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OIC celebra 15 anos
Rosane Amadori

Divulgação

A Organização Internacional de
Consciencioterapia (OIC) registrou em
julho o número recorde de 162 atendimentos, uma média de quase seis por
dia. O índice é mais um fator a ser
comemorado e demonstra o avanço dos
trabalhos da instituição conscienciocêntrica (IC) que comemora 15 anos de
fundação no dia 6 de setembro.
Em uma década e meia, a OIC soma
14.815 atendimentos consciencioterápicos
e 2.969 evolucientes atendidos, registrados até julho. Com 44 voluntários,
sendo que desses, 22 são consciencioterapeutas e mais 8 estão em formação, a
instituição oferece atendimento de domingo a domingo.
Em 15 anos, como é de se esperar, a
Consciencioterapia mudou. “Como toda
Ciência que se desenvolve, os atendimentos eram mais empíricos e intuitivos
no começo. Hoje, ocorrem de modo mais
técnico e cientíﬁco”, avalia o coordenador
Marco Almeida.
Os programas de qualiﬁcação estão
entre os fatores que contribuíram para as
mudanças. “Estamos cada vez mais
voltados para a elaboração de protocolos
paracientíﬁcos de autocura”, ressalta
Almeida. O coordenador também destaca
entre as mudanças a introdução da
ouvidoria, por meio da qual o evoluciente
pode dar feedback sobre o tratamento
recebido.
Entre os motivos para comemoração
do quinquênio, está a elaboração do
Dicionário Terminológico Multilíngue de
Consciencioterapia, uma obra grupal que
iniciou em 2015 e já conta com 125
termos publicados. O dicionário deﬁne
conceitos relacionados ao tratamento, tais
como ‘Alta Consciencioterápica’ e ‘Evoluciente 5 Estrelas’, os quais são periodicamente publicados na revista Conscientiotherapia, também disponível online
(www.oic.org.br).

Como desaﬁos, Almeida cita a
expansão das atividades, com disponibilidade de atendimento intensivo no Rio
de Janeiro e em Porto Alegre e itinerantes em outras cidades. Atualmente, a OIC
mantém atendimentos regulares somente
em Foz do Iguaçu e em São Paulo. Outro
desaﬁo é a ampliação do dicionário
multilíngue – inglês, espanhol e alemão –
e a publicação de verbetes a partir das
novas deﬁnições.
Uma das melhores avaliações de uma
década e meia de atividade é a constatação de que o trabalho amadureceu.
“Hoje, há maior entrosamento com os
amparadores, maior inventividade e mais
fraternismo na condução dos casos”,
avalia o coordenador. Entre tantas
mudanças, porém, a função de ajudar aos
intermissivistas na execução da proéxis
global se mantém. “Nosso papel é
contribuir para que os intermissivistas
sejam minipeças mais lúcidas no
processo de reurbanização”, deﬁne
Almeida.

Programação
de aniversário
ATIVIDADES GRATUITAS

CAMPUS OIC
Dia 6 – quinta-feira
20h às 22h | Dinâmica Parapsíquica
da Intercompreensão
Dia 7 – sexta-feira (feriado)
9h às 11h | Passeio e piquenique na
Trilha Holossomática
15h às 17h30 | Como eu faço? – troca de
experiências autoconsciencioterápicas
18h | Coquetel de aniversário
Dias 8 e 9 - sábado e domingo
sábado, 8h30 às 12h e 14h às 17h40
domingo, 8h30 às 12h e 14h às 16h |
X Jornada da Consciencioterapia apresentação de pesquisas
consciencioterápicas
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Semana Paracientíﬁca reúne 48 pesquisadores
Michelly Ribeiro

