
O Centro de Altos Estudos da Conscien-
ciologia (CEAEC) deu importante passo 
para o universalismo, um dos pilares bá-
sicos da ciência. O CEAEC possui agora 
um sistema de voz em diferentes idiomas 
para guiar os visitantes. Inicialmente com 
informações em português e inglês, o ser-
viço terá também versões em espanhol, 
francês, alemão e árabe.

O áudio guia é composto por 17 estações 
dispostas ao longo do campus e acessadas 
via celular, pelo sistema QR Code. Em vozes 
masculinas e femininas, as cinco primeiras 
estão logo na entrada e trazem informações 
sobre o CEAEC, a Conscienciologia, o bairro 
Cognópolis, Waldo Vieira e Foz do Iguaçu.

Quem não possui celular pode retirar 
aparelhos disponíveis na recepção mediante 
apresentação de documento. “O áudio guia é 
parte de um projeto de profissionalização do 
nosso receptivo que vem acompanhado de 
sinalização em diferentes idiomas. O sistema 
permite que os visitantes acessem informa-
ções a qualquer hora, sem necessidade de 
acompanhamento da visita”, destaca o secre-
tário geral do CEAEC, Fernando Barbaresco.

O sistema foi inaugurado oficialmente 
durante a International Week Cognópolis, que 
reuniu inscritos de 15 países entre os dias 
25 de agosto e 3 de setembro, e também 
teve foco na universalização da Conscien-
ciologia. Foram registrados participantes 
da Alemanha, Austrália, Áustria, Colômbia, 
Coréia, Espanha, EUA, Finlândia, França, Irã, 
Nova Zelândia, Porto Rico, Portugal, Turquia 
e Uruguai, além do Brasil.

Realizado em parceria com a Interassis-
tantial Services for the Internationalization of 
Conscientiology (ISIC), o evento teve a parti-
cipação de 14 instituições conscienciocên-
tricas (ICs) e toda a programação em inglês. 
Além da parte técnica, a semana teve tam-
bém um jantar com temática global e apre-
sentações multiculturais.

“Foi muito positivo para quem vive fora do 
Brasil, estou muito agradecido pela realização. 
Aqui, as energias e o holopensene são de outro 
nível. É surpreendente ver o desenvolvimento 
da estrutura geral (do CEAEC), com boa sina-
lização e espaços nos jardins”, definiu David 
Lindsay, participante vindo de Washington. 

O movimento de internacionalização 
atende públicos como David e Melanie Mes-
sner, uma teletertuliana vinda da Finlândia 
que também participou presencialmente 
da semana internacional. “A maior parte do 

conhecimento da Conscienciologia não é tra-
duzido. Há muitos intermissivistas que estão 
excluídos das coisas que temos aqui”, mani-
festou Melanie durante tertúlia, reclamando 
por mais publicações e traduções em inglês.

“A International Week tem como propó-
sito fazer conexão mais forte com aqueles 
que trabalham com a Conscienciologia pelo 
mundo e incentivar as ICs a trabalharem 
mais para o público do exterior”, definiu a 
coordenadora do evento, Magali Ornellas.

A semana internacional e o áudio guia 
também ajudam a consolidar o holopense-
ne do encontro de intermissivistas Conscien-
tiology Interact, a ser realizado na cidade de 
Strasbourg, na França, de 9 a 11 de novem-
bro de 2018, com apoio da ISIC e Unicin.

Veja mais sobre realizações da Cons-
cienciologia voltadas para o público inter-
nacional nas páginas 2 e 3.�

Para testar o áudio guia do CEAEC 
baixe qualquer app de leitura de QR 
Code no seu celular, centralize nos 
códigos ao lado, clicando na bandeiri-
nha do idioma desejado e no ícone do 
microfone. �
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Jantar teve temática global.
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A Conscienciologia se expande no exte-
rior com atividades de diversas instituições 
conscienciocêntricas. A Associação Interna-
cional de Parapsiquismo Interassistencial 
(Assipi), por exemplo, conta com a colabora-
ção de voluntários portugueses desde 2014 
sob a coordenação do epicon Alexandre Fer-
nandes. Desde então, realizou 240 oficinas 
e cursos para mais de 5,5 mil participantes, 
com os temas Desenvolvimento do Parap-
siquismo Interassistencial, Projeção Cons-
ciente (em parceria com IIPC) e Evoluciolo-

gia. A instituição está em plena atuação nas 
cidades de Lisboa, Porto, Coimbra e Funchal.

