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Editares acelera ritmo de
lançamentos

E-books e traduções expandem
alcance da Neociência

Parcerias consolidam a
publicação de periódicos

Editora adota modelo de
Conselho Editorial
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Obras básicas da
Conscienciologia
são reimpressas
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LIVROS

materializando G E S C O N S

O biênio 2020/21 ficará marcado na história da humanidade pela pandemia de Covid-19. O período foi desafiador e,
na Editares, demandou adaptações tanto no âmbito físico
quanto editorial e administrativo.
Rapidamente implementadas, as adequações deram o
suporte necessário para que a editora acelerasse o ritmo de
produção gesconográfica. Entre as mais significativas alterações está a formação, ainda no início de 2020, do Conselho
Editorial. O órgão tornou-se alicerce para a mudança operacional e trouxe maior celeridade ao fluxo de editoração.
O êxito no trabalho do corpo de voluntários comprometidos e dedicados à publicação de gescons pode ser medido
pelo número de lançamentos. Em 2 anos, foram editadas,
reeditadas e impressas 50 obras, entre livros e periódicos
em português e língua estrangeira, superando qualquer expectativa inicial. Soma-se aos lançamentos de obras físicas a
publicação de 17 livros em e-book no período.
O número de 33 reimpressões também é consistente e
permitiu recolocar nas prateleiras, entre outras obras, versões
impressas de 3 tratados do Prof. Waldo Vieira (1932–2015), há
algum tempo esgotadas, bem como de outras 3 obras do autor, fundamentadoras da Ciência Conscienciologia.
O ritmo de editoração também se acelerou na oferta de
publicações em língua estrangeira, resultado do afinco e dedicação de voluntários tradutores, externos à editora na formalização do voluntariado, mas integrados a ela no propósito de
expandir verpons. Além da expansão em número de traduções, foi possível imprimir gescons em mais duas línguas, com
a publicação das primeiras obras em francês e em romeno.
E por falar em voluntariado, o grupo de 'amparadores intrafísicos de livros conscienciológicos' também se ampliou.
Da formação inicial, de 13 integrantes, a equipe passou a ter
colaboração de 35 concins voluntárias, sendo 5 de nacionalidade portuguesa.
A produtividade desse valoroso conjunto contribuiu
para que fosse ultrapassada a marca das 200 obras publicadas, um feito sustentado pelas gescons de mais de 130
autores com publicações pela Editares, ao longo dos seus
17 anos de história. Na condição temporária de gestoras,
queremos grafar a gratidão da editora a todos os engajados,
direta ou indiretamente, na materialização de gescons. Impossível dimensionar neste momento o alcance dessa face
da proéxis grupal.
Enquanto contribuição para facilitar o acesso às neoideias, não podemos deixar de citar o considerável aumento
na disponibilização de obras gratuitas. De cerca de uma dezena, ampliamos para 50 os livros com download livre a todos
os interessados, no site da editora. Entre eles estão todas as
publicações do Prof. Waldo Vieira, atendendo vontade regis-

trada pelo propositor da Neociência no termo de doação dos
direitos autorais.
No âmbito comercial, os resultados também se mostram
positivos e animadores do ponto de vista da sustentabilidade
financeira da editora. Principalmente devido à formação de
novas parcerias, permitindo expansão considerável da disponibilidade de obras conscienciológicas e consolidando a adesão ao processo de impressão sob demanda.
O sistema Print on Demand (PoD) possibilita impressão em
pequenas tiragens, reduz o custo operacional com estoques e
logística, eliminando a condição de esgotamento da obra, além
de ofertar o livro nos mais importantes marketplaces nacionais
e estrangeiros. A adoção do sistema foi, de fato, uma ‘mão na
roda’ para a gestão da editora.
O sistema PoD foi importante alicerce para superar as
incertezas de natureza econômica trazidas pela pandemia.
Mas a sustentabilidade financeira teve, também, contribuição do aumento na venda de e-books e da comercialização
promocional de livros, elevando receitas e garantindo a preservação do Fundo Editorial.
É possível antever muitos desafios no caminho dessa jovem editora. Entre eles, a administração do estoque físico de
mais de 49,9 mil volumes impressos. Mas as mudanças experimentadas no último biênio consolidam a Editares do ponto
de vista editorial, administrativo e financeiro, assentada no
propósito de publicar gestações conscienciais.
Foi um período de acentuados desafios, mas a editora
da Conscienciologia se sobressaiu, centrada na tarefa de
materializar gescons. Nossa gratidão especial aos voluntários que estiveram conosco e reconhecimento a todos os
que empregam suas energias para a publicação de obras
conscienciológicas.

LANE GALDINO E ROSANE AMADORI
Coordenação Geral - Editares

O

saldo D A P A N D E M I A

A venda de livros cresceu 48,5% no primeiro semestre de 2021 em relação ao mesmo período do ano passado, segundo pesquisa realizada pelo Sindicato Nacional
dos Editores de Livros (Snel). Entre os fatores para o aumento no consumo de publicações no país está a aceleração dos lançamentos, fomentando o interesse dos
leitores e criando ambiente para a redescoberta da leitura.
A notícia é animadora e demonstra que o livro impresso não perde a atualidade.
Somada ao fato de o segmento de publicações em meios digitais também ter registrado números crescentes na venda de e-books e audiolivros nos últimos meses.
Esta edição da revista Gescons mostra os movimentos realizados pela Editares
no último biênio, aliando as tendências do mercado ao propósito maior de publicar e expandir verpons. As mudanças estruturais começaram a ser implementadas
ainda antes da pandemia, mas o cenário desafiador demandou adaptações extras
e foi revertido na forma de significativo aumento da produção editorial.
A revista cumpre o papel de informar sobre os novos direcionamentos, deixando
grafado o histórico da Editares, como também de trazer os lançamentos da editora. E
eles foram muitos, como tem que ser, porque Ciência se fundamenta em publicações.
Além dos 50 lançamentos impressos do biênio, importa destacar o fluxo de
editoração, atualmente (dezembro de 2021) composto por 25 obras em andamento na Editora. Somando-se o número de lançamentos e reimpressões de obras, nos
formatos impresso e digital, em português e línguas estrangeiras, a produção geral
da editora em 2 anos foi de 100 obras. Um saldo significativo para um período tão
turbulento na história da humanidade!
Para trazer os lançamentos, convidamos os autores a participar de uma entrevista sobre pontos chaves na tarefa de grafar sua gescon. Além da motivação para a
escrita, queríamos saber, objetivamente, qual o legado deixado pela materialização
de vivências, reciclagens e verpons. As respostas estão nas páginas que seguem.
No universo dos lançamentos, destaque para o tratado Seriexologia, um compêndio sobre as múltiplas vidas, tema basilar do paradigma consciencial trazido
com excelência pelo autor Pedro Fernandes. Seguindo a linha de publicação sobre
temas fundamentadores da Neociência, também podemos destacar as obras Descrenciograma – Fundamentação e Teática, de Oswaldo Vernet, e EV – Estado Vibracional, de Vitor Bolfe. O primeiro aprofunda no princípio-mor da Conscienciologia e
o segundo detalha técnica básica para o autodesenvolvimento energético.
Conforme o leitor poderá conferir, na ebulição do cenário pandêmico, a Editares
manteve constante e progressivo o ritmo de editoração e publicação de obras.
Que a leitura propicie boas reflexões e seja incentivo à produção gesconográfica!

ROSANE AMADORI
Editora
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E D I TA R E S M A N T É M
RITMO DE
DE OBRAS FÍSICAS

O período que ficou gravado na história da humanidade pela pandemia de
Covid-19 deixará registrado no histórico da Editares a produtividade de seus
voluntários. A editora adaptou-se rapidamente ao momento pandêmico e
acelerou o ritmo de acompanhamento
das obras, ações simultâneas à implementação do Conselho Editorial.
O resultado do trabalho dos voluntários foi a produção geral envolvendo
100 obras no biênio, se somados os
lançamentos impressos em português
e em língua estrangeira, lançamentos
em e-books e reimpressões. O grande
destaque fica por conta dos lançamen-

tos impressos de 37 publicações em
português no período, mantendo-se o
crescente ritmo de produção registrado anteriormente.
Da totalidade impressa também se
destaca a publicação de obras em línguas estrangeiras, com tradução de 12
livros, além da produção de periódico
especificamente em francês, sendo a
primeira obra da Editares nessa língua.
(Veja matéria na página ao lado).
Outro reforço veio das 33 reimpressões efetuadas, ação importante uma
vez que a disponibilidade de obras em
meio digital valoriza a versão impressa.
Os lançamentos do último biênio somam

para a marca de mais de duas centenas
de obras publicadas pela Editares desde
sua fundação, uma conquista grupal de
vital importância para a fundamentação
e difusão da Conscienciologia.
LANÇAMENTOS DE OBRAS IMPRESSAS
EM PORTUGUÊS
• 2020: 18 obras
• 2021: 19 obras
TOTAL DE OBRAS PUBLICADAS PELA EDITARES
• Português: 169
• Língua Estrangeira: 39
• Total: 208

LANÇAMENTOS DE OBRAS IMPRESSAS EM PORTUGUÊS
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2020
LIVRO
Autobiografia de uma
Personalidade Consecutiva
Autopesquisa Conscienciológica

2021
AUTOR/ORGANIZADOR

Giuliana Costa

LIVRO

AUTOR/ORGANIZADOR

Acertos Grupocármicos

Ione Rosa da Silva
Ana Claudia Prado, Elizabeth
Rodrigues, Maria Izabel da Conceição
e Rosemere Victoriano (Orgs.)

Convivialidade Sadia
Da Consciência Rebelde à
Holoconvivialidade Pacífica
Descrenciograma Fundamentação e Teática
Diário de Experiência Cognopolitanas

Everaldo Bergonzini e Lilian Zolet

Antologia de Experimentos –
Técnica de Mais 1 Ano de Vida
Intrafísica

Marlene Koller

Energias

Maria Tereza Bolzan

Eu sei criar... Estrelas

Raquel de Medeiros

Oswaldo Vernet

Lucidez Consciencial

Ricardo Rezende

Ermânia Ribeiro

Manual de Leitura Lúcida

Escolhas Evolutivas

Clara Emilie Vieira

Adriana Kauati, Eliana Manfroi e
Ninarosa Manfroi

EV - Estado Vibracional

Victor Strate Bolfe

Manual de Publicações da Editares

Lane Galdino (Org.)

O Pequeno Pesquisador – Memória
e vidas passadas

Débora Klippel

Pensatas sobre Reciclagens
Intraconscienciais

Aline Niemayer

Qualificação Assistencial

Júlio Almeida

Seriexologia

Pedro Fernandes

Viva a Vida

Silvia Facury

Volicioterapia

Christovão Peres

Beatriz Tenius e Tatiana Lopes

Manual de Assessoria Jurídica em
Lane Galdino
Instituições Conscienciocêntricas (ICs)
Megatrafor

Dayane Rossa

Otimizações Pré-Tenepes

Kátia Arakaki

Parapsiquismo na Infância (2ª. Ed.) Lilian Zolet
Projeções Assistenciais (2ª. Ed.)

Marilza de Andrade

Serenarium
Síndrome da Dispersão
Consciencial
PERIÓDICOS

Ana Seno e Eliane Stédile (Orgs.)
Neida Cardozo

PERIÓDICOS

ORGANIZADOR/EDITOR

Conscientiotherapia (OIC) Ano 9
n°10
Interparadigmas 6ª e 7ª Edições

Sissi Prado Lopes

Conscientia (CEAEC)
(Ano 25 n° 1, 2, 3 e 4)

ORGANIZADOR/EDITOR
Fernanda Schroeder e Nilse Oliveira

Conscientiotherapia (OIC) Ano 10 n°11 Sissi Prado Lopes

Alexandre Zaslavsky

Scriptor (Uniescon) n°10

Ana Seno
TOTAL: 19 OBRAS

TOTAL: 18 OBRAS

TOTAL BIÊNIO: 37 OBRAS

francês

romeno

OBRAS EM
E
DISSEMINAM
A CONSCIENCIOLOGIA

por D E N I S E P A R O

Com edições inéditas de dois livros em romeno e um periódico em
francês, a Editares ampliou a participação no mercado editorial internacional em 2021. As obras Manual de Penta e Manual de Proexis,
ambas do autor Waldo Vieira, ganharam versão em romeno e chegaram ao sudeste da Europa. Já a Revista Conscientia, agora publicada
em parceria com a Editares, inaugura as edições periódicas no idioma francês. Junto a essas publicações, a Editares ainda lançou este
ano cinco livros em espanhol e dois em inglês.
A expansão internacional na área editorial deve-se à parceria
exitosa entre a Editares e a Interassistantial Service for the Internacionalization of Conscientiology (ISIC), que coordena o trabalho de
tradutores e revisores de diversos países, empenhados em levar as
verdades relativas de ponta para o mundo.
Entre as tradutoras voluntárias está a romena Irina Codruta Vancea, responsável pelo Manual de Penta. Irina conta ter decidido traduzir o livro para facilitar o acesso às ideias da Conscienciologia às
pessoas que não leem inglês ou português. “Eu estou muito feliz em
fazer esse trabalho e considero a experiência maravilhosa porque,
enquanto tradutora, você pode fazer uma conexão muito boa com
o holopensene do autor e se aprofundar no assunto”, relata.
Adina Oprea, que também é romena e assina a tradução do Manual
de Proexis, conta que o trabalho desencadeou processos mentaissomáticos capazes de desenvolver melhor e mais profundamente a compreensão da Conscienciologia. “A atividade de tradução pressupõe e
envolve um trabalho contínuo de aprendizagem, a conexão com o que
o autor ou a autora queria transmitir, além das palavras, acoplamento e
uma relação estreita com os amparadores”, conta.
Para Adina, a tradução dos livros contribui para a realização e consolidação do canal retrocognitivo útil para os intermissivistas, assim como
para a criação das bases da educação teórica e da experimentação prática (teática) dos pré-intermissivistas. Ela diz que na Romênia há um grupo considerável de pessoas interessadas na Conscienciologia.
Outro idioma que ganhou destaque em 2021 foi o espanhol. A
Editares disponibilizou cinco títulos, incluindo uma edição revisada do
Proyecciones de la Conciência e a primeira edição do Pareja Evolutiva,
considerados livros da bibliografia fundamental da Conscienciologia.
Disponibilizadas pelo sistema de impressão sob demanda (PoD),
as obras podem ser adquiridas na plataforma da Amazon Internacional (www.amazon.com) que será entregue na maior parte dos países
da Europa e América. Para os brasileiros, é possível comprar os livros
na plataforma da Umlivro – www.umlivro.com.br
Expansão – Com as publicações de 2020 e 2021 a Editares passa
a oferecer no portifólio 39 obras traduzidas para os idiomas inglês,
espanhol, romeno, alemão e francês. Para o próximo ano estão previstos novos lançamentos, inclusive outras obras em romeno.