Divulgação

Os editores das 16 revistas da
Conscienciologia formaram um fórum,
com previsão de encontros periódicos
para debates sobre a produção cientíﬁca
a partir da ciência. O Fórum de Editores
foi formado durante a V Semana Paracientíﬁca, encontro suprainstitucional
realizado de 23 a 29 de julho de 2018, no
auditório do CEAEC, com o objetivo de
ampliar a interassistência por meio do
holopensene cientíﬁco e dar visibilidade à
produção pesquisística da CCCI.
Este ano, o evento mobilizou 48
pesquisadores de 6 colégios invisíveis da
Conscienciologia e 18 ICs que apresentaram 31 trabalhos publicados em edição
especial de 182 páginas da revista
Conscientia. O evento teve participação de
100 inscritos, nas modalidades presencial
ou remota.
Para Alexandre Zaslavsky, coordenador do evento junto à Nilse Oliveira, a
melhor deﬁnição para essa semana é o
congraçamento cientíﬁco da CCCI.
“Conseguimos a representação da maioria
das ICs, seja apresentando oﬁcinas ou
dando conferências. Os anais do evento
foram publicados pela revista Conscientia,
no volume de maior número de páginas
até o presente”, relata.
Segundo o coordenador, a tônica do
evento foi a reﬂexão sobre a especiﬁcidade metodológica da Conscienciologia
em geral e também das especialidades.

Além disso, os participantes relataram
a sensação de mudança de patamar na
discussão sobre a cientiﬁcidade da
Conscienciologia. Para Zaslavsky, a reunião dos editores de Periódicos da Conscienciologia foi, pelo segundo ano
consecutivo, um ponto alto do evento. “O
grupo de editores decidiu formar um
coletivo pela natureza diversa dos
periódicos, já estabelecendo lista de
mensagens e calendário trimestral de
reuniões”, conta.
Outro fator interessante é que os
Colégios Invisíveis da Conscienciologia
continuam contando com a Semana
enquanto fórum, tanto de encontro quanto de expressão de sua produtividade.
Foram 42 horas intensivas de atividades.
Entre os temas debatidos, houve proposi-

Evento reúne voluntários para
o Encontro de Intermissivistas
Julio Garcia

Divulgação

No último dia 11 de agosto de 2018
aconteceu, no Discernimentum, o 2º
Evento Preparatório para o Encontro de
Intermissivistas. No pré-evento os
participantes tiveram a oportunidade de
saber mais informações sobre destinos e
dicas turísticas sobre cidades na França,
Suíça e Alemanha, em três mesas
simultâneas, conectadas com voluntários
palestrantes localizados nos respectivos
países e também com participantes de
diversas partes do Brasil e do mundo.
O pré-evento contou com a participação especial dos professores Málu

Balona, Marina Thomaz e Leonardo
Firmato, que apresentaram informações
sobre a parassegurança em eventos internacionais. Alguns materiais e detalhes
apresentados estão disponíveis no site
oﬁcial do evento: www.consinteract.com.
No site podem ser encontradas a
programação e mais informações sobre o
Consinteract: Encontro de Intermissivistas
que ocorrerá nos dias 9, 10 e 11 de
novembro de 2018, em Estrasburgo na
França. O evento já soma mais de
duzentos inscritos, de diversos países. As
inscrições também podem ser feitas pelo
site.

ções sobre métodos, metodologias, modelos, técnicas e instrumentos de pesquisa,
paraepistemologia, tratamento dado a
experimentos parafenomênicos e autovivências, além da natureza e qualidade
das publicações conscienciológicas. Concomitante ao evento, foi lançado o Manual
de Redação da revista Conscientia e
houve a defesa de 4 verbetes correlacionados.
Nilse Oliveira também destacou o
Fórum de Periódicos da Conscienciologia
como ponto relevante da Semana. “Com
a criação do Grupo de Editores haverá o
fortalecimento de todos, com reuniões
trimestrais já agendadas, nas quais
serão apresentados os resultados de
trabalhos discutidos e assumidos pelos
representantes presentes”, declara.
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UNICIN elege em setembro
novo secretário geral
Rosane Amadori