A Associação Internacional de Pesquisa 
Laboratorial de Ectoplasmia e Paracirurgia 
(Ectolab) também realizou atividades na 
cidade do Porto em Portugal, coordenadas 
pelo epicon Marcelo Silva e a professora 
Renata Pialarissi. Com uma receptividade 
marcante por parte dos portugueses, os 
eventos tiveram participação de alunos 
provenientes do Porto, Lisboa, Coimbra e 
Aveiro, além da Alemanha e Espanha. Entre 
as temáticas dos cursos e dinâmicas estão: 
Ectoplasmia Projetiva Paracirúrgica Assis-
tencial; Megafraternologia; Bioenergologia; 
Campo Paracirúrgico; Desassim; Intermis-
são; Amparadores; Autossuperação Evolu-
tiva Através do Autoenfrentamento.

E a Consecutivus segue com agenda na 
França. Os professores Jacqueline Nahas 
e Pedro Fernandes, juntamente com a 

equipe de voluntários daquele país, mi-
nistrarão a palestra “A clarividência como 
ferramenta de pesquisa das vidas passa-
das” no dia 04 de novembro, e o Workshop 
Clarividência Retrocognitiva nos dias 4 e 5 
de novembro, em Paris.

As atividades prosseguirão com uma via-
gem guiada em Paris e na Normandia, além 
de Strasbourg, onde a equipe visitará a cida-
de que será palco do Encontro de Intermis-
sivistas da Europa, em novembro de 2018.�

O Conselho de Epicons tem 8 novos inte-
grantes desde o final do primeiro semestre. 
Com os ingressos, o número de epicentros 
conscienciais já chega a 42, sendo que des-
ses, 3 estão momentaneamente afastados 
por questões particulares.

O ingresso pela primeira vez ocorreu 
com autoindicação. Foram 22 os profes-
sores que se candidataram, número que 
chegou a 61 candidatos somando-se in-
dicações dos epicons. Os 10 mais votados 
foram acompanhados durante cerca de 3 
meses e 8 deles (veja lista abaixo) consi-
derados aptos a ingressar no grupo.

Até então, o ingresso aconteceu por 
indicações do professor Waldo Vieira e de 
outros integrantes do Conselho. “Não é um 
modelo pronto, estamos aperfeiçoando. O 
importante é que as pessoas saibam que 
podem se apresentar”, destaca o coorde-
nador do Conselho, Nario Takimoto.

Para ser candidato, o professor precisa 
ter um curso de autoria própria, experiên-
cia na docência itinerante e, naturalmente, 
muita disponibilidade e domínio energéti-
co. Os critérios para ser epicon podem ser 
consultados na Unicin.

Mas o que caracteriza um epicon? “É um 

pião interdimensional, com responsabilidade 
de estar disponível para fazer assistências 
específicas e papel importante no desassé-
dio”, define Takimoto. Além de cursos como 
ECP2 e Acoplamentarium, os epicons coor-
denam as dinâmicas parapsíquicas e partici-
pam regularmente de reuniões do Conselho.

Aos que têm interesse em se candidatar, 
a próxima entrada de novos epicons será no 
início de 2018. Em termos numéricos, pro-
fessor Waldo apontava que o grupo deveria 
chegar a 100 epicons. “O que mais aparece 
é trabalho de desassédio. Então há interes-
se em aumentar esse número, mas não es-

tamos com pressa”, destaca. “As pessoas, 
às vezes, pensam no glamour. Do ponto de 
vista prático e assistencial, falta glamour e 
sobra trabalho”, enfatiza Takimoto.�

OS NOVOS EPICONS
Ailton Maia (IIPC/RJ)
Andreia Almeida (IIPC/SP)
Fernando Barbaresco (CEAEC/Foz)
Francisco Carvalho (OIC/Foz)
Guilherme Kunz (Editares/Foz)
Iara Suassuna (Intercampi/Natal)
Marco Almeida (OIC/Foz)
Roberto Leimig (Consecutivus/Foz)

ICs INTENSIFICAM ATIVIDADES NO EXTERIOR

Com 8 ingressos, número de epicons chega a 42
 Rosane Amadori    Divulgação

Portugueses imergem em Campo Projetivo.

Parapsiquismo e Projeção Consciente em Portugal.
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As tarefas da medicina foram o labora-
tório da médica Jovilde Montagna para as 
experiências que resultaram no livro Vivên-
cias Parapsíquicas de uma Pediatra. Voluntá-
ria da Associação Internacional de Parap-
siquismo Interassistencial (Assipi), Jovilde 
traz relatos autobiográficos nos quais de-
monstra como assumiu, expôs e aplicou o 
próprio parapsiquismo a favor dos pacien-
tes, sem receio da opinião pública.