TOTAL DE OBRAS PUBLICADAS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA
PELA EDITARES: 39
•
•
•
•
•

Inglês: 20
Espanhol: 15
Romeno: 2
Alemão: 1
Francês: 1
LANÇAMENTOS DE OBRAS IMPRESSAS
EM LÍNGUA ESTRANGEIRA
LIVRO

IDIOMA

AUTOR

2020
Antivictimization

César Machado

Glossary of Essential
Conscientiology Terms (2ª Ed.)

Inglês

Projections of the
Consciousness

Eliane Wojslaw
et al.
Waldo Vieira

TOTAL: 3 OBRAS
2021
Autobiography of a
Consecutive Personality
Concienciología Breve –
Introducción a la Ciencia de
la Conciencia
Conscientiology is News
Coraje para Evolucionar
Glosario Español-Portugués
de Términos Esenciales de la
Concienciología
Manual de la Pareja Evolutiva
Manual de Penta
Manual de Proexis
Proyecciones de la
Conciencia – 3 Ed. Revisada
Revue Conscientia: Vol. 25 –
Supplément 1 – Septembre
– 2021

Inglês

Giuliana Costa

Espanhol

César Cordioli

Inglês
Espanhol

Luciano Vicenzi

Espanhol/
Português

Cristina Nievas e
Ana Seno (Orgs.)

Espanhol
Romeno
Romeno

Waldo Vieira
Waldo Vieira
Waldo Vieira

Espanhol

Waldo Vieira

Francês

Fernanda
Schroeder e Nilse
Oliveira (Edit.)

TOTAL: 10 OBRAS
TOTAL DO BIÊNIO: 13 LANÇAMENTOS
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Publicações E M E - B O O K S
A M P L I A M acesso À S G E S C O N S
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LANÇAMENTOS EM E-BOOK
2020: 8 obras
2021: 9 obras (2 em inglês e 1 em romeno)
Total de títulos publicados: 49 e-books
A migração dos leitores para os dispositivos virtuais se acelerou com a
pandemia de Covid-19. Alinhada à tendência do mercado e atendendo
à demanda do público, a Editares ampliou o número de publicações
em e-books.
No último biênio, 17 obras publicadas pela Editora foram disponibilizadas no formato digital, sendo 3 delas em línguas estrangeiras. O
portfólio da editora em publicações para acesso eletrônico chegou a
49 obras, sendo que 11 delas são do Prof. Waldo Vieira. Atualmente, os
e-books da Editares são disponibilizados via Bookwire e podem ser encontrados na Amazon.com.
A ampliação na oferta de títulos na modalidade digital também
contribuiu para a elevação da receita com a venda de e-books. A receita de janeiro a novembro de 2020 se elevou em 95% em relação
a 2019, demonstrando que, além de ampliar o acesso as verpons, a
disponibilização de obras digitais é importante contribuição na sustentação financeira da IC.
A publicação de obra em formato digital requer nova diagramação
do conteúdo, processo editorial específico em relação à versão impressa. Um investimento cada vez mais necessário, visto que o público leitor
em formação se adapta muito bem à leitura em dispositivos virtuais.

LANÇAMENTOS DE OBRAS PUBLICADAS
EM E-BOOK
2020
Autobiografia de uma Personalidade Consecutiva
Autodesrepressão
Autoexperimentografia Projeciológica
Autofiex
Consciência Antidogmática
Decisões Evolutivas
Manual de Assessoria Jurídica em Instituições
Conscienciocêntricas (ICs)
O Empreendedorismo Reurbanizador de Hércules Galló
e Waldo Vieira
Total: 8 e-books
2021
Conscientiology is News (Inglês)
Convivialidade Sadia
EV – Estado Vibracional
Manual da Técnica da Recéxis
Manual de Penta (Romeno)
Manual de Publicações da Editares
Pensatas sobre Reciclagens Intraconscienciais
Projections of the Consciousness (Inglês)
Volicioterapia
Total: 9 e-books

TOTAL GERAL: 17 OBRAS

EDITORA REIMPRIME
O B R A S F U N DA M E N TA I S DA

Conscienciologia
Há alguns anos, os tratados Homo sapiens reurbanisatus e 700 Experimentos da Conscienciologia e o Dicionário
de Argumentos da Conscienciologia
(DAC), do Prof. Waldo Vieira, estavam
com suas edições impressas esgotadas. Obras que fundamentam a Ciência
da Consciência, os livros estão disponíveis para download no site da editares
e, também, no caso do 700 Experimentos, para leitura em dispositivos eletrônicos no formato de e-book. Faltava,
entretanto, a versão impressa.
Em 2021, a Editares passou a oferecer novamente as 3 importantes
publicações no formato impresso. Para
marcar a disponibilidade das verpons
no papel, a editora fez lives com convidados especiais (Veja matéria p. 14).
Os tratados integram as 33 reimpressões de livros realizadas nos
últimos meses. Entre os destaques
está o conjunto de obras clássicas,
também de autoria do propositor da
Ciência, esgotadas há vários anos. Os
livros Manual da Tenepes, Temas da
Conscienciologia e 200 Teáticas da
Conscienciologia foram colocados novamente em disponibilidade na versão
física. Lançadas na década de 1990, as
3 obras também fazem parte da literatura base da Conscienciologia, trazendo alguns temas ainda pouco explorados pelos pesquisadores.

TOTAL DE OBRAS REIMPRESSAS NO BIÊNIO
2020/21
2020: 5
2021: 28
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publicação de periódicos
PA R C E R I A S A M P L I A M A
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O que antes era ‘colocar na banca’,
agora é ‘fazer chegar na casa do leitor’!
O sistema Print on Demand (PoD), ou
impressão sob demanda (veja matéria
p. 13), também facilitou a publicação
de periódicos conscienciológicos e
permitiu à Editares ampliar a editoração de revistas das Instituições Conscienciocêntricas. Por meio de parcerias
com as ICs, a editora publica regularmente 5 periódicos, expandindo o
acesso aos artigos, resenhas, entrevistas e relatos científicos relacionados às
especialidades da Conscienciologia.
Nos últimos meses, foram realizadas parcerias para publicação das revistas Conscientiotherapia (OIC), Conscientia (CEAEC) e Scriptor (Uniescon).
Os periódicos se juntam aos já editados anteriormente: Interparadigmas
(revista dos doutores da Conscienciologia), Intercâmbio e Holotecologia
(Holoteca), além desta revista da casa,
a Gescons.
E foi por meio de um periódico
que, em novembro de 2021, a Editares teve sua primeira publicação em
francês. Em edição especial, a revista
Conscientia permitiu que o público tivesse acesso a conteúdos específicos
na língua francesa, trabalho epicentrado por equipe técnico-científica do
CEAEC, o qual a editora da Conscienciologia integrou por meio da editoração e publicação.

PERIÓDICOS PUBLICADOS NO BIÊNIO
• Conscientia: n° 25-1, 25-2, 25-3, 25-4, 25 - suplemento em francês
• Conscientiotherapia (OIC) (Ano 9, n° 10; Ano 10, n°11)
• Interparadigmas: n° 6 e n° 7
• Scriptor: n° 10

Conselho Editorial

E D I TA R E S PA S S A A AT U A R P O R M E I O D E
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A partir do início de 2020, a Editares
passou a atuar por meio de um conselho
de editores. O Conselho Editorial foi formado, inicialmente, por voluntários experientes os quais, até então, atuavam
de modo mais específico nas diferentes
fases do fluxo de edição pelo qual passa
o livro até a publicação (veja ilustração).
Com a nova formatação, o editor
acompanha a obra em todas as fases da
editoração, assistindo o autor desde a
recepção dos originais até o lançamento. A alteração do modelo teve como
complemento a implementação de processos para as diferentes etapas percorridas pela obra, resultando em maior objetividade e celeridade no fluxo editorial.
Os procedimentos deram origem
ao Manual de Publicações da Editares
(veja matéria na p. 12), um guia com a
descrição completa das etapas pelas
quais tramitam as obras, além de outros temas relevantes para a publicação
de obras conscienciológicas.
Ao mesmo tempo em que aumenta
a responsabilidade do voluntário editor, a

formação do Conselho confere ao trabalho de editoração a maturidade do conjunto, permitindo aos integrantes o compartilhamento de questões pertinentes a
cada obra em reuniões periódicas.
Em novembro de 2021, o Conselho
de Editores ganhou novos integrantes,
em substituição aos editores que, atendendo à dinâmica da vida intrafísica e do
voluntariado em diferentes ICs, se afastaram da função. Para dar suporte aos
ingressos e fortalecer o holopensene de
compartilhamento de experiências, a Editares promoveu workshops de formação,
os quais servirão de subsídios para futuros editores, que certamente chegarão.
DEFINIÇÃO
O Conselho Editorial da Editares é o grupo
de conscins responsável pela deliberação
consensual e implementação de decisões
acerca da produção gesconográfica
de obras conscienciológicas sob
responsabilidade da IC.
Fonte: Manual de Publicações da Editares, 2021

CONSELHO DE EDITORES (GESTÃO 2020/21)
• Carolina Ellwanger
• Cristina Ellwanger
• Denise Paro
• Eliana Manfroi
• Liege Trentin
• Meracilde Daroit
• Milena Mascarenhas
• Miriam Kunz
• Oswaldo Vernet
NOVA FORMAÇÃO (FINAL DE 2021)
• Carlos Moreno
• Carolina Ellwanger
• Cristina Ellwanger
• Ercília Monção
• José Ricardo Gomes
• Kacianni Ferreira
• Liege Trentin
• Magda Stapf
• Meracilde Daroit

M A N UA L D E TA L H A F LU XO S
E PROCEDIMENTOS DA

editoração
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Para consolidar práticas e processos
assertivos da gestão e do fluxo editorial de obras conscienciológicas, a
editora lançou o Manual de Publicações da Editares. O propósito da obra
é a compilação dos procedimentos já
experimentados, com a finalidade de
contribuir com futuros gestores, voluntários e autores.
Organizado pela coordenadora,
Lane Galdino, o manual teve participação de 15 voluntários da instituição,
motivados em deixar grafada a tarefa
interassistencial de amparo à materialização de gescons.
A obra começa pelo histórico da
Editares, fundada em 23.10.2004, expõe a política editorial, as fontes de
sustentabilidade da instituição, o histórico de publicações e o fluxo editorial.
Mostra de maneira didática o caminho
percorrido na editora desde a recepção
dos originais até a publicação.
O manual também descreve em
detalhes o trabalho do Conselho Editorial, formalizado no início de 2020. A
parte final foi reservada para mostrar a
estrutura para publicação de um livro,
contemplando elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Ao final, a
publicação traz como gift o ‘modelo de
livro’, no qual o autor pode visualizar
previamente como ficará a obra após
a editoração.

por L A N E G A L D I N O

Quais foram as principais percepções, intra e extrafísicas, durante a
pesquisa e a escrita da obra? E posterior ao lançamento?
Percebeu-se o aporte dos amparadores
de função da editora, motivadores da
escrita e conclusão da obra. Foi possível
identificar a valorização do trabalho para
a formalização dos procedimentos e a
gratidão pelo legado deixado para conscins e consciexes afinizadas às temáticas
relacionadas à Editoriologia e Publicacio-

logia. Após o lançamento, presenciamos
neoautores lançando mão das instruções
trazidas no Manual de Publicações ao
modo de guia para a organização do próprio livro antes de entregar para a editora.
Qual o maior aprendizado com a escrita desta obra?
A constatação da presença indubitável dos amparadores reafirmando diuturnamente a importância do trabalho
de editoração tarística.

Sistema PoD

mundo

E N T R EG A O B R A S DA E D I TA R E S A
LEITORES DE TODO O

Seguindo tendência do mercado editorial, a Editares entrou com os ‘dois pés’ no
sistema Print on Demand (PoD ou impressão sob demanda). A produção sob demanda permite a impressão individual de exemplares, mediante pedido online, e
posterior entrega na casa do leitor.
O sistema contrapõe a realidade anterior de impressão em grandes tiragens,
trazendo um conjunto de vantagens econômicas e gerenciais para a editora e
para os autores. Pelo modelo, a redução no investimento para publicação de
gescons pode chegar a 70% em relação aos valores até recentemente necessários, considerando-se a viabilidade gerencial da obra.
A redução dos estoques facilita a gestão administrativo-financeira da Editares, além de eliminar a condição de esgotamento do livro, devido à possiblidade
de impressão em pequenas e sucessivas tiragens e, também, à disponibilidade
ininterrupta para compras pela internet. Mas a vantagem mais importante, do
ponto de vista da expansão das verpons, é a exposição e oferta da produção
gesconográfica conscienciológica nos mais importantes marketplaces do mercado nacional e internacional.
As facilidades oferecidas pelo sistema PoD foram possíveis por meio de parceria
estabelecida entre a Editares e a UmLivro, empresa do mercado editorial atuante no
ciclo formado pela venda, impressão e distribuição de livros. O catálogo da UmLivro
é formado por mais de 4 milhões de títulos de 40 mil editoras, em 90 idiomas.
Recentemente, a empresa firmou parceria com a Ingram, uma das maiores distribuidoras de livros da atualidade. Pioneira na impressão sob demanda, a Ingram é
detentora de robusta rede de distribuição própria na América do Norte e Europa,
permitindo a leitores de todo o mundo acesso às obras da Conscienciologia.
A disponibilidade em PoD é gradual, sendo que até o momento mais de
uma centena de obras da Editares está inserida nos sistemas das empresas parceiras UmLivro e Amazon Internacional. Em poucos meses, praticamente todo
o portfólio de obras da editora será oferecido para impressão sob demanda.

MegaStore da Conscienciologia
Os livros da Editares também já podem ser encontrados na MegaStore da Conscienciologia. A loja virtual está inserida no projeto integrado das Instituições Concienciocêntricas por meio do ICNet, o sistema compartilhado de gerenciamento das ICs.
Ainda que o foco da editora se mantenha na editoração e publicação de livros, a abertura da MegaStore é importante passo, permitindo a realização de
parcerias com as demais ICs em ações comerciais pontuais e específicas para
atender demandas de cursos e eventos. Acesse: https://store.conscienciologia.
org.br/product-brand/editares/

ALCANCE DOS LIVROS DA EDITARES
Principais marketplaces no Brasil
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Principais mercados internacionais

Alemanha

China

Coréia do Sul

Espanha

Índia

Itália

Japão

Polônia

Portugal

Rússia

Lançamentos M I G R A M

PA R A O S M E I O S V I R T U A I S
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Entre as ações necessárias para adaptação à pandemia, a
Editares migrou os lançamentos, até então realizados em
eventos presenciais, para as mídias sociais. A editora foi
a primeira IC a realizar lives, já a partir de março de 2020,
quando foi deflagrado o isolamento social.
Desde a primeira realização, em 28 de março daquele ano,
até dezembro de 2021, foram realizadas mais de 80 lives, sempre trazendo a publicação de gescons como pano de fundo.
As entrevistas com autores realizadas em transmissão
pelo Facebook e Youtube ganharam dinâmica extra com a
participação de outros convidados, chamados para debater temas e abordagens de livros conscienciológicos. Denominado ‘Conversa de Leitor’, essa modalidade de live se
somou ao ‘Conversa com o Autor’, designação aplicada a
partir de então aos lançamentos e entrevistas com autores.
Entre as transmissões, importante destacar lives especiais em comemoração à reimpressão de obras fundamentadoras da Ciência. O professor e epicon Pedro Fernandes
participou, no dia 24.04.2021, da live em alusão ao Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, explorando detalhes da produção escrita da gescon.
O professor e epicon Everton Santos fez edição e
acompanhou a impressão de vários livros do Prof. Waldo
Vieira e foi o entrevistado na live alusiva à reimpressão do
700 Experimentos da Conscienciologia, no dia 19.06.2021.
Para falar sobre Reurbanização e trazer detalhes da escrita do tratado sobre o tema, a entrevistada foi a epicon
Cristiane Ferraro, coordenadora da grande equipe intrafísica do Holociclo responsável, sob a orientação do Prof.
Waldo Vieira, pela materialização da Enciclopédia da Conscienciologia e do tratado Homo sapiens reurbanisatus. A live
foi realizada na data simbólica de 11 de setembro de 2021.

PROJEÇÕES DA CONSCIÊNCIA
O livro Projeções da
Consciência – Diário de
Experiências Fora do Corpo
foi o grande aglutinador do primeiro grupo de pesquisadores
que se juntaram ao propositor da Ciência Conscienciologia.
Para comemorar 4 décadas do lançamento da publicação, de
autoria do Prof. Waldo Vieira, a Editares fez a live especial no
dia 24.07.21, entrevistando um dos revisores das reedições
iniciais, o epicon Alexander Steiner.
O livro surpreende em números: são 10 edições em português,
com mais de 45,8 mil exemplares e outros 14,5 mil exemplares
publicados em inglês e espanhol. Lançado em 1981, detém
a maior tiragem da Conscienciologia e está disponível em
diversos formatos:
•
•
•
•
•

Impressa em português
Impressa em inglês e espanhol
E-book em português e inglês
Audiobook em português e inglês
PDF acessível em português

Quatro décadas depois, a publicação se mantém como
referência da especialidade Projeciologia, anterior à própria
Conscienciologia, e se constitui na técnica mais recomendada
enquanto instrumento de aplicação do princípio da descrença:
a projeção da consciência. A versão em português, adaptada
às diretrizes da acessibilidade, está disponível para download
gratuito no site da Editares (www.editares.org.br).

Disponibilidade de

obras gratuitas

Movida pelo compromisso de ampliar o alcance das verpons,
a Editares ampliou significativamente a disponibilidade de
obras com acesso gratuito. Em novembro de 2021, a editora
atingiu 50 livros ofertados para download gratuito disponíveis no site da editora (www.editares.org.br). O destaque fica
por conta da disponibilidade de todas as obras do Prof. Waldo
Vieira, atendendo a vontade do propositor da Conscienciologia de liberar o acesso a todas as suas gescons. A vontade
do professor foi registrada por escrito no contrato de doação
dos direitos autorais das obras para a Editares.

Obras em formato

acessível

Acessibilidade é a transposição de barreiras para a efetiva
participação de pessoas nos vários âmbitos da vida social.
No objetivo de levar a ‘Conscienciologia para todos’, a Editares deu importante passo para a expansão da Neociência. A
editora colocou em disponibilidade as 3 primeiras obras em
formato acessível. Os livros Projeções da Consciência, Nossa
Evolução e O que é a Conscienciologia estão disponíveis no
site da Editares (www.editares.org.br) em versão adaptada
com descrições de imagens e índice automático, permitindo
a inclusão das pessoas com deficiência visual e pessoas com
cegueira às proposições verponológicas da Conscienciologia.

Atualização das

doações

de livros

Entre as ações administrativas realizadas na gestão está a atualização das doações de livros da Editares, as quais somaram 567 volumes no biênio 2020/21 e somam valor de aproximadamente R$
45 mil. Esta é uma ação importante para a catalogação histórica
das publicações realizadas pela editora. A Biblioteca Nacional recebeu 63 obras e o CEAEC (Holociclo, Holoteca e Tertuliarium), 405
no total. Outras 50 obras foram enviadas para a UNICIN, 28 para a
Holomemória da Conscienciologia e 21 para a ENCYCLOSSAPIENS.

Portfólio

de 2 centenas de obras

A Editares atingiu, em outubro de 2021, a marca de 2 centenas de materializações escritas de verpons. Um mérito grupal, resultado do esforço de mais de 130 escritores
conscienciológicos que grafaram seus pensenes através
da editora. Na totalidade entram todos os gêneros de publicação, entre eles livros, manuais, periódicos, dicionários,
pocket book, entre outros. Parabéns aos pesquisadores por
compartilharem experiências e conhecimentos, contribuindo para consolidar a Conscienciologia.

Audiobook

em inglês

A obra que deu o pontapé inicial na criação e consolidação da Neociência ganhou versão especial: o audiobook
em inglês. O trabalho realizado pela IC Comunicons permite acesso ao diário de experiências fora do corpo, escrito pelo propositor da Neociência, Prof. Waldo Vieira,
em áudio e em uma das línguas mais faladas do mundo.
Para marcar o lançamento do audiobook Projection of the
Consciousness, a Editares realizou live especial sobre projeção consciente, com participação da coordenadora da
Comunicons, Nerli Vieira, e da coautora do livro Conscienciologia é Notícia (IIPC), Alessandra Nascimento. Acesse
o audiobook:
https://www.youtube.com/watch?v=EFZhp-xUTCg&t=8s
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Seriexologia
por P E D R O F E R N A N D E S

16

A lucidez consciencial pode ser considerada
atributo prioritário a ser desenvolvido pela pessoa
interessada em agilizar a própria evolução. O
tratado Seriexologia fundamenta a especialidade
da Conscienciologia dedicada à pesquisa dos
mecanismos que regem os renascimentos em série
e os efeitos sobre as consciências, incluindo a Lei
Cosmoética de Causa e Efeito (holocarmalidade) que
superintende o processo evolutivo.
O tratado subdivide-se em módulos para
melhor compreensão e aplicação dos conceitos
vinculados ao mecanismo das vidas consecutivas. A
lucidez multiexistencial teática proporciona tanto a
cosmovisão holobiográfica do passado-futuro como a
responsabilização autoproexológica pelo aqui-agora.

Qual foi a motivação para a escrita
da obra? Por que a definição deste
tema para publicação de um livro?
O livro é consequência do trabalho realizado com a equipe da CONSECUTIVUS, no sentido de desenvolver o pilar
da pluriexistencialidade do paradigma
consciencial. Nós recebemos essa incubência dos amparadores, por meio
do Prof. Waldo Vieira. Eu queria ajudar
ao leitor a compreender os diferentes
aspectos que abarcam a Seriexologia,
fornecendo um panorama, uma cosmovisão sobre o assunto, porém com certo
grau de aprofundamento, pois já temos
mais de uma década de dedicação à temática. Por isso o livro acabou ficando
grande, com 11 seções e mais de 1.000
páginas. A tese central ou argumento-base é a manutenção da memória entre as vidas, o que chamei de mnemocontinuísmo. Na minha opinião, é uma
megaprioridade para os intermissivistas.
Por isso, o livro inicia com seções refe-

rentes à memória, às retrocognições e à
Para-Historiografia e termina com as seções Evoluciologia e Autorrevezamentologia, visando preparar o entrosamento
da vida atual com as próximas.
Quais foram as principais percepções, intra e extrafísicas, durante a
pesquisa e a escrita da obra? E posterior ao lançamento?
Houve diferentes fases e momentos.
Poderia destacar as sincronicidades na
descoberta de fontes bibliográficas que
estava procurando, sobretudo quando
estava em Lisboa, Portugal, além de projeções com captação de ideias, neoabordagens e dicas de consciexes. Mais para
o final do livro, o que mais me chamou
atenção foi a pressão holopensênica,
proveniente de diferentes fontes, explicitamente contrárias à publicação, com
um aumento expressivo dos trabalhos
assistenciais da tenepes e fora do corpo,
inclusive envolvendo funcionários da

gráfica. Essa 'bolha multidimensional' só
foi furada quando o livro chegou. Alguns
dias depois, mesmo em outros contextos, me via em euforia espontânea.
Qual o maior aprendizado com a escrita desta obra?
Foi perceber a onda de renovação intra
e extrafísica que uma gescon ocasiona.
Pelo contrafluxo percebido, a gente
estima o impacto ego e grupocármico
da obra em nossa seriéxis. Outra coisa
é deixar a obra ir amadurecendo por si,
conforme se vai escrevendo.
O que poderia dizer como incentivo para que mais pesquisadores
invistam na publicação de obras
conscienciológicas?
Vale a pena priorizar o livro pessoal
hoje, agora, já. Tem que ter paciência
e perseverança, escrevendo todos os
dias, pois as gescons são o resultado de
pequenos esforços diários.

Descrenciograma

F U N DA M E N TAÇ ÃO E T E ÁT I C A

por O S W A L D O V E R N E T

O princípio da descrença nos convida a evitar
colocar crédito sem respaldo da experimentação
pessoal. Princípio fundamental à evolutividade da
consciência, o autor coloca lupa em tema muito mais
complexo do que se julga inicialmente.
Ao dissecar a Descrenciologia e a
Descrenciometria, Oswaldo Vernet nos confronta
a olhar mais acuradamente a própria realidade
descrenciofílica. Obra fundamental aos
intermissivistas, este livro é capaz de reavivar no leitor
a holomemória das aulas de Descrenciologia das quais
tenha participado durante o Curso Intermissivo (CI)
pré-ressomático. (Tatiana Lopes, prefaciadora).

Qual foi a motivação para a escrita da obra? Por que a definição deste tema para publicação de um livro?
A inspiração surgiu em episódio projetivo, relatado na introdução da obra, alinhando-se a reciclagens holobiográficas
pessoais. Entender melhor o que é autoexperiência e a acepção com que essa palavra se destaca no enunciado do princípio da descrença motivaram a elaboração do instrumento
que intitula o livro, precedido das reflexões necessárias à sua
compreensão e preenchimento.
Quais foram as principais percepções, intra e extrafísicas, durante a pesquisa e a escrita da obra? E posterior
ao lançamento?
Além da inspiração que motivou a escrita, a obra passou,
durante seu desenvolvimento, por algumas reformulações, diferindo totalmente a versão final da proposta inicialmente concebida. Penso que a maturescência pessoal
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quanto ao tema, aliada aos esforços do amparo extrafísico,
possam ter norteado essas alterações de curso.
Qual o maior aprendizado com a escrita desta obra?
Noto progressivo aprofundamento pessoal quanto à compreensão da Descrenciologia, com reformulações cirúrgicas,
graduais, no que tange à correção dos traços apontados na
Seção II do livro.
O que poderia dizer como incentivo para que mais pesquisadores invistam na publicação de obras conscienciológicas?
Leiam, estudem, pesquisem e aprofundem-se. Não só Conscienciologia: leiam bons autores; aprimorem o estilo; estudem
gramática. Elejam tema de gescon que mais abranja as premências de reciclagens intraconscienciais, detectadas pela autopesquisa. Não há atalho: com autoconhecimento incipiente, a escrita conscienciológica não se efetiva de modo realmente tarístico.

CONVIVIALIDADE
por E V E R A L D O B E R G O N Z I N I & L I L I A N Z O L E T
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Sadia

Conviver é desafio hodierno na vida de qualquer
pessoa. Significa dividir, compartilhar, ter
empatia, ceder e, às vezes, saber perder. A
convivência é oportunidade ímpar de aprendermos,
amadurecermos e enxergarmos a nós mesmos a
partir dos outros.
Com base no autoexemplarismo e na
cientificidade conscienciológica, os autores-duplistas
Everaldo Bergonzini e Lilian Zolet nos presenteiam
com um compêndio original sobre convivialidade. O
livro nos inspira a alçar a condição da convivialidade
sadia, seja na família, no trabalho, no círculo de
amizades e junto às companhias extrafísicas.

Qual foi a motivação para a escrita
da obra? Por que a definição deste
tema para publicação de um livro?
Nosso objetivo com a publicação da
obra Convivialidade Sadia foi trazer
para reflexão um dos pilares da evolução pessoal: as relações interconscienciais. É consenso que ninguém evolui
sozinho. Precisamos uns dos outros
para desfazermos as interprisões grupocármicas e o convívio homeostático
é a base e o desafio para estabelecermos vínculos interassistenciais.
Quais foram as principais percepções, intra e extrafísicas, durante a
pesquisa e a escrita da obra? E posterior ao lançamento?
O fato de sermos um casal e escrever-

mos de modo conjunto possibilitou
ampliarmos a compreensão dos efeitos
sinérgicos entre 2 consciências afins e as
respectivas equipes extrafísicas gerando
efeito-halo nos demais grupos de convívio. Nesse contexto, várias das ideias
apresentadas na obra contaram com as
inspirações dos amparadores técnicos
captadas por meio de projeções, clarividências, sincronicidades, dentre outros.
Qual o maior aprendizado com a escrita desta obra?
Foram vários os aprendizados obtidos
durante a produção da obra, dentre os
quais destacamos: valorização dos momentos de convívio no âmbito da família nuclear e consciencial; oportunidade
de realização de resgates extrafísicos

com ex-familiares; ampliação da equipe
extrafísica multidisciplinar de amparo;
maior compreensão da teia interassistencial diante da diversidade consciencial e melhor entendimento dos efeitos
desassediadores da ortopensenidade
nas recomposições grupocármicas.
O que poderia dizer como incentivo para que mais pesquisadores
invistam na publicação de obras
conscienciológicas?
Diante deste mix de ganhos evolutivos
gesconológicos, fica a recomendação
aos futuros autores para que garantam
a distribuição interassistencial de seus
achados pesquisísticos através da publicação de verbetes, artigos científicos
e, em especial, livros conscienciológicos.

Autobiografia

DE UMA PERSONALIDADE
CONSECUTIVA

por G I U L I A N A C O S T A

Nesta obra, a autora apresenta experiências pessoais
no continente africano e a aplicação de técnicas
conscienciológicas, demostrando teática de conceitos
dessa Neociência. O autoexemplo das pesquisas
pessoais propicia ao pesquisador e à pesquisadora,
interessados em ampliar o conhecimento de si mesmo,
priorizar a autoevolução, independentemente das
dificuldades e barreiras intrafísicas.
Por meio de anotações pessoais de fatos,
parafatos e da escrita conscienciológica, evidencia-se
a importância de registros pessoais para a criação
de banco de dados, desencadeadores de memórias
vividas, muitas vezes esquecidas.

Qual foi a motivação para a escrita da obra? Por que a definição deste tema para publicação de um livro?
Durante o II Fórum de Seriexologia, em setembro de 2014, recebi
pedido de amparador para escrever sobre minhas experiências
na África até aquele momento. Foi quando comecei a pensar
em escrever uma autobiografia. Compilei meus registros de vivências segundo o paradigma consciencial. Os fatos e parafatos
vivenciados atendiam à solicitação do amparador e ao meu desejo de publicar e esclarecer minhas vivências no continente.

Qual o maior aprendizado com a escrita desta obra?
O livro me permitiu vivenciar reciclagens intraconscienciais profundas.

Quais foram as principais percepções, intra e extrafísicas, durante a pesquisa e a escrita da obra? E posterior
ao lançamento?
Tive muitos contrafluxos, mas também parapercepções claras
do amparo. Durante a escrita, não experienciei quaisquer problemas relacionados a perdas de arquivo. Informações extras
chegaram sem que eu esperasse, gerando maior clareza quanto ao estudo da infiltração cosmoética. Após o lançamento,
senti como se tivesse fechado uma fase da minha vida. Entre-

O que poderia dizer como incentivo para que mais pesquisadores invistam na publicação de obras conscienciológicas?
Escrevam! Escrevam! Escrevam! Não pense que você não
escreve bem. Não pense em ser perfeito. Continue escrevendo. Você vai ter amparadores intra e extrafísicos. Não me
considero uma boa escritora e há melhores intermissivistas
escritores que eu, que não escrevem o quanto eu gostaria de
ler suas publicações. O mais importante é publicar, pois para
ser um bom escritor, há de se praticar, ou seja, escrever.

tanto, percebi muita pressão extrafísica, como se estivesse em
automimese patológica. Pensei que o lançamento tivesse sido
negativo, até ter projeção na qual pessoas me diziam como
meu livro havia sido positivo. Decidi fazer consciencioterapia, o
que me permitiu novas reciclagens intraconscienciais.

LUCIDEZ
por R I C A R D O R E Z E N D E
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Consciencial

Esta obra trata da lucidez sob o viés da Lucidologia,
Ciência aplicada ao estudo da qualidade, condição
ou caráter dos estados intraconscienciais, consoante
ao Paradigma Consciencial.
O interesse do autor pelo tema surgiu ainda
na adolescência, pela necessidade de entender
pensamentos e emoções e buscar soluções para
neutralizar as oscilações da lucidez. Após mais de
duas décadas de autopesquisa teática, reciclagens
vivenciadas com alcance de nível maior de lucidez
e homeostase pensênica, foi possível a escrita e
publicação desta autogestação mentalsomática.

Qual foi a motivação para a escrita da obra? Por que a definição deste tema para publicação de um livro?
O interesse pelo tema Lucidez Consciencial surgiu na adolescência motivado pela necessidade de entender pensamentos e as emoções, objetivando a busca por soluções para
neutralizar as oscilações da acuidade e os efeitos patológicos
advindos, desse modo alcançando a meta pessoal de ampliação dinâmica da própria lucidez.
Quais foram as principais percepções, intra e extrafísicas, durante a pesquisa e a escrita da obra? E posterior
ao lançamento?
A vivência contínua do trinômio motivação-trabalho-lazer durante as etapas de pesquisa e redação da obra foi o aspecto
mais marcante observado, de maneira a confirmar a afinidade e apreço pessoal pelo tema lucidez consciencial.

Qual o maior aprendizado com a escrita desta obra?
Mesmo quando o assunto da obra for relativamente difícil de
trabalhar, principalmente em relação à subjetividade e complexividade dos temas abordados, a autoconfiança, a abertura para captar neoverpons e a decisão firme de materializar
o livro são necessárias para a acabativa de qualquer gescon
tarística.
O que poderia dizer como incentivo para que mais pesquisadores invistam na publicação de obras conscienciológicas?
Quando a intenção para elaborar e publicar livro pessoal está
embasada, sinceramente, no fomento à própria evolução e
das demais consciências, possibilita deixar rastros autopensênicos cosmoéticos e autolegados evolutivos duradouros.
Tais resultados são grandiosamente autofortalecedores para
seguir a trajetória evolutiva pessoal.

Megatrafor
por D A Y A N E R O S S A

O livro Megatrafor apresenta os fundamentos
teóricos sobre nosso maior traço-força, as suas
diferentes maneiras de expressão, considerando os
múltiplos fatores intervenientes e/ou anuladores do
megatalento em muitas consciências.
Ao mesmo tempo, o estilo didático da obra ajuda
ao leitor a desdramatizar a existência do megatraço
pessoal, a enxergá-lo na própria manifestação e,
principalmente, a assumi-lo, tirando-o da ociosidade.
O leitor poderá encontrar novas associações de
ideias, relacionando o megatraço à retrovida
crítica, à retrosenha, à megagescon e ao estudo da
holobiografia pessoal.
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Qual foi a motivação para a escrita
da obra? Por que a definição deste
tema para publicação de um livro?
O interesse pelo estudo dos traços
conscienciais ficou mais evidente a partir de 2011 com a defesa do verbete Trafor Ocioso. Entretanto, muito antes de
iniciar os estudos na Conscienciologia,
eu refletia frequentemente ao observar o comportamento de algumas pessoas e me questionava: como a pessoa
consegue fazer isso com tanta naturalidade? Em 2014, ao iniciar o aprofundamento a partir do voluntariado na
CONSECUTIVUS, retomei o estudo dos
traços com olhar seriexológico e surgiu
a ideia de investir no tema megatrafor.
Quais foram as principais percepções, intra e extrafísicas, durante a
pesquisa e a escrita da obra? E posterior ao lançamento?
O estudo da temática envolveu inú-

meras experiências, mas destaco as
parapercepções quanto ao interesse
de certos amparadores extrafísicos
por esta verpon, principalmente pelo
fato de a mesma estar conectada com
o saldo positivo de retrovidas e ser
elemento marcante observado nos
egressos dos Cursos Intermissivos. Há
muitas incógnitas não investigadas a
respeito do megatalento, dos neomegatrafores, dos megatraços específicos
e da conexão com o materpensene e
temperamento pessoal. Assim, o livro
demarcou a assunção pública desta
especialidade na proéxis desta autora
e abriu novos horizontes de paracaptação de ideias junto aos amparadores
também especializados no assunto.
Qual o maior aprendizado com a escrita desta obra?
Durante a escrita do livro minha intenção foi atingir maior nível de autoexpo-

sição comparado às obras anteriores.
Então, o aprendizado que destaco foi
saber escolher os exemplos pessoais
mais adequados e oportunos para esclarecer aos leitores.
O que poderia dizer como incentivo para que mais pesquisadores
invistam na publicação de obras
conscienciológicas?
Uma obra escrita com tema evolutivo
é expressão do automegatrafor. Sabendo que o megatraço se originou
em retrovidas e é um dos elementos
responsáveis pela entrada no CI, é demonstração de inteligência evolutiva
utilizá-lo na produção intelectual, pois
a gescon gabarita para a continuidade
da tares na próxima intermissão (colheita intermissiva) e chancela o autorrevezamento lúcido. O livro amplia
o nosso fôlego interassistencial. Então,
mãos a obra!

Dispersão Consciencial
SÍNDROME DA

por N E I D A C A R D O Z O
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Neste livro, a autora apresenta e diferencia os
principais conceitos relacionados à Síndrome da
Dispersão Consciencial (SDC), fazendo contraponto
com a noção de priorização evolutiva a partir
do enfoque da Evoluciologia, especialidade da
Conscienciologia que estuda a evolução da consciência.
A obra contém listagens exemplificativas
detalhadas, com descrição e classificação dos
principais perfis dos portadores da SDC, e traz
elenco pormenorizado das características da pessoa
dispersiva, oferecendo excelente recurso para
autopesquisa e eficaz ferramenta de autodiagnostico:
o Dispersograma.

Qual foi a motivação para a escrita
da obra? Por que a definição deste
tema para publicação de um livro?
Sempre tencionei, modo inato, escrever algo relevante para o crescimento
pessoal e, também, para outras consciências. A ideia do autorrevezamento multiexistencial (passar o “bastão”
das tarefas evolutivas pessoais e
grupais, nas próximas vidas) ampliou
essa autoconvicção e entendi ser
prioritário estudar sobre a Síndrome
da Dispersão Consciencial, pois além
de ser importante para agilizar esta
existência, é fundamental para os desempenhos nas existências vindouras
(périplo evolutivo).
Quais foram as principais percepções, intra e extrafísicas, durante a
pesquisa e a escrita da obra? E posterior ao lançamento?
A presença ostensiva de amparo de

função foi uma constante, contribuindo com “achegas matemáticas” (inspirações, sugestões, neoideias) para
enriquecimento
autorreciclogênico,
autocognitivo e temático. Houve também percepção de urgência na publicação do livro para atender às demandas intra e extrafísicas sobre o tema. O
interesse das pessoas e a participação
ativa nos cursos após o lançamento inferem a relevância do tema tanto para
as conscins, quanto para as consciexes.
Qual o maior aprendizado com a escrita desta obra?
Um dos importantes aprendizados é
entender ser possível a realização de
mudanças a partir de autodecisões. Na
escrita de um livro o autor é sempre
o maior beneficiado. Obtém conhecimento, linearidade pensênica, desassédio mentalsomático e ortocentramento consciencial. Somos artífices de

nós mesmos, logo somos responsáveis
pelas automelhorias e construção da
autonomia consciencial.
O que poderia dizer como incentivo para que mais pesquisadores
invistam na publicação de obras
conscienciológicas?
É condição madura e inteligente aproveitar esta vida humana e a gama de
possibilidades disponíveis da Era da
Fartura (material de pesquisa, ferramentas de trabalho, compassageiros
evolutivos) para legarmos bons exemplos. A Era Consciencial embasada no
trinômio intelectualidade produtiva–comunicabilidade interassistencial–parapsiquismo lúcido oportuniza a publicação
de grafopensenes tarísticos tanto para
o autor quanto para outras consciências, nesta e nas próximas existências.
Os bons exemplos ensinam mais, se
comparados a mil palavras.

Manual de Assessoria
JURÍDICA EM INSTITUIÇÕES
CONSCIENCIOCÊNTRICAS (ICS)

por L A N E G A L D I N O

Esta gestação consciencial retrata indiscutível
relevância ao trabalho institucional. O livro sugere
o passo a passo da criação de IC, além de esclarecer
acerca de quais documentos são necessários à sua
existência. Norteia, igualmente, o caminho à aquisição
de títulos governamentais, valorizados pelo Prof.
Waldo Vieira, pois respaldam à Socin a atividade da
Conscienciologia desde que jamais comprometam a
independência da Ciência e das associações.
A obra auxilia na construção de condutas
associativas, além das profissionais, rumo ao
aprimoramento e qualificação do trabalho jurídico e
parajurídico, decorrente da inteligência evolutiva dos
juristas e parajuristas.

Qual foi a motivação para a escrita
da obra? Por que a definição deste
tema para publicação de um livro?
Durante o trabalho na assessoria jurídica em 2 Instituições Conscienciocêntricas percebi a lacuna de procedimentos
escritos nessa área e a demanda de
tempo na busca das informações em
diversos lugares até encontrar a resposta correta. Após consulta à UNIESCON e à Editares para ver se alguém
já estava escrevendo algo semelhante,
houve o posicionamento para a escrita
da obra que aconteceu em 9 meses.
Quais foram as principais percep-

ções, intra e extrafísicas, durante a
pesquisa e a escrita da obra? E posterior ao lançamento?
Percepção de aporte, suporte, neoideias,
neossinapses e a entrada em fluxo pensênico ideativo captando as informações
das expertises desenvolvidas nesta vida e
em retroexistências, possivelmente envolvida no meio jurídico.
Qual o maior aprendizado com a escrita desta obra?
Que é possível a materialização de obra
gesconológica, independentemente da
temática, desde que haja muita vontade,
organização e disciplina. Foi possível ex-
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perienciar a ‘cachaça ideativa’ e a percepção acelerada da passagem do tempo.
O que poderia dizer como incentivo para que mais pesquisadores
invistam na publicação de obras
conscienciológicas?
Observem dentro do próprio laboratório
consciencial (labcon) qual a temática que
mais pode ajudar as pessoas (foco no assistido) e conecte-se com as consciexes
amparadoras relacionadas ao assunto,
mantendo disciplina e organização para
a escrita cotidiana até a publicação da
obra. Não existe fórmula mágica, o livro é
resultado do autoesforço contínuo.

ACERTOS
por I O N E R O S A D A S I L V A
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Grupocármicos

A obra autobiográfica Acertos Grupocármicos
expõe o exemplarismo persistente e disciplinado
de uma consciência dotada de clareza quanto
à autorreciclagem. A autora narra de maneira
simples a autopesquisa teática da interassistência
experimentada segundo os conceitos da
Conscienciologia.
O livro demonstra a naturalidade das relações
intra e extrafísicas estabelecidas no cotidiano e
desdramatiza a relação com as consciexes. Através
da casuística da autora, a narrativa permite
compreender a importância e os efeitos da aplicação
do conhecimento parapsíquico para o desenlace de
relações grupocármicas estagnadoras.

Qual foi a motivação para a escrita da obra? Por que a definição deste tema para publicação de um livro?
A motivação para a escrita veio de um recado do amparador
extrafísico, dando-me a dica da escrita das autopesquisas
por meio de livro. No final da correção da obra, com ajuda da
equipin e da equipex, estava claro o holopensene dos acertos
e o sentimento de completismo, de recomposição, reverberava dentro de mim. Porque quando me projetei e combinei
com o amparador sobre o desenvolvimento da lucidez, a motivação era consertar o que estava errado.
Quais foram as principais percepções, intra e extrafísicas, durante a pesquisa e a escrita da obra? E posterior
ao lançamento?
Tive muitas percepções durante a escrita do livro, tanto intra quanto extrafisicamente, e considero todas importantes.
Mas poderia destacar a sinalética do amparador que se faz

sempre presente no decorrer da escrita. Posterior ao lançamento, consegui ter visão mais ampla da multidimensionalidade, percebendo nos grupos distintos a felicidade das consciexes vivendo a liberdade do desenlace das interprisões.
Essa percepção me fez compreender qual a minha especialidade dentro da Grupocarmologia.
Qual o maior aprendizado com a escrita desta obra?
O maior aprendizado foi perceber a grande importância de
nos recompor com as consciências e a liberdade gerada pela
recomposição. É o despreendimento dos laços de interprisão
que alavanca nossa evolução.
O que poderia dizer como incentivo para que mais pesquisadores invistam na publicação de obras conscienciológicas?
Gostaria que todas as conscins se permitam realizar essa assistência grupal, por meio da escrita de seu livro.

Energias
por M A R I A T E R E Z A B O L Z A N

O livro Energias aborda o tema da autoproficiência
bioenergética sob a ótica do Paradigma
Consciencial, para além da Ciência convencional
materialista, porque lança sobre a consciência as
perspectivas multidimensional e evolutiva.
Neste livro o leitor encontra informações
esclarecedoras sobre a importância de promover
voluntariamente mobilizações com as próprias
energias, interagindo de modo mais sadio com as
energias dos ambientes que frequenta. Conceitos,
definições, técnicas e aplicações são detalhados ao
longo da obra, destinada tanto aos neófitos quanto
aos pesquisadores mais experientes no assunto.

Qual foi a motivação para a escrita
da obra? Por que a definição deste
tema para publicação de um livro?
A motivação foi trazer informações sobre
a realidade energética e suas interações
presentes inevitavelmente em nosso
cotidiano e as ideias básicas da Conscienciologia, para pessoas leigas ou iniciantes
interessadas no assunto. Esse tema sempre me chamou atenção e, quando decidi escrever, lembrei-me das participações
em feiras de livros, onde muitas pessoas
perguntavam por publicação com linguagem simples e mais acessível.
Quais foram as principais percepções, intra e extrafísicas, durante a
pesquisa e a escrita da obra?
As principais percepções foram: neces-

sidade de pesquisa sobre o assunto;
diálogos com professores e pesquisadores do tema para ampliar e adequar
as ideias; ampliação da prática no desenvolvimento energético; exercício de paciência; insights sobre onde pesquisar ou
com quem conversar e sobre o formato
da escrita, com reflexões, na intenção de
que o leitor pense, pondere e relacione a
informação com o seu conhecimento e,
também, a sensação íntima gratificante
da concretização da obra.
Qual o maior aprendizado com a escrita da obra?
Os maiores aprendizados foram: ampliar a conscientização da necessidade
de atenção às energias em tudo, em
todos os lugares, sem interferência
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de distância, diariamente e o uso mais
contínuo de técnicas buscando o equilíbrio e a qualificação das bioenergias
para melhor contribuir, na condição de
minipeça, nesse processo evolutivo.
O que poderia dizer como incentivo para que mais pesquisadores
invistam na publicação de obras
conscienciológicas?
Para os novos escritores eu diria que
vale a pena investir na publicação de
obra Conscienciológica, porque o benefício maior em aprendizagem é do
pesquisador. Pense qual tema você
domina ou quer pesquisar com foco
na assistência, de modo que a leitura
seja um diferencial para as pessoas. E,
com motivação, arruma-se tempo.

Glosario de Términos

ESENCIALES DE LA CONCIENCIOLOGÍA

por A N A S E N O E C R I S T I N A N I E V A S ( O R G S . )
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O Glossário de Neotermos Conscienciológicos em
Língua Espanhola supre demanda de pesquisadores
hispanófonos nas comunicações científicas e
interassistenciais, trazendo 600 neotermos
considerados essenciais pela Conscienciologia,
contribuindo para a divulgação e a expansão da
Neociência no Planeta.
Resultado de ampla e exaustiva pesquisa
lexicográfica grupal, esta obra segue modelo de
glossário com termos traduzidos para o inglês,
publicado anteriormente, e configura-se em
instrumento útil para autores e tradutores da língua
espanhola na tarefa do esclarecimento.

Qual foi a motivação para a tradução
da obra?
A principal motivação foi trazer ao público interessado a tradução unificada dos
principais conceitos da Conscienciologia
em espanhol, favorecendo tanto aos
pesquisadores e autores de artigo, verbetes e livros, quanto aos professores
para ministrar aulas e palestras conscienciológicas internacionais. A maior
contribuição está na padronização da
tradução dos termos essenciais.
Quais foram as principais percepções, intra e extrafísicas, durante a
tradução? E posterior ao lançamento? Houve algum insight para a escrita no período?
A assistência sempre está presente quando se abordam ideias evolutivas como

são as conscienciológicas, pois o conteúdo é cosmoético e visa à teática interassistencial. A harmonia na parceria de trabalho favoreceu a dinamização da tarefa,
ocorrendo extrapolacionismos na busca
da utilização da palavra mais adequada,
correta, sem alterar a significação. Os desafios naturais no trabalho desse porte
foram superados pela determinação das
autoras focadas na importância de publicar essa obra na Conscienciologia.
Qual o maior aprendizado com a tradução desta obra?
Para as autoras, o maior aprendizado está
relacionado ao aumento de conhecimento linguístico de ambos os idiomas pelos
desafios encontrados em traduzir determinados neologismos criados pelo Prof.
Waldo Vieira. A parceria evolutiva inter-

línguas é essencial para o atingimento do
convívio equilibrado, sadio e aberto para
compartilhar informações, explícito na
frase "juntos vamos mais longe".
O que poderia dizer como incentivo para que mais pesquisadores e
tradutores invistam na tradução de
obras conscienciológicas?
A ideia é promover o incentivo pelo
estudo, a auto e heteropesquisa pelo
paradigma consciencial em idioma espanhol. Há ganhos prioritários, evolutivos, das consciências quando podem
usufruir do direito de acessar as ideias
e informações, sobretudo, de uma Neociência, em idioma que não é o nativo.
Isso é manifestação de Universalismo e
Fraternidade, além de contribuir para a
divulgação da grafotares no Planeta.

QUALIFICAÇÃO
por J U L I O A L M E I D A

Assistencial

Qualificação Assistencial é uma compilação das
reflexões e registros de campo do autor, que nos
apresenta visão inspiradora das relações de ajuda
segundo os princípios da Conscienciologia.
O leitor encontrará diferentes caminhos para
colocar em prática o desejo de ajudar a qualquer
consciência. Uma obra cuidadosamente elaborada,
que nos estimula a aprimorar nossos esforços
de assistencialidade no sentido mais racional e
evolutivo possível.
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Qual foi a motivação para a escrita
da obra? Por que a definição deste
tema para publicação de um livro?
Foi a necessidade de intensificar aprendizados e reciclagens pessoais sobre
assistência, reforçada pelo incentivo do
Prof. Waldo Vieira para estudar o tema.
Passei a compreender melhor a Interassistenciologia, que é a recin das recins,
na evolução das consciências. Porém, só
defini escrever o livro em 2017, quando
o acúmulo de estudos, experiências e
anotações viabilizavam a gescon. Além
disso, em uma fase de insegurança pessoal, houve decisivo encorajamento do
Prof. Moacir Gonçalves para a escrita.
Quais foram as principais percepções, intra e extrafísicas, durante a
pesquisa e a escrita da obra? E posterior ao lançamento?

Notei amparo com padrão de estabilidade emocional, amadurecimento ideativo e cosmovisão empática. Minhas percepções foram de base mentalsomática,
compreendendo que a evolução tem
como sentido fundamental a qualificação da assistencialidade desde as raízes
profundas das nossas intenções. Após a
publicação, tive sensação nítida de pararreconhecimento pelas 3 obras publicadas, especialmente pela última, a qual
considero minha obra-prima.
Qual o maior aprendizado com a escrita desta obra?
Ocorreram muitos aprendizados relacionados ao próprio holopensene da
assistência mais equilibrada, sem truculências, competições, imposições,
vaidades, arrogâncias, dominações,
compliquês e megalomanias. É difícil

identificar qual o principal, todos têm
sua importância. Eu destacaria também a ortoempatia e a compreensão da colateralidade, conceitos que
abordo no livro.
O que poderia dizer como incentivo para que mais pesquisadores
invistam na publicação de obras
conscienciológicas?
Recomendo a leitura da minha publicação anterior, Qualificação Autoral, que
dentre outros objetivos tem o propósito
de incentivar a publicação de gescons.
Nela compartilho argumentos, princípios,
técnicas e reflexões sobre pesquisa e escrita conscienciológica. O livro é fruto de
pelo menos uma década de aprendizados com os métodos de trabalho utilizados pelo Prof. Waldo Vieira e pelo autorado na CCCI.

Práticas e Ferramentas

AUTOPESQUISA CONSCIENCIOLÓGICA

por B E A T R I Z T E N I U S E T A T I A N A L O P E S
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A autopesquisa conscienciológica apresenta o
desafio de a consciência investigar a si mesma, na
condição de pesquisadora e objeto de investigação.
O livro busca contribuir para a ampliação geral sobre
a prática das autopesquisas técnicas fundamentadas
no paradigma consciencial. Além disso, apresenta,
de modo didático, passo a passo de autoinvestigação
consciencial, e ferramentas ou instrumentos de
autopesquisa conscienciológica.
O conjunto de técnicas detalhado
abrange desde os primórdios da motivação
autopesquisística, com a escolha do tema a ser
investigado, até o refinamento dos achados,
constituindo acervo téorico e procedimental
indispensável ao pesquisador exaustivo.

Qual foi a motivação para a escrita da obra? Por que a definição deste tema para publicação de um livro?
O propósito de escrever a obra em conjunto surgiu da percepção das autoras da oportunidade de compartilhar as
autexperimentações no âmbito da Autopesquisologia, ajudando a ampliar o entendimento geral quanto à prática autoinvestigativa, bem como sua utilidade evolutiva.

Qual o maior aprendizado com a escrita desta obra?
Para a autora estreante, foi o aprendizado gesconográfico ao
longo da escrita, potencializado pela convivência e troca de
experiência com a autora veterana.

Quais foram as principais percepções, intra e extrafísicas, durante a pesquisa e a escrita da obra? E posterior
ao lançamento?
A maior percepção foi a sincronicidade de intenção das duas
autoras em escrever sobre Autopesquisologia, ambas percebendo a necessidade de buscar parceria com base na intera-

O que poderia dizer como incentivo para que mais pesquisadores invistam na publicação de obras conscienciológicas?
O sentimento de haver atendido à importante cláusula da autoproéxis refletindo-se em bem-estar completista e abrindo
portas para inúmeras outras oportunidades de interassistência dentro de novo patamar de atividades.

ção dos trafores pessoais antes mesmo se conhecerem em
profundidade.

Holoconvivialidade Pacífica
DA CONSCIÊNCIA REBELDE À

por M A R L E N E K O L L E R

De maneira inédita até então nas publicações
conscienciológicas, a autora demonstra nesta obra,
na sequência de capítulos correlatos aos verbetes
defendidos, a profundidade das reciclagens
intraconscienciais empreendidas em mais de duas
décadas de trabalho voluntário contínuo.
A autora se vê na teoria e na prática (teática)
dos aprendizados que levam a consciência à
reestruturação pensênica pessoal, uma conquista
inadiável e intransferível de todos os intermissivistas.
Assim, cada capítulo traz uma questão premente a
ser aprendida, superada ou conquistada visando os
acertos e reconciliações grupocármicas.

Qual foi a motivação para a escrita da obra? Por que a definição deste tema para publicação de um livro?
Pela riqueza de detalhes autobiográficos e reciclagens intraconscienciais (recins). As recins sempre serão assunto para
abordagens, principalmente, pelos esclarecimentos tarísticos
para as consciências.
Quais foram as principais percepções, intra e extrafísicas, durante a pesquisa e a escrita da obra? E posterior
ao lançamento?
Principalmente a percepção do amparo extrafísico, sugerindo
detalhes em explicitar bem cada vivência para entendimento
do leitor. Depois do lançamento, houve sincronicidades nos
encontros com consciências em torno dos temas abordados
no livro, indicando a necessidade dessas de receber informação sobre as recins descritas na obra.
Qual o maior aprendizado com a escrita desta obra?

29

Foi perceber o conhecimento acumulado e ainda não distribuído para o público. A necessidade em propagar informações para esse grande público necessitado e cada vez maior.
Também a valorização das recins implementadas durante a
vida e a continuidade deste trabalho. Percebi o quanto consciências têm medo da recin, ao passar pelo estresse e novamente, novamente, ad infinitum. É preciso coragem para isso
e nem todos conseguem levar essa meta adiante.
O que poderia dizer como incentivo para que mais pesquisadores invistam na publicação de obras conscienciológicas?
Publiquem suas autopesquisas. Sem autopesquisa a consciência não sabe para onde vai. Mantenha sua autopesquisa atualizada e sempre terá material para publicar. A publicação chancela
para o universo sua vivência enquanto consciência engajada na
Reurbex. A interassistência é a valorização máxima do trabalho
assistencial e a obra publicada te espera nas próximas vidas para
fazer assistência a você, autor de obra conscienciológica.

Serenarium
por A N A S E N O E E L I A N E S T É D I L E ( O R G S . )
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Qual é seu modelo evolutivo? Em quem você se
inspira para evoluir e onde quer chegar? Seguido
a linha evolutiva do vírus ao Homo sapiens
serenissimus – serenão, esta obra ousa abordar o
topo, disponibilizando ao leitor estudo inédito sobre
o que acontece em um local no qual o objetivo é
conhecer e autovivenciar a parcela de serenismo já
existente no próprio pesquisador.
A experiência de adentrar ao laboratório
Serenarium para uma imersão de 72 horas
ininterruptas permite a extrapolação da própria
condição evolutiva e possibilita a aceleração da
história pessoal.

Qual foi a motivação para a escrita
da obra? Por que a definição deste
tema para publicação de um livro?
O projeto do livro Serenarium nasceu
de uma demanda institucional da ARACÊ depois de completada 1 década de
experimentos nesse laboratório conscienciológico, período de 2004–2014.
As organizadoras são voluntárias da
instituição e da equipe de apoio ao Serenarium, interessadas nessa temática.
Quais foram as principais percepções, intra e extrafísicas, durante a
pesquisa e a escrita da obra? E posterior ao lançamento?
Durante a pesquisa e escrita da obra,
foi formada uma equipe de 37 colaboradores e distribuídas as tarefas para
coleta de dados de várias fontes: dados

teóricos (Homo sapiens pacifucus, 700
Experimentos), dados pré e pós-experimentos feitos pela equipe médica e
de psicólogos, dados sobre os relatos
dos serenautas e dos voluntários que
contribuíram desde a construção dos 3
laboratórios e seu histórico.
Qual o maior aprendizado com a escrita desta obra?
Os aprendizados foram muitos e de várias naturezas, pois houve mobilização
de diversos voluntários para a concretização dessa obra. A interassistência foi,
sem dúvida, aspecto a ser destacado,
tanto na equipin quanto entre as consciexes envolvidas, pela evocação natural
de serenautas, de voluntários, ex-voluntários, funcionários, incluindo a fase
editorial do livro. Além disso, houve au-

mento na sustentabilidade energética,
pois foram quase 5 anos de trabalho até
a publicação.
O que poderiam dizer como incentivo para que mais pesquisadores
invistam na publicação de obras
conscienciológicas?
A especialidade do livro Serenarium é a
Serenologia e estudar sobre o serenismo e o laboratório Serenarium proporciona enriquecimento mentalsomático
a todos pesquisadores. As organizadoras ganharam muito em experiência e
aumento de cognição sobre a equipex
amparadora dos experimentos laboratoriais do Serenarium. Tal aprendizado
estimula os trabalhos no voluntariado
conscienciológico e na consecução da
maxiproéxis grupal.

Estado Vibracional
EV

por V I C T O R S T R A T E B O L F E

O Estado Vibracional (EV) é o fenômeno
bioenergético inerente ao ser humano. Trata-se
da intensificação da passagem de energias pelos
chacras e canais energéticos, distribuídos ao longo
de todo o corpo biológico, resultando na ativação
plena das energias pessoais, evidenciada pela
sensação de vibração interna da qual deriva o nome.
Após surpreendente experiência de
autoqualificação do EV, o autor Victor Strate Bolfe
decide escrever este livro, no qual compartilha
vivências e, de modo extremamente didático,
técnico e objetivo, apresenta ao leitor informações
relevantes para a autoqualificação do EV.

Qual foi a motivação para a escrita
da obra? Por que a definição deste
tema para publicação de um livro?
Queria muito ter um livro sobre o EV,
com ilustrações e que facilitasse ao
máximo às pessoas conhecerem, vivenciarem o primeiro EV e qualificarem
sua capacidade de instalação. Essa foi a
principal motivação, além de compartilhar minhas experiências e aprendizados sobre o tema, visando auxiliar o
desenvolvimento das aptidões energéticas dos demais colegas evolutivos.
Quais foram as principais percepções, intra e extrafísicas, durante a
pesquisa e a escrita da obra? E posterior ao lançamento?
Entendo que a semente inicial para esta

obra foi a minha busca intensa pela vivência do primeiro EV, ao tentar superar
uma crise existencial enquanto estava
sob forte restringimento intrafísico em
2015. Isso me levou a vivenciar o primeiro EV patrocinado altamente intenso. A
partir de então, através de imersão na
Conscienciologia e nas práticas do EV, o
desenvolvimento deslanchou e a escrita da obra foi consequência, repleta de
muitos desafios e extrapolações.
Qual o maior aprendizado com a escrita desta obra?
Aprender a escrever livro de Conscienciologia. Algo que pode parecer difícil
ou pouco palpável para quem acaba
de chegar à Ciência. Iniciei a escrita do
livro em torno de 1 ano após ter acessa-
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do as ideias. Foi um aprendizado muito
importante e que abriu portas para a
sequência de outras obras futuras.
O que poderia dizer como incentivo para que mais pesquisadores
invistam na publicação de obras
conscienciológicas?
O primeiro livro é gargalo importante a
ser superado. Existem diversos livros que
podem ser utilizados como modelo para
a escrita do primeiro. Se a conscin tem algum conhecimento evolutivo importante, que tenha aplicado e feito diferença
na própria existência, isso pode ser base
para a gescon. Nunca antes na história da
humanidade tivemos tantos facilitadores
para escrever. Cabe a nós aproveitarmos
do melhor modo possível.

ANTOLOGIA DE EXPERIMENTOS
TÉCNICA DE MAIS 1 ANO DE

Vida Intrafísica

por A N A C L A U D I A P R A D O , E L I Z A B E T H R O D R I G U E S , M A R I A I Z A B E L D A C O N C E I Ç Ã O E R O S E M E R E V I C T O R I A N O ( O R G S . )
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A Técnica de Mais 1 Ano de Vida Intrafísica, proposta
pelo Prof. Waldo Vieira, desafia o experimentador
que deseja dinamizar, acelerar ou impulsionar a
evolução consciencial, a supor que tem só mais 1 ano
de vida pela frente para cumprir as atribuições da
programação existencial.
Essa Antologia de Experimentos reúne relatos
desse desafio, foi aceito pelos docentes e alunos do
curso da Técnica de Mais 1 Ano de Vida Intrafísica,
entre 2011 e 2020. Apresenta recorte da história
de vida dos experimentadores, ressaltando as
autorreciclagens obtidas pelo enfrentamento de
prioridade evolutiva e pelas demandas assistenciais
existentes em contextos grupocármicos, em especial
o familiar.

Qual foi a motivação para a escrita
da obra? Por que a definição deste
tema para publicação de um livro?
A motivação surgiu durante a 1ª turma do experimento grupal da técnica
de mais 1 ano de vida intrafísica (2011),
com a finalidade de divulgá-la através
de relatos dos participantes. Os resultados experimentais foram agrupados no
formato de antologia, a fim de preservar o estilo pessoal de cada autor na sua
abordagem autorreciológica na TM1AVI.
Quais foram as principais percepções, intra e extrafísicas, durante a
pesquisa e a escrita da obra? E posterior ao lançamento?
Percebemos a construção da obra nestes 10 anos (2011–2021) como um pro-

cesso de maturação da equipe docente,
dos experimentadores e do próprio curso, propiciando a riqueza de experimentos e experimentadores. No processo
construtivo da obra pode-se perceber
singular forma de amparo de função, o
qual procuramos replicar aos coautores.
Qual o maior aprendizado com a escrita desta obra?
O maior aprendizado foi a teática do
polinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento.
O que poderiam dizer como incentivo para que mais pesquisadores
invistam na publicação de obras
conscienciológicas?

Sugerimos ao autopesquisador colocar
em prática alguma técnica conscienciológica, registrando os resultados do experimento, criando conteúdo para gestações
conscienciais, compondo a cápsula do
tempo pessoal e grupal dentro de seu
processo evolutivo. Em face do posicionamento intraconsciencial para mudar,
melhorar, desapegar e tantas outras atitudes catalisadoras da autoconsciencialidade, é possível a aceleração da história
pessoal de até 10 anos em 1. Neste sentido, vale ressaltar o princípio-mor da Conscienciologia, o princípio da descrença, ou
seja: “Não acredita em nada, nem mesmo
no que lhe pontuamos aqui. Experimente. Tenha suas experiências pessoais”. O
essencial da vida é a conquista da autonomia consciencial.

Volicioterapia

VO N TA D E A P L I C A DA À
AUTOCONSCIENCIOTERAPIA

por C H R I S T O V Ã O P E R E S

A obra traz a ideia central de a vontade ser o principal
atributo da consciência. O livro é resultado de mais
de uma década de pesquisas e experiências do autor
atuando na função de consciencioterapeuta, aliado
a estudos teóricos em várias áreas do conhecimento,
centrados no paradigma consciencial, principalmente no
âmbito da Consciencioterapeuticologia e da Voliciologia.
Com linguagem técnica, tem a proposta principal
de ajuda ao leitor a identificar, desenvolver e aplicar, de
modo eficaz, os diversos atributos volitivos na promoção
de autorreciclagens.

Qual foi a motivação para a escrita da obra? Por que a definição deste tema para publicação de um livro?
A motivação começou com manifestações de decidofobia,
parapatologia da vontade, antes da mudança para Foz do
Iguaçu, em 2005. Iniciei, então, estudos sobre a volição, materializados na monografia de conclusão da formação como
consciencioterapeuta, na OIC. A partir da primeira obra, aprofundei na correlação entre vontade e consciencioterapia, em
estudos teóricos e na vivência prática enquanto consciencioterapeuta, surgindo daí o tema Volicioterapia, ou a aplicação
técnica, autoconsciente e cosmoética da vontade para tratamento dos distúrbios da consciência.
Quais foram as principais percepções, intra e extrafísicas, durante a pesquisa e a escrita da obra? E posterior
ao lançamento?
Houve maior organização da agenda para escrever. Além da
escrita rotineira semanal, criei períodos de imersão voltados
exclusivamente para trabalhar na obra. Extrafisicamente,
percebi amparo ostensivo, com amplificação da autocognição e afluxo de ideias relacionadas ao tema. Ficou muito clara
a correlação entre auto e heterodesassédio, autorreciclagens
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e a materialização progressiva do livro. Após o lançamento,
senti grande satisfação íntima, euforin, gratidão por toda a
ajuda recebida e aumento do nível de autodesassedialidade.
Qual o maior aprendizado com a escrita desta obra?
A escrita da gescon pessoal é essencial para a sedimentação,
compreensão e aprofundamento de conceitos aprendidos
no Curso Intermissivo. A escrita conscienciológica desenvolve e potencializa atributos conscienciais, principalmente a capacidade de autorreflexão, associação de ideias e utilização
do parapsiquismo lúcido, facultando melhor aproveitamento
técnico e paracientífico das vivências pessoais multidimensionais e de suas repercussões intra e interconscienciais.
O que poderia dizer como incentivo para que mais pesquisadores invistam na publicação de obras conscienciológicas?
O esforço para a realização do livro conscienciológico pode
parecer difícil, no entanto é o percurso de construção da
obra, com todos seus desafios, o grande transformador evolutivo da realidade pessoal e, portanto, automotivador. Escrever, passo a passo, exerce efeito autodesassediador quanto
às capacidades pessoais.

MANUAL DA

Leitura Lúcida

por A D R I A N A K A U A T I , E L I A N A M A N F R O I E N I N A R O S A M A N F R O I ( O R G S . )
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No Manual de Leitura Lúcida, o leitor encontrará
técnicas, orientações, estratégias e indicações
seguras para selecionar, avaliar, registrar e
aproveitar o que lê. Em 13 capítulos, a equipe de 19
especialistas sobre o universo da leitura apresenta
dicas para tirar o melhor proveito dos textos nas
diferentes áreas do conhecimento.
Na era das distrações midiáticas e do lixo
editorial edulcorado, despejado nas livrarias
incessantemente, a obra ajuda a desenvolver a
seletividade e a tecnicidade na leitura, essencial a
todo leitor ou leitora que não tem tempo a perder.

Qual foi a motivação para a escrita
da obra? Por que a definição deste
tema para publicação de um livro?
O Manual de Leitura Lúcida busca atender, de modo gratulatório, a solicitação
do Prof. Waldo Vieira à Adriana Kauati,
para produzir curso e livro sobre a temática. O Curso híbrido, presencial e
remoto contemplando moradores de
fora de Foz do Iguaçu, Leitura Lúcida,
Leitor Crítico–Escritor Tarístico, teve a 1ª
turma em 29.03.2015 em parceria com
o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC) e o Manual contempla
a expertise de 19 professores participantes das aulas, agora coautores do
Guia Prático para Ler Textos de Diferentes Áreas do Conhecimento.
Quais foram as principais percep-

ções, intra e extrafísicas, durante a
pesquisa e a escrita da obra? E posterior ao lançamento?
Durante o desenvolvimento da pesquisa houve algumas sincronicidades
e parapercepções indicando estreita
relação do passado com o mecenato
e agora com a reurbex e captação de
novos intermissivistas. Ao recebermos
o livro na sala da Editares das mãos da
Editora, Miriam Kunz, houve euforin e
satisfação pela entrega da encomenda
abrangendo tema relevante para os intermissivistas e à Socin em geral.
Qual o maior aprendizado com a escrita desta obra?
Foram muitos aprendizados. O destaque
foi o exercício do gruporrevezamento
multiexistencial na prática, pois em di-

ferentes momentos cada uma de nós
assumiu a frente do trabalho, inclusive
as coautoras e coautores atendendo aos
prazos solicitados. Além disso, a organização da obra proporcionou a visão de conjunto na soma da especialização de cada
tema. O livro nos uniu pelo trafor mentalsomático tarístico, positivo e incentivador
da leitura, primeiro passo para a escrita.
O que poderia dizer como incentivo para que mais pesquisadores
invistam na publicação de obras
conscienciológicas?
Persistência. Esse livro iniciou em 2015
e os 6 anos de trabalho mentalsomático proporcionaram aprendizado em
diferentes frentes de atuação relacionadas ao universo gráfico e publicação
do Manual.

O Pequeno Pesquisador:
M E M Ó R I A E V I DA S PA S S A DA S

por D É B O R A K L I P P E L

Luisa é uma pequena e curiosa pesquisadora. Ela
pede ajuda aos amigos, Gabriel e Joana, para
descobrir como podemos estudar as vidas passadas
através das memórias e preferências atuais.
O cenário criado pela autora Débora Klippel
convida as crianças a ingressar no instigante mundo
da multidimensionalidade. Seriam nossas memórias
bagagens de outras vidas? Este é o segundo tema da
série O pequeno Pesquisador, uma obra com texto
e ilustrações primorosas, levando os pequenos a
refletirem sobre suas origens e analisar seus vínculos
familiares e de amizades.

Qual foi a motivação para a escrita
da obra? Por que a definição deste
tema para publicação de um livro?
Quando conheci a Conscienciologia, já
era mãe de dois filhos e senti necessidade de explicar todo aquele conteúdo
que havia acessado para eles. Porém,
não havia livros que servissem de suporte didático para introduzir o assunto
no universo infantil. Minha ideia inicial
foi traduzir em linguagem lúdica os pilares do paradigma consciencial. Percebi
que o desafio era mais complexo do
que havia imaginado e, para apresentá-los, optei por destrinchar não apenas
em um volume, mas em uma série de
livros, onde cada um deles fala especificamente de um dos pilares.
Quais foram as principais percepções, intra e extrafísicas, durante a

pesquisa e a escrita da obra? E posterior ao lançamento?
Ao assumir a responsabilidade de escrever, percebi de imediato o suporte
dos amparadores. A ideia inicial veio de
um insight, onde título, enredo, personagens e narrativa foram concebidos em
bloco, cabendo a mim organizar e grafar
as ideias, adicionando o meu olhar ao livro. Percebo que a escrita dos dois volumes é obra em parceria com a equipex.
Qual o maior aprendizado com a escrita desta obra?
No volume dois falo especificamente sobre a Seriexologia. Meu grande desafio
foi o poder de síntese e de simplificação.
Foi aprender a traduzir ideias complexas,
como por exemplo ferramentas de autopesquisa e verpons, para esse público
específico, consciências multimilenares
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ainda restritas em soma de criança.
O que poderia dizer como incentivo
para que mais pesquisadores invistam na publicação de obras conscienciológicas?
Estamos em plena era da reurbanização
e dos Cursos Intermissivos, onde mais
e mais consciências, dentre elas os intermissivistas, estão ressomando. Esse
tipo de publicação facilita o acesso ao
corpus de conhecimento conscienciológico e pode servir de senha mnemônica,
acelerando o processo evolutivo e a recuperação de cons, evitando desviacionismos. A linguagem básica e acessível
pode servir de ponte para os futuros
intermissivistas, que através de um livro
infantojuvenil poderão compreender
mais facilmente a neociência. Que venham muitas publicações nessa área.

Reciclagens

P E N S ATA S S O B R E
INTRACONSCIENCIAIS
por A L I N E N I E M A Y E R
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Cada vida humana é oportunidade ímpar de
reciclar. Nas profundezas, enfrentamentos e
superações advindas da intraconsciencialidade se
encontra a responsabilidade de assumir com mais
lucidez outras consciências.
Mais do que recuperação de cons, a reciclagem
intraconsciencial ou recin nos leva a estender
nossa atenção para nosso futuro e a priorizar, no
aqui e agora, o processo de reurbanização intra
e extrafísica do planeta Terra. A realização das
reciclagens intraconscienciais não fica restrita
à evolução pessoal, pois participa da dinâmica
evolutiva reurbanológica e reverbera a pensenidade
sadia de mudança no entorno.

Qual foi a motivação para a escrita da obra? Por que a definição deste tema para publicação de um livro?
Escrevi o livro motivada por gostar de observar o universo da
consciência e obter respostas sobre como acelerar transformações intra e interconscienciais. Também foi motivadora a
dica recebida do Prof. Waldo Vieira para estudar a especialidade Recinologia, quando apresentei meu 1º verbete, sobre
o tema Eficácia Autopesquisística. O terceiro fator foi aprofundar nas próprias reciclagens intraconscienciais e auxiliar
outras consciências neste contexto.
Quais foram as principais percepções, intra e extrafísicas, durante a pesquisa e a escrita da obra? E posterior
ao lançamento?
O campo energético formado durante as leituras e pesquisas
sobre o assunto permitiu-me captar neoideias e entender o
quanto livros sobre a temática são esperados como motivação
e exemplo para dinamizar mudanças em outras consciências.
Ao observar e experienciar fatos e parafatos relacionados à temática, aprendi na pressão a assimilar e desassimilar com dife-

rentes tipos de conscins e consciexes, profissionalizando meu
nível de interassistência e parapsiquismo. Outro aspecto interessante foi perceber o quanto as equipexes de amparadores
esperam para auxiliar as conscins na produção gesconológica.
Qual o maior aprendizado com a escrita desta obra?
A eficácia auto e interassistencial de produzir pensatas sobre especialidades da Conscienciologia. Por isso indico e busco inspirar
novos livros sobre pensatas em diferentes especialidades. Outro
aspecto relevante foi o de que o conteúdo sobre recins na forma
de pensatas me promoveu extrapolacionismos de ideias, auxiliando de modo diferente no processo autopesquisístico.
O que poderia dizer como incentivo para que mais pesquisadores invistam na publicação de obras conscienciológicas?
Recomendo primeiro abrir espaço mental, ou seja, priorização mentalsomática e energética sobre o assunto pelo qual
se interessam. Valorizar os registros, registrar tudo que considerem importante, mesmo que depois precisem descartar
informações, lembrem que isso faz parte do processo.

Eu sei Criar.. Estrelas

A P R E N D E N D O O E STA D O V I B R AC I O N A L

por R A Q U E L D E M E D E I R O S

Criar estrelas... a tradução para a linguagem infantil
da Mobilização Básica de Energias (MBE) foi a
forma encontrada pela autora Raquel de Medeiros
para introduzir e motivar as crianças em relação
ao domínio energético. A ideia ganhou desenhos
atrativos e interativos e se materializa em mais uma
gescon destinada aos recém ressomados.
Eu Sei Criar... Estrelas é uma obra visual, com
capa e ilustrações da autora, que ensina também
pelas imagens, incentivando a experimentação e o
registros de percepções desde a infância.

Qual foi a motivação para a escrita
da obra? Por que a definição deste
tema para publicação de um livro?
A motivação para a escrita da obra foi,
primeiramente, através da experiência
obtida com a prática da técnica da mobilização básica das energias, que me
possibilitou reconhecer a realidade bioenergética. Diante desse descortínio,
minha rotina como contadora de histórias para crianças se ampliou e comecei
a procurar por livros que trouxessem a
temática das bioenergias na linguagem
da criança. Certo dia, ao observar uma
das turminhas atendidas na biblioteca
praticarem uma técnica adaptada pela
professora para acalmar as crianças antes da contação, reconheci que se tratava da técnica do estado vibracional e

pude perceber o campo energético que
se formava. Resolvi escrever sobre essa
técnica, mais ainda não sabia como.
Quais foram as principais percepções, intra e extrafísicas, durante a
pesquisa e a escrita da obra? E posterior ao lançamento?
Muitas sincronicidades. Mas a principal percepção foi um insight, onde
as informações, texto e ilustrações,
surgiram em bloco, quando finalizava
meu primeiro curso da Conscienciologia, o CPC. Foram 5 anos do insight
à materialização da obra. Esse tempo
foi necessário para o meu desenvolvimento energético e intraconsciencial
e a maturação da obra, que se tornou
mais esclarecedora.
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Qual o maior aprendizado com a escrita desta obra?
O maior aprendizado foi que o trabalho interassistencial é feito em
equipe, equipin e equipex, e durante
o trabalho aprendemos, ensinamos,
reciclamos, evoluímos.
O que poderia dizer como incentivo para que mais pesquisadores
invistam na publicação de obras
conscienciológicas?
Eu diria: a sua escrita é muito importante, há um grupo específico aguardando
por ela. Não banalize. A escrita conscienciológica esclarece primeiro a nós
mesmos. E você pode contar com uma
equipe especializada de suporte, a Editares. Gratidão voluntários!

ESCOLHAS
por C L A R A E M I L I E V I E I R A
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Evolutivas

Alguns ditos populares nos fazem refletir: ‘a vida é
feita de escolhas’, ‘você é fruto das suas escolhas’,
‘toda escolha envolve abrir mão de algo’, são
alguns exemplos. Com relação ao tema, podemos
questionar: O que temos escolhido na nossa atual
existência? Quais são as melhores escolhas? Quais
são nossos critérios de escolha?
Este pocket book conscienciológico oferece
120 opções para expansão das ideias. O objetivo
é promover reflexões, estimulando investimentos
autoevolutivos e interassistenciais, a partir de
exemplos de escolhas evolutivas passíveis de
serem priorizadas.

Qual foi a motivação para a escrita
da obra? Por que a definição deste
tema para publicação de um livro?
A escrita do livro teve início logo após
a defesa do verbete Manual Pessoal de
Prioridades. Em razão de todo o material de pesquisa, surgiu o desejo de
consolidar a cosmovisão experienciada do tema Priorologia. E a vinculação
às especialidades Proexologia e Reeducaciologia estimularam o primeiro
manuscrito, ainda no ano de 2014, que
saiu em poucas semanas, em razão da
fluidez das ideias, sendo logo enviado à
Editares. O foco era apresentar hipóteses de escolhas que pudessem favorecer a autoevolução e a interassistência
de qualquer consciência minimamente
interessada na inteligência evolutiva.
Quais foram as principais percep-

ções, intra e extrafísicas, durante a
pesquisa e a escrita da obra? E posterior ao lançamento?
As principais percepções incluíram
forte conexão com o amparo, com
inspirações muito claras e fluidas.
Não houve nenhuma dificuldade para
simplesmente sentar e escrever. Ao
longo das análises, e mesmo após a
publicação, contrafluxos foram percebidos. Predominou o amparo. Após
o lançamento, sentimento de gratidão e de missão cumprida.
Qual o maior aprendizado com a escrita desta obra?
Vários foram os aprendizados. Destacam-se a qualificação da escrita, a
consolidação de recins e do próprio
processo pessoal de escolhas e priorização, a vivência da interassistência, e o

aprimoramento da capacidade de concentração e conexão com a equipex. A
percepção da diferença da produção
de uma obra em Maxiproéxis foi marcante, quando comparo a outras que
tenho na Socin.
O que poderia dizer como incentivo para que mais pesquisadores
invistam na publicação de obras
conscienciológicas?
As aprendizagem e benefícios de
todo o processo de escrita são inestimáveis. Ampliações da cognição,
do autodiscernimento e das conexões com amparadores intrafísicos
e extrafísicos foram significativos. E
a alegria da contribuição marcante à
Maxiproéxis Grupal trouxe grande satisfação e acalmia íntimas. Experiência evolutiva ímpar.

Experiências Cognopolitanas
DIÁRIO DE

por E R M A N I A R I B E I R O

A escrita de um diário é um exercício de
autoconhecimento que requer observação,
memória e reflexão. Ao descrever o cotidiano, as
relações interpessoais e a maneira de agir e reagir
intimamente, a autora constrói um documento que,
acessado em tempo futuro, reconstitui a história.
Esta obra explicita uma experiência consciencial,
do Século XXI, em contexto novo e desconhecido para
bilhões de consciências terrestres. Trata-se de relato
ímpar de autoexperimentação de uma intermissivista
que empregou recursos e instrumentos disponíveis na
Cognópolis Foz do Iguaçu para dinamizar a evolução.

Qual foi a motivação para a escrita
da obra? Porquê a definição deste
tema para publicação de um livro?
A motivação para a escrita da obra foi
dividir as experiências de autorreciclagens vivenciadas na Cognópolis Foz do
Iguaçu com objetivo de incentivar os
retomadores de tarefa a utilizarem os
recursos cognopolitanos disponíveis em
prol da autoevolução. O tema deste livro
é a importância da autoexperimentação
no processo da evolução da consciência, enfatizando a Cognópolis como local
ideal para este fim, pela composição das
estruturas intra e extrafísicas proporcionadoras de experimentos dinamizadores das reciclagens íntimas.
Quais foram as principais percepções, intra e extrafísicas, durante a

pesquisa e a escrita da obra? E posterior ao lançamento?
As principais experiências intrafísicas foram: adaptação holossomática à rotina
diária na Cognópolis, participações nas
minitertúlias com o Prof. Waldo Vieira e
os reencontros com os colegas evolutivos. As principais experiências extrafísicas estão relacionadas ao investimento
dos amparadores nas ideias promotoras
do realinhamento da autoproéxis nas
dinâmicas parapsíquicas e nas projeções
extrafísicas. Após o lançamento da obra,
a repercussão do autoexemplo no grupo evolutivo e o feedback dos leitores.
Qual o maior aprendizado com a escrita desta obra?
O maior aprendizado com a escrita do
livro foi compreender a importância
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da qualificação da interassistencialidade através da gescon, pois o exercício diário da escrita proporcionou o
aprofundamento das autorreflexões e
a ampliação da autocognição.
O que poderia dizer como incentivo para que mais pesquisadores
invistam na publicação de obras
conscienciológicas?
A publicação de obra conscienciológica representa oportunidade de refletir
sobre o caminho recinológico percorrido ao longo da escrita, sendo exercício
de conscienciometria e de desassédio
mentalsomático. E experimentar a satisfação íntima gerada pelo completismo gesconológico serve de motivação
para continuar a escrever após a publicação da obra.

VIVA A

Vida

por S I L V I A R O C H A F A C U R Y
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A publicação desta obra ilustrada tem a intenção
assistencial de esclarecimento direcionada
ao público infantojuvenil a partir dos medos
autoenfrentados e superados ao longo da vida
intrafísica da autora.
A narrativa é conduzida pela personagem Sirofa,
professora que utiliza o ambiente da sala de aula
para esclarecer aos alunos sobre questões relativas
à continuidade da vida e o medo da dessoma e
de consciexes. Sirofa, formado com as iniciais do
nome da autora, é praticamente um personagem
autobiográfico, ensinando aos alunos as
autodescobertas na condição de autopesquisadora
da consciência.

Qual foi a motivação para a escrita da obra? Por que a definição deste tema para publicação de um livro?
A motivação principal foi reciclar medos patológicos arraigados, oportunizando as recins de outras consciências.
O livro é resultado prático dos autoenfrentamentos e superação de medos com os quais convivi desde a infância.
Esses medos ficaram mascarados e escondidos até a vida
adulta, quando pude reciclá-los, especialmente com o
conhecimento e vivência do Paradigma Consciencial, nos
estudos da Conscienciologia. O livro traz mensagem de
incentivo ao leitor para se libertar dos medos, viver com
coragem, aprender sempre, entendendo a continuidade
do processo evolutivo.
Quais foram as principais percepções, intra e extrafísicas, durante a pesquisa e a escrita da obra? E posterior
ao lançamento?
O desafio que enfrentei no início da escrita foi encontrar
modo atraente de apresentar a temática do medo da morte
e de consciexes, com mais leveza e de forma lúdica. Tive a

inspiração para que o ambiente fosse a sala de aula, o que
contribuiu para a escrita fluir. Durante a escrita, foram inúmeras as projeções extrafísicas, com destaque para aquelas
nas quais eu me via rodeada de crianças e jovens, coordenando as atividades ou participando na condição de aluna.
Posteriormente à escrita, apesar da ansiedade para o lançamento, experimentei a sensação de tarefa cumprida, completismo existencial.
Qual o maior aprendizado com a escrita desta obra?
Melhoria e qualificação da autovalorização e autoconfiança
com foco na interassistência exemplarista.
O que poderia dizer como incentivo para que mais pesquisadores invistam na publicação de obras conscienciológicas?
Não existe idade para se dedicar à grafotares. Basta investir e
utilizar os trafores da determinação, disciplina e persistência,
com autoesforço, aproveitando o tempo e as energias para
realizar uma gescon assistencial em retribuição aos incontáveis aportes recebidos.

Otimizações

P R É -T E N E P E S
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Este livro apresenta otimizações pré-tenepes ou autoqualificações para a assistência, o conjunto de procedimentos disponível para a conscin interessada em aprimorar-se antes do início da prática da tenepes, além dos
pré-requisitos recomendados no Manual da Tenepes. As
ideias para este trabalho foram baseadas na autoexperimetação e enriquecidas com pesquisa bibliográfica.

publicação na Editares

P E R G U N TA S U S UA I S E M R E L AÇ ÃO À

1. Quanto tempo demora para o livro
ficar pronto?
Depende da condição na qual os originais são entregues à Editares em
termos de conteúdo. Caso não haja
necessidade de grandes ajustes, é possível que a obra passe pelo processo de
revisão e ajustes e seja publicada em
menos de 12 meses.
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2. Qual o investimento necessário
para publicar um livro?
É possível que o autor não precise investir nenhum recurso para ter sua obra
publicada pela Editares. Para que isso
aconteça é necessário:
a. Que haja disponibilidade de diagramadores e capistas voluntários.
b. Que a impressão seja somente sob
demanda ou print on demand (PoD).
Não havendo essas duas condições, o
autor precisará custear a diagramação
do miolo, a elaboração da capa e a primeira impressão da obra. As reimpressões são custeadas pelo Fundo Editorial da Editares.
3. Do que o livro precisa para sua publicação ser aprovada pela Editares?
Os originais precisam ser entregues em
duas vias encadernadas, conforme combinado durante entrevista de recepção,
ou seja, impressos ou em arquivo digital.
Antes de passar pelo fluxo editorial propriamente dito, a obra é submetida à avaliação de revisores que emitem parecer
técnico e editorial, considerando aspectos como coesão, coerência e todos os
itens de exclusão recomendáveis, citados
no site da editora (www.editares.org.br).

4. Quais são os requisitos mínimos
para apresentação de um livro para
publicação?
Os originais precisam ter sumário, introdução, conteúdo estruturado em capítulos,
conclusão e bibliografia. Opcionalmente
podem conter filmografia, webgrafia, índices, tabelas e anexos, entre outros. Itens
como prefácio e apresentação da obra

podem ser entregues posteriormente.
5. Como faço para entregar meu livro
à Editares?
Se o texto contemplar os requisitos mínimos (pergunta 4), o autor pode solicitar
agendamento de entrevista para entrega
dos originais impressos através do e-mail
publiqueseulivro@editares.org.br.