A União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais (UNICIN) realiza,
no dia 8 de setembro de 2018, a reunião
do Colegiado de Intercooperação, com
objetivo de eleger o Secretário Geral da
instituição para o próximo triênio. A
participação no Colegiado é aberta a
todos os voluntários da Comunidade
Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI), sendo que a primeira
chamada está marcada para às 18h30 e,
a segunda, para às 19h, no Discernimentum.
A candidatura de voluntários que se
dispõem a coordenar a UNICIN está
aberta e se dá por meio de autoindicação,
que pode ser realizada pelo e-mail
protocolo@unicin.org. A escolha do
Secretário Geral em geral, ocorre por
consenso. Se essa condição não ocorrer,
há eleição por votação direta dos voluntários presentes.

Voluntário João Colpo ajuda voluntária
Reinalda Fritzen a preencher o censo online

A denominação de secretário geral
para o cargo máximo da instituição se
deve ao fato dela ter sido criada aos
moldes da ONU. As atribuições demandam disponibilidade de tempo, principal
pré-requisito para os candidatos ao
cargo.
A UNICIN integra todas as 25 Instituições Conscienciocêntricas (ICs) atuais
e tem a função de articular e/ou mediar
as relações entre elas, bem como de
acolher aos intermissivistas e preservar
e expandir a Conscienciologia no Planeta.
De modo geral, a UNICIN tem responsabilidades em promover o sinergismo
interassistencial sobre a parassociologia
do grupo de voluntários da CCCI.

LANÇAMENTOS

Revista Holotecologia
destaca a Museologia

riquíssimo acervo documental e cultural.
A revista é resultado de uma parceria
entre CEAEC/Holoteca, Editares e AIEC.

700 Experimentos
lançado em inglês

Torre do Tombo, Portugal

Com destaque para a Museologia, a
terceira edição da Revista Holotecologia
terá seu lançamento no dia 28 de
setembro, na abertura do curso Holotecologia e Cosmovisiologia. Com 204
páginas e 20 artigos, entre cientíﬁcosculturais e informativos, a publicação
navega em coleções existentes da
Holoteca, incluindo a Nipoteca, a Meteoritoteca e a Mapoteca, e traz conteúdo
sobre livros, gibis e exposições, seguindo
o lema ‘‘Coleções ampliam mundivisões’’.
Nesta edição, o caderno especial é sobre
a Torre do Tombo, uma das instituições
mais antigas de Portugal que tem um

O tratado 700 Experimentos da
Conscienciologia, obra de Valdo Wieira
lançada em 1994 e que fundamentou a
ciência Conscienciologia, está sendo
lançado em inglês. O lançamento foi tema
Torre do Tombo, Portugal
do debate no Círculo
Mentalssomático
no dia primeiro de setembro, no
Tertuliarium, e consolida o trabalho da
Editares na expansão das verdades
relativas de ponta pelo Planeta por meio
da diversidade de idiomas.

Censo da CCCI
prorrogado até
15 de setembro
Rosane Amadori

Nerli Vieira

O Censo da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) teve sua data de
encerramento prorrogada de 7 para
15 de setembro. A postergação da
coleta de dados aconteceu porque,
até 31 de agosto, havia sido coletada
apenas cerca de 30% do total
estimado de respostas.
O Censo da CCCI 2018 é constituído de uma parte a ser aplicada
no Brasil e no exterior, dirigida aos
voluntários de todas as Instituições
Conscienciocêntricas (ICs), pré-ICs,
Empresas Conscienciocêntricas (ECs)
e Colégios Invisíveis. Um segundo
questionário é dirigido aos voluntários residentes em Foz do Iguaçu,
com foco especial nos aspectos
relacionados à longevidade.
O Censo da CCCI 2018 é um
projeto suprainstitucional e oferece
suporte telefônico e postos de auxílio
para preenchimento dos questionários, como aos sábados de manhã,
no CEAEC.
Após a coleta, os dados pessoais
dos respondentes serão eliminados,
mantendo-se apenas as respostas e
garantindo-se o sigilo da identidade
dos participantes.
Para responder ao Censo da
CCCI 2018 acesse:
goo.gl/dB1L9r

Voluntários moradores em Foz
devem preencher também um
segundo questionário
goo.gl/qVKLK6

JORNAL DA COGNÓPOLIS | AGOSTO DE 2018 | ANO 21 | Nº 215

ACONTECENDO ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Uma exposição interativa, na qual o
participante poderá identiﬁcar seu
rastro no mundo (sim, no mundo!) e
tornar-se consciente sobre as suas
atitudes que contribuem para melhorar o
planeta e aquelas que causam impacto
negativo. Organizado pré-IC de Responsabilidade Planetária, o Circuito Arqueologia
do Estilo de Vida é um exemplo das
experiências que serão proporcionadas
aos visitantes no evento ‘Um Dia na
Cognópolis’. A ação será realizada no
CEAEC, em 27 de outubro, e terá atividades cientíﬁco-culturais ao ar livre, permitindo ao público usufruir da relação
natureza-cultura e conhecer a Conscienciologia. A entrada é franca.

A Prefeitura de Foz do Iguaçu concluiu no ﬁnal da última semana a
pavimentação asfáltica da Av. Felipe
Wandscher, a partir da Av. Maria Bubiak.
A melhoria era muito aguardada pelos
moradores por questões de segurança e,
também, devido aos prejuízos causados,
principalmente aos pneus dos veículos,
pela má conservação do calçamento.

EU VISITEI
O CEAEC

O movimento ‘‘Foz Limpa Foz Linda’’
vem crescendo a cada dia. Com
vários outdoors espalhados pela cidade,
agora tem apoio da Secretaria de Meio
Ambiente de Foz do Iguaçu, da Sociedade Amigos da Marinha (SOAMAR) que
fez panﬂetos sobre reciclagem para
distribuir. Material bilíngue englobará
empresários do Paraguai, aﬁrma Adriana
Rocha, idealizadora do projeto e voluntária da Cosmoethos, instituição apoiadora da campanha que é organizada pela
Revista 100 Fronteiras e a Associação
dos Municípios Turísticos do Paraná
(AMUTUR). Participe dessa Campanha,
mantenha os espaços públicos e terrenos
baldio livres de lixo e restos de comida.

tertúlia do verbete Conscin Sorumbática,
que faz referência à introspecção comum
em adolescentes, e foram acolhidos pelo
mediador, epicon Pedro Fernandes.
Ambos os grupos receberam o Léxico
de Ortopensatas, doação para a biblioteca
das instituições. A recepção aos alunos
contou com a participação de voluntários
do CEAEC e da ASSINVÉXIS.
A integração entre os Campus da
Cognópolis é uma iniciativa das duas
instituições voltada para o atendimento
qualiﬁcado a excursões nas quais o público seja composto por jovens.
O CEAEC é o Campus da Conscienciologia aberto todos os dias a visitação
pública, individual ou em grupo. Agende
sua visita pelo telefone (45) 3525-2652 ou
email: ceaec@ceaec.org.

Divulgação

No dia 18 de agosto, o Campus
CEAEC recebeu dois grupos de visitantes: pela manhã, 45 alunos da Faculdade Uniguaçu, de São Miguel do
Iguaçu, e à tarde, 35 estudantes da
Escola Vicentina Santa Ana, de Laranjeiras do Sul.
Ao passarem pelo Tertuliarium,
antes do Círculo Mentalssomático, os
acadêmicos do curso de Pedagogia
foram recepcionados pela mediadora,
epicon Mabel Teles. À tarde, os adolescentes de 14 a 16 anos, assistiram a
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