A autora destaca a importância de par-
tilhar as vivências parapsíquicas em diver-
sos momentos, em especial no exercício 
da profissão. “A medicina tem sua natu-
reza assistencial 
limitada diante do 
materialismo em 
que estabelece 
seus princípios”, 
afirma. Os resul-
tados terapêuticos 
positivos conquis-
taram o respei-
to de colegas e 
pacientes.�

A autora Maria Helena Lagrota, vo-
luntária da Assipi, fez uma analogia das 
fases da sua vida com uma linha de 
trem, onde cada parada representa um 
período. O livro Minhas Quatro Estações 
é autobiográfico e mostra a trajetória da 
autora em períodos que vão desde a in-
fância até a mudança para Foz do Iguaçu, 
em que descreve como encontrou a ma-
turidade pessoal e profissional.

Enquanto cientista e professora uni-
versitária, a autora dedicou a maior parte 
da vida a estudos no paradigma conven-
cional, com publicações em congressos e 
periódicos nacionais e internacionais. A 
mudança veio na terceira idade, quando 
a autora viu o parapsiquismo aflorar ao 
conhecer o paradigma consciencial, ex-
perimentando vivências como olorização, 
clarividência e projeções conscientes.�

Durante a International Week Cognó-
polis, a Editares lançou as obras Manual 
da Proéxis, Onde a Religião Termina? e 
Bárbara vai à Estrela na versão ebook em 
inglês. Esta última também foi lançada 
em alemão. As publicações são resulta-
do do empenho da equipe de voluntários 
em manter o fluxo de publicações e tra-
duções registrado nos últimos anos.

Desde a fundação em 2004, a editora 
oficial da Conscienciologia lançou 101 
obras entre tratados, livros, dicionários, 
manuais e revistas. Desses, 24 títulos po-
dem ser encontrados em ebooks dispo-
níveis em 15 livrarias virtuais em portu-
guês, inglês, espanhol e alemão. “Desde 
o ano passado, os autores têm a opção 
de lançar os livros nas versões impressa 
ebook, apostando no mercado editorial 
digital”, explica Denise Paro, que divide a 
coordenação da Editares com Lilian Zolet.

Este ano, são 8 lançamentos e outros 
5 títulos encaminhados para a gráfica. 
No portfólio de 2017, há ainda 3 reedi-
ções e 7 ebooks editados em espanhol, 
inglês e alemão, com tradução epicen-
trada pela ISIC. Mas a indicação do bom 
momento editorial são as outras 42 
obras que estão ‘no forno’, em fase de 
parecer, revisão e finalização.

O melhor resultado em publicações da 
editora foi em 2015, com 14 lançamentos, 
2 reedições e 2 reimpressões. A perspec-
tiva para este ano é de superar 15 lan-
çamentos. “Estamos mantendo o ritmo 
de lançamentos dos últimos dois anos e 
avançando na publicação de ebooks, que 
têm boa capilaridade de distribuição via 
internet, oportunizando acessos em ou-
tros países”, avalia Denise.

Até chegar à gráfica, os livros editados 
pela Editares passam por 18 revisões em 
9 diferentes etapas, trabalho que envolve 
20 voluntários da editora e cerca de 40 
colaboradores de outras ICs.

Para ingressar no ciclo de publicação, 
o autor precisa encaminhar a obra fina-
lizada. “O livro deve estar maduro para 
publicação quando chega à Editares, pois 
nosso papel é de editora e o materpen-
sene da instituição é Publicaciologia. Por 
isso, recomendamos aos autores que 
passem pela assessoria da Uniescon 
(União Internacional de Escritores da 
Conscienciologia) para burilar o conteú-
do e receber o feedback inicial de alguém 
que faz o papel de leitor”, indica Denise.

Para quem ainda não desengavetou 
a gestação consciencial, Denise reforça 
o aporte disponível. “Esse é o momento, 
porque há vários recursos na Cognópo-
lis voltados para o exercício da escrita, 
incluindo Holoteca, Holociclo, o suporte 
da Uniescon, as técnicas redacionais 
avançadas da Encyclossapiens e a tec-
nologia editorial da Editares. Temos 
condições favoráveis para quem quer 
escrever, basta priorizar”, incentiva. �

PRÓXIMOS LANÇAMENTOS
Antidesperdício Consciencial
Eliana Manfroi
Dicionário de Tecas da Holotecologia
Anália Lopes, Miryam Sanchez e Rita 
Sawaya
Empreendedorismo Reurbanizador
Isabel Manfroi
Evolutividade Planejada
Paulo Melo
Técnicas Bioenergéticas - Manual do 
Preceptor
Aline Niemayer e Lilian Zolet

Vivências parapsíquicas na pediatria

AS QUATRO ESTAÇÕES DE UMA VIDA

Editares: mais de uma 
centena de tares editadas

 Rosane Amadori     Divulgação Editares
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Visitantes plantam 
árvores no CEAEC
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V
A comunidade de 
Foz do Iguaçu po-

derá aproveitar diver-
sas atividades ligadas 
à saúde consciencial 
oferecidas gratuita-
mente durante a Se-
mana da Consciencio-
terapia, de 01 a 10 de 
setembro de 2017. As 
atividades abordam, 
entre outros temas: 
Como estudar temas 
difíceis; Como manter 
o bom-humor e Desen-
volvimento da anti-ir-
ritabilidade. Também 
haverá Clube do livro e 
dinâmica parapsíquica 
da Autorganização Pa-
rafisiológica.

V
O CEAEC está in-
vestindo nas suas 

atrações ambientais, 
reforçando, por meio de 
fontes de energia ima-
nente, a condição de 
balneário energético. 
Muita gente não conhe-
ce, mas a área de pre-
servação ambiental do 

campus tem lindas cor-
redeiras e até um lago 
que receberam reforço 
na estrutura e no aces-
so. Os locais têm sido 
devidamente prestigia-
dos pelos grupos de vi-
sitantes que cumpriram 
agenda recentemente 
por lá.

V
A Associação de Mo-
radores e Amigos do 

Bairro Cognópolis (AMAC) 
tem nova diretoria des-
de agosto. Liderado pelo 
presidente, Marcelo Moli-
nos, e pela vice, Reinalda 
Fritzen, o grupo tem como 
meta para o próximo biê-
nio trabalhar na erradica-
ção do analfabetismo, a 
partir dos resultados de 
censo que está sendo re-
alizado pela Uniamérica. 
Também são prioridades 
buscar melhorias na parte 
estrutural do bairro, tais 
como asfalto e sinaliza-
ção, e trabalhar para a 
aprovação de lei que per-
mita a fiscalização quanto 

à poluição sonora.

V
O Colégio Invisível 
da Paradireitologia 

apresentou, durante o IX 
Fórum da Paradireitolo-
gia, em agosto de 2017, 
no Ceaec, uma mesa de 
pesquisa biográfica sobre 
Liberdade e Dignidade 
no século XIX. A mesa foi 
composta por 8 mulheres 
expondo sobre 9 biogra-
fias femininas: Chiquinha 
Gonzaga, Eufrásia Teixei-
ra, George Sand, Isabel de 
Bragança, Maria Leopol-
dina, Luísa Mahin, Luísa 
Margarida Portugal de 
Barros, Maria Quitéria e 
Nísia Floresta.

O Ceaec recebeu no domingo, 27 de 
agosto, 29 visitantes de 23 países, durante o 
pré-evento ‘Make a different day’, da 7ª Con-
ferência Bienal Mundial, promovida pela So-
ciedade de Restauração Ecológica (SER), em 
parceria com Itaipu Binacional, Sociedade 
Brasileira de Restauração Ecológica (SOBRE) 
e a Sociedade Ibero-Americana e do Caribe 
para Restauração Ecológica (SIACRE).

Os participantes realizaram o plantio de 
mudas de árvores na área de recuperação 
e restauração florestal, trabalho que vem 
sendo feito desde a fundação do Campus 
em 1994, quando a área encontrava-se de-
gradada e com solo explorado e acidificado. 
Essa ação foi possível graças às diretrizes 
ambientais observadas, tais como: recom-
posição da mata ciliar; mergulho dos pré-
dios no verde; construção de espaços idíli-
cos e proteção e recuperação de mananciais 
de água, da fauna e da flora. Contou com a 
colaboração especial da bióloga Érica Mon-
teiro, equipe de tradutores e voluntários. 

“Um lugar tão 
adorável e com belos 
jardins. Quero plantar 
mais algumas árvores 
no futuro!”
Josefa Ovalle, Portland

“Muito bom o trabalho de 
restauração que é feito. 
Espero que, ao longo do 
tempo, vá avançando 
para um ecossistema de 
interações múltiplas.”
Magdalena Bustos, Chile

“Eu gostei de colocar minhas 
mãos numa boa causa durante 
a minha estadia no Brasil, e de 
conhecer a ecologia deste lugar. 
Gostaria de saber mais sobre a 
história natural local.”
Elizabeth August – Schmidt, EUA
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