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EDITARES – A EDITORA DA CONSCIENCIOLOGIA 

A Editares é uma instituição sem fins de lucro, 
mantida por meio do trabalho voluntário.

Publicamos livros da Conscienciologia, ciência que 
estuda a consciência e suas diversas formas de 
manifestação.

A Conscienciologia considera em seus estudos 
todos os fenômenos e realidades em que vivemos, 
desde situações físicas até mais sutis, tais como a 
interação energética.

Na Conscienciologia, o pesquisador é o cientista e, 
ao mesmo tempo, o objeto de estudo. Incentiva-
se a autoexperimentação inclusive parapsíquica, 
norteada pelo

Princípio da Descrença 

Não acredite em nada, nem mesmo no que 
está escrito nos livros ou abordado em cursos. 
Valorize e busque suas próprias experiências. 

 
A ideia é substituir a crença no desconhecido, 
pela experiência vivida. A vivência do fenômeno 
parapsíquico é autopersuasiva e esclarecedora.
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500 VERBETÓGRAFOS DA ENCICLOPÉDIA DA CONSCIENCIOLOGIA
Compondo senha holobiográfica futura, esse catálogo inédito de 500 enciclopedistas constitui documento 
histórico com vistas ao autorrevezamento lúcido em ressomas futuras e registro permanente na Ficha 
Evolutiva Pessoal (FEP) dos intermissivistas autoincluídos. 
Importa reforçar ao verbetógrafo perfilado nesse livro, e a todos os pesquisadores interessados, a importância 
de possuir na biblioteca pessoal toma dessa natureza documental, índice ilustrado de referência do grupo 
evolutivo afeito à maxiproéxis grupal da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).

Autor: Waldo Vieira 
ISBN: 978-85-84770-46-5
28x21 cm - 602 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2016

ACOPLAMENTARIUM - PRIMEIRA DÉCADA 
Este livro comemorativo objetiva apresentar a trajetória histórica da Primeira Década do Acoplamentarium, 
registrar os resultados pesquisísticos e homenagear as consciências intrafísicas e extrafísicas envolvidas, 
direta e indiretamente, no planejamento, estruturação, construção e manutenção deste empreendimento 
interassistencial. 
A presente obra evidencia e ilustra a relevância do laboratório Acoplamentarium, tanto aos partícipes das 
atividades realizadas ao longo destes 10 anos, quanto aos interessados em qualificar as parapercepções 
pessoais e promover assistência interconsciencial a partir do descortínio da multidimensionalidade acessada 
pelo fenômeno da clarividência facial.

ACOPLAMENTO ENERGÉTICO
O acoplamento energético é a interfusão ou união temporária das energias entre seres vivos, ambientes  
e objetos. 
Alguns indivíduos, após vivenciarem as interações diárias, podem perceber efeitos, ao exemplo da 
alegria, bem-estar, euforia, cansaço, mal-estar, desconfortos, alterações no estado emocional e mudanças 
repentinas no modo de pensar. Mas, na maioria dos casos, as pessoas não associam estas ocorrências com 
o acoplamento energético. 
O livro foi redigido com linguagem acessível, no estilo de perguntas e respostas. A finalidade é proporcionar 
ao leitor melhor compreensão sobre as ocorrências e efeitos do acoplamento energético experienciado 
naturalmente nas atividades cotidianas, ou quando realizado tecnicamente no laboratório Acoplamentarium.

Autores: Lilian Zolet & 
Guilherme Kunz (Orgs.)
ISBN: 978-85-98966-71-7
23,5x19 cm - 107 p. - 1º Ed.
Português - Ano: 2013

Autores: Alexandre Nonato et. al.
ISBN: 978-85-84770-11-3
23x16 cm - 288 p. - 1º Ed.
Português - Ano: 2015

A PEDRA DO CAMINHO 
A autora examina seu meio familiar, social e profissional, enfocando, sobretudo, as soluções encontradas 
para driblar as dificuldades inerentes à condição feminina na primeira metade do século XX. 
O texto nos presenteia com uma proveitosa leitura, rica em descrições de fenômenos anímicos que 
propiciaram o encontro com o modelo consciencial e as consequentes mudanças decorrentes de uma nova 
postura. De acordo com Maria Thereza Lacerda, “é importante firmar nossa posição perante a vida.
Ao mesmo tempo, valorizar a individualização, isto é, o desenvolvimento da nossa singularidade pessoal, 
segundo Jung. Ao admitir nossas diferenças, não nos obrigamos a seguir o rebanho”.

Autora: Maria T. B. Lacerda
ISBN: 978-85-98966-24-3
21x14 cm - 196 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2009

I NOITE DE GALA MNEMÔNICA – HISTÓRIA ILUSTRADA 
A I Noite de Gala Mnemônica funcionou como portal interdimensional, com data e horário marcados, onde 
cada participante pôde acessar aspectos de uma vida pretérita escolhida.
O livro “I Noite de Gala Mnemônica - História Ilustrada” registra esse experimento grupal retrocognitivo, 
reproduzindo estímulos à memória e trazendo conteúdo histórico sobre várias facetas. Permite ao leitor 
aprofundar nas pesquisas técnicas sobre vidas passadas.
Em seus 18 capítulos, o livro traz informação sobre vestuário, arquitetura, gastronomia, arte, retrocognições, 
parassociometria, história e Conscienciologia, além de um minidicionário biográfico de 53 personalidades 
representadas no evento.
Viva ou reviva este curioso laboratório retrocognitivo a partir dos textos e das mais de 900 fotos que 
ilustram a obra. Rememore o passado para ter um melhor entendimento do presente!

Autora: Luciana Lavôr (Org.) 
ISBN: 978-85-84770-49-6
28X21,6 cm - 408 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2016

ESGOTADO



LIVROS
Catálogo de Publicações Editares 2017

4   

ANTIVITIMIZAÇÃO: ALICERCE PARA A AUTOEVOLUÇÃO
O autor propõe ao leitor o aprofundamento na autopesquisa visando a identificação de possíveis traços 
de autovitimização na própria personalidade, favorecendo, mediante inúmeros questionamentos, testes 
conscienciométricos e técnicas de autoenfrentamento, a superação desse estado patológico. 
Traz ainda diversas análises teórico-práticas e casuísticas relacionadas a personalidades as quais, frente 
às adversidades e frustrações, não se mantiveram acomodadas e estagnadas, em estado de prostração, 
depressão, autodesvalorização e lamentação egocêntrica. 
Ao contrário, optaram pela conduta antivitimizada, otimista, solidária, altruísta e fraterna, tendo na 
interassistencialidade o caminho para se alcançar maiores níveis de satisfação pessoal, prazer e felicidade 
na vida humana.

Autor: Cesar Machado
ISBN: 978-85-84770-45-8
23x16 cm - 328 p. - 1º Ed.
Português - Ano: 2016

AUTENTICIDADE CONSCIENCIAL 
Somos autênticos perante nós mesmos ou costumamos nos autoenganar? Conseguimos discernir  
a realidade dos fatos neste mundo de aparências? Estabelecemos relações sinceras perante os entes 
queridos e os círculos sociais? Percebemos as realidades extrafísicas ao redor ou vivemos iludidos pelas 
sensações físicas da dimensão material? Esta obra almeja refletir sobre estas e outras questões relativas  
à autenticidade consciencial, ou seja, à maneira com a qual lidamos com a realidade intrapessoal, 
interpessoal, extrapessoal e, inclusive, perante às realidades extrafísicas. 
O livro é indicado aos leitores dispostos a abrir mão das máscaras, dissimulações, autocorrupções e demais 
inautenticidades atravancadoras da evolução consciencial. Através de reflexões e testes de autoavaliação, 
este livro irá contribuir para a autopesquisa sobre a qualidade cosmoética da autenticidade dos leitores.Autor: Tony Musskopf

ISBN: 978-85-98966-61-8
23x16 cm - 376 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2012

AUTOCONSCIÊNCIA E MULTIDIMENSIONALIDADE 
Neste livro, a autora convida os interessados livres de ideias pré-concebidas, cerceadoras do senso crítico 
a aprofundar o conhecimento sobre o ser humano, e refletirem acerca das vivências multidimensionais  
e consequentes saltos a novos patamares evolutivos. 
Promove paralelos entre a ciência convencional e a neociência Conscienciologia, fornecendo explicações 
e interpretações lógicas acerca do que costumava-se considerar “intervenções obscuras” ou “obras do 
acaso”, frutos do “ímpeto criativo” das mentes brilhantes dos gênios da humanidade.

AUTOCURA ATRAVÉS DA RECONCILIAÇÃO 
Com abordagens bioenergéticas inovadoras a partir da teoria do corpo unificado, de maneira teórico-
prática, Balona propõe técnicas eficazes para a autorreconciliação que podem conduzir o experimentador 
(a) à convergência afetiva sadia com os integrantes do próprio grupo evolutivo desenvolvendo a empatia 
assistencial progressiva. 
Apoiada na autovivência, cursos e palestras realizadas sobre o tema em 6 países, desde 1995 para mais 
de 10.000 participantes de várias nacionalidades, a pesquisadora leva os interessados a identificarem as 
próprias paracicatrizes ou quelóides emocionais.

Autora: Dulce Daou
ISBN: 85-86019-79-8
21x14 cm - 296 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2005

Autora: Málu Balona
ISBN: 978-85-98966-88-5
21x14cm - 4ª Ed.
Port. / Esp. - Ano: 2015

ANTIBAGULHISMO ENERGÉTICO
A expressão “bagulho energético” foi criada pelo pesquisador da consciência e fundador da Ciência 
Conscienciologia, Waldo Vieira. 
O objetivo deste manual é esclarecer sobre a importância da eliminação dos bagulhos energéticos na 
evolução consciencial e oferecer aos leitores parâmetro e procedimentos para eliminar os bagulhos pessoais. 
O livro Antibagulhismo Energético foi estruturado no estilo clean e objetivo, de modo a facilitar o acesso 
à informação procurada sem entulhar a cabeça do leitor. A obra é destinada aos leitores interessados em 
otimizar o ambiente doméstico a partir da técnica do antibagulhismo energético.

Autora: Kátia Arakaki
ISBN: 978-85-84770-00-7
21x21cm - 240 p. - 1º Ed.
Português - Ano: 2015

ESGOTADO

ESPANHOL
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BÁRBARAH VAI À ESTRELA 
Este livro, escrito pelo advogado Jayme Pereira, é um ensaio de literatura infanto-juvenil sobre as vivências 
parapsíquicas experimentadas na infância. Retrata, especificamente, o fenômeno parapsíquico da Projeçao 
Lúcida vivenciada pelo autor e sua neta. Redigido para o público pré-adolescente, a obra traz vivências 
parapsíquicas, expondo de maneiro didática a realidade multidimensional.

Autor: Jayme Pereira 
ISBN: 978-85-98966-77-9
28x21 cm - 40 p. - 2ª Ed.
Português - Ano: 2013

CLARIVIDÊNCIA TEORIA E PRÁTICA 
O livro aborda o tema com fundamentos teóricos de Parapercepciologia e Projeciologia, e técnicas acessíveis 
a toda pessoa interessada. 
A clarividência é definida como o fenômeno de percepção visual de realidades extrafísicas, no presente. 
O ponto alto do livro é a apresentação de dezenas de procedimentos e técnicas para o leitor desenvolver 
sua clarividência, seja de modo autodidata ou em ambiente de cursos. 
A abordagem argumenta a favor do desenvolvimento da clarividência para melhorar o aproveitamento da 
vida humana e servir de instrumento para a evolução das consciências.

COGNÓPOLIS FOZ: UM LUGAR PARA SE VIVER
Este manual foi escrito objetivando ajudar as pessoas interessadas em se mudar para a Cognópolis, em Foz 
do Iguaçu. 
A mudança bem planejada e realizada com  discernimento contribui significativamente para o engajamento 
exitoso do voluntário na Cognópolis. 
Muito mais do que apenas mudança domiciliar, passar a viver na Cognópolis significa fazer investimento 
alto na própria evolução.

Autor: Rodrigo Medeiros
ISBN: 978-85-98966-52-6
23x16 cm - 208 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2012

Autores: João Aurélio Bonassi 
e Kátia Arakaki
ISBN: 978-85-84770-44-1
21x26 cm - 288 p. 1ª Ed.
Português - Ano: 2016

CAMINHOS DE AUTOSSUPERAÇÃO 
O livro explicita o processo de maxidissidência ideológica da autora, que se despojou das antigas amarras 
da tarefa da consolação e da militância política assistencialista para dedicar-se à tarefa do esclarecimento, 
ao parapsiquismo interassistencial e ao voluntariado conscienciológico. 
Sem presunção de convencer ninguém, a autora expõe, sem meias palavras, o enfrentamento de suas 
imaturidades e a superação dos gargalos evolutivos para conquistar patamares interassistenciais avançados, 
ajudando o leitor, desse modo, a trilhar os próprios Caminhos de Autossuperação.

Autora: Reinalda Fritzen
ISBN: 978-85-98966-80-9
23x16 cm - 230 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2013

AUTOEXPERIMENTOGRAFIA PROJECIOLÓGICA 
Este livro apresenta metodologia inédita para o projetor ou projetora redigir e anatomizar suas experiências 
fora do corpo de modo autocrítico, transformando tais vivências em fontes de auto e heteropesquisas. 
Neste sentido, a Autoexperimentografia Projeciológica representa método prático para nortear a escrita, 
análise, síntese, interpretação, comparação e estudo minucioso das manifestações da consciência fora do 
corpo humano. 
Fruto de investigações exaustivas de alunos e professores da Escola de Projeção Lúcida do Instituto 
Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC) esta obra serve de estímulo tanto aos projetores 
iniciantes quanto veteranos que almejam desbravar a realidade consciencial e transformar os experimentos 
projetivos em relatos de caráter científico, esclarecedor e interassistencial.Autores: Fernando R. Sivelli 

e Marineide C. Gregório
ISBN: 978-85-98966-85-4
23X16 cm - 152 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2014

ESGOTADO
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CONSCIÊNCIA EM REVOLUÇÃO 
Este é um livro valioso, um manual de Parapoliticologia, com abordagens inéditas a respeito da relação do 
indivíduo com a política. Revela a trajetória da autora com a ampliação da lucidez e abordagens pessoais, 
saindo do partidarismo em busca do universalismo vivenciado. 
A autora faz a exposição de sua história de vida e transformações pessoais, desde a militância partidária 
e social, passando pelas crises existenciais até chegar à Conscienciologia. No decorrer do texto, o leitor 
observa a mudança no desejo da autora de transformar a sociedade através da luta de classes, para  
a autoconscientização de que essa transformação ocorrerá a partir da renovação íntima de cada indivíduo. 
A revolução mais importante não é a dos grupos sociais e dos Estados, mas sim aquela que ocorre no 
universo íntimo das consciências, através da reciclagem existencial.

A CONSCIÊNCIA CENTRADA NA ASSISTÊNCIA 
A presente obra é resultado da pesquisa, estudo e aulas sobre o Conscienciograma, realizados pela autora 
ao longo de 11 anos.
O objetivo principal da obra é ser um recurso potencializador da mudança de patamar evolutivo por 
intermédio da Autoconscienciometria, sem a conscin abster-se das ações interassistenciais, em especial, da 
prática da tenepes.
Flávia Rogick, nesta gestação consciencial, aponta soluções práticas, conscienciométricas, centradas no 
autodesassédio, desafiando o leitor ao autenfrentamento conscienciogramático, no intuito de facilitar a 
formação da personalidade centrada na assistência. 

Autora: Rosemary Salles 
ISBN: 978-85-8477-006-9
21x14 cm - 248 p. - 2ª Ed.
Port. / Esp. - Ano: 2015

Autora: Flávia Rogick 
ISBN: 978-85-8477-039-7
21x14 cm - 300 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2016

CONSCIENCIOGRAMA 
O livro Conscienciograma é o maior teste já publicado para a autoavaliação e mensuração da personalidade 
humana. Considera a consciência a partir do paradigma consciencial, levando em conta sua realidade 
parapsíquica, bioenergética, de múltiplos atributos e como sendo o resultado de milhares de vidas humanas 
pregressas. 
São 2.000 questões relacionadas a 100 diferentes parâmetros de avaliação, que tem como referencial máximo 
a personalidade do Homo sapiens serenissimus, consciência de nível evolutivo avançado, caracterizado 
notadamente pela serenidade, elevado domínio das energias, auxílio amplo à humanidade e profunda 
compreensão da cosmoética. 
Este livro é um desafio dirigido a todas as pessoas que buscam dinamizar a autevolução.

CONSCIENCIOLOGIA É NOTÍCIA 
Independentemente da época ou cultura, o desafio perene de todos é evoluir, ficar mais lúcido e maduro. 
Todo o resto é temporário e, portanto, descartável. Isso ganha maior relevância nesse início do terceiro 
milênio, quando temos crescentes estímulos externos a chamar a atenção. 
A ciência Conscienciologia permite o aprofundamento desse questionamento, com argumentações lógicas 
e técnicas claras de experimentação ao alcance de qualquer interessado. Com esse objetivo em mente, 
Luiz Ribeiro e a equipe de professores do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC), 
uniram-se no desenvolvimento desta obra, selecionando várias entrevistas concedidas em seu programa 
de rádio Painel Tupi. 
Este primeiro livro é dedicado à Projeciologia, ciência voltada ao estudo da experiência fora do corpo.  
A apresentação dos temas seguiu ordem didática, para que você, leitor, leitora, possa acompanhar, entender 
e questionar as ideias aqui propostas.

Autor: Waldo Vieira 
ISBN: 85-86019-15-1
21x14 cm - 344 p. - 1ª Ed.
Port. / Esp. / Ing  - Ano: 1996

Autores: Alessandra Nascimento 
e Félix Wong (Orgs.)
ISBN: 85-86019-15-1
23x16  cm - 184 p. 1ª Ed.
Port. / Ingl. - Ano: 2015

COMUNICAÇÃO EVOLUTIVA NAS INTERAÇÕES CONSCIENCIAIS 
A obra contribui decisivamente com todos interessados na evolução do atributo da comunicabilidade, 
ao conduzir o leitor a reflexões sobre os modos de autoexpressão verbal, não verbal, escrita, energética  
e parapsíquica nas interações conscienciais. 
A autora propõe soluções criativas para a aceleração da dinâmica autoevolutiva, através da autorreflexão, 
da racionalidade, do autodiscernimento e da auto e heteropercepção, o que, por si só, permite o exercício 
cosmoético da interassistencialidade em toda a sua magnitude.

Autora: Ana Seno
ISBN: 978-85-98966-76-2
23x16 cm - 342 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2013

ESPANHOL

ESPANHOL
INGLÊS

INGLÊS
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CRISTO ESPERA POR TI 
Esta nova edição de Cristo Espera por Ti se evidencia pelas críticas e comentários de Osmar Ramos Filho, 
autor da obra Avesso de um Balzac Contemporâneo (Ed. Lachâtre), pois permite que o leitor se aprofunde 
ainda mais nas minúcias do universo balzaquiano. 
De autoria do espírito (consciência extrafísica) Honoré de Balzac e psicografada por Waldo Vieira, o livro, 
best seller da literatura mediúnica, é uma edição especial a partir do texto como foi publicado pela primeira 
vez em 1965, tomado de uma história que se passa no início do século XIX, em Carcassonne, França.

CURSO INTERMISSIVO
Você tem a sensação de algo importante a realizar nesta vida?
Traz consigo, desde a infância, ideias inatas sobre o próprio destino? Compreende, sem crenças, que somos 
seres imortais e interagimos com múltiplas dimensões? Reconhece em si mesmo habilidades parapsíquicas 
que podem ser desenvolvidas para ajudar os outros? Possui senso de responsabilidade perante  
a humanidade e visa amadurecer sua conduta ética?
Se você respondeu sim a algumas dessas perguntas, tais convicções íntimas podem ser indícios de que 
você possui as características de quem estudou, planejou e se preparou para os desafios desta vida humana 
antes de nascer, em outra dimensão, nos chamados Cursos Intermissivos.
Escrito em linguagem didática, este livro irá auxiliá-lo a refletir com profundidade e a responder em minúcias 
cada uma das questões do Teste do Intermissivista, bem como a descobrir os conceitos-chave da ciência 
Conscienciologia capazes de esclarecer quem somos, de onde viemos e quais são nossas responsabilidades 
nesta atual existência humana.

DESENVOLVIMENTO DA PROJETABILIDADE LÚCIDA 
Diante dos conhecimentos hauridos no Curso Intermissivo, fermentados pelas obras e atividades 
conscienciológicas em prol da lucidez evolutiva, o desenvolvimento da autoprojetabilidade passa a ser 
paradever dos pesquisadores da Conscienciologia e intermissivistas em geral. 
A presente obra, Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida, estabelece rico e competente diálogo entre 
as abordagens teóricas pormenorizadas na Neociência Projeciologia e os experimentos pessoais da autora, 
envolvendo o leitor em entrelaçamento técnico e didático de tais realidades e pararrealidades.
Chama atenção a verbação contida na gescon, cumprindo o desafio das vivências das verpons 
conscienciológicas, ilustradas pela comunicação escrita após as autopesquisas e experimentos projetivos 
ocorridos em mais de uma década. Motivação. A autora soube enfrentar com tenacidade e lucidez  
a vultosa teoria projeciológica, presenteando os leitores com escrita envolvente, traística e essencialmente 
motivadora aos interessados.

Autor: Osmar R. Filho 
Psicografia: Waldo Vieira
ISBN: 978-85-98966-16-8
23x16 cm - 370 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2007

Autora: Tatiana Lopes 
ISBN: 978-85-8477-035-9
23x16 cm - 160 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2015

Autora: Tathiana Mota
ISBN: 978-85-84770-48-9
23x16 cm - 200 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2016

CORAGEM PARA EVOLUIR
Este livro, voltado tanto para o público leigo quanto para os pesquisadores veteranos da Conscienciologia, 
trata da coragem evolutiva. 
O autor faz uma análise dos fatores humanos e extrafísicos que influenciam na tomada de decisões pessoais. 
Com uma abordagem acessível, mostra que nosso presente-futuro é construído a partir dos esforços 
pessoais e que a falta de coragem para assumir as rédeas da evolução faz as pessoas preferirem sonhar 
com um acontecimento favorável do destino, ao invés de enfrentarem a realidade. 
A coragem de desafiar paradigmas em busca de soluções criativas, quando assentada no raciocínio aberto 
e lógico, é a essência do espírito científico. Sem inteligência e coragem, não há evolução.Autor: Luciano Vicenzi

ISBN: 978-85-98966-37-3
21x14 cm - 188 p. - 3ª Ed.
Português - Ano: 2011

CONTRAPONTOS DO PARAPSIQUISMO 
O parapsiquismo, também conhecido como paranormalidade ou percepção extrassensorial, é faculdade 
inerente a todas as consciências, independente de ser admitido ou não. 
O desenvolvimento do parapsiquismo entrelaça dimensões, possibilitando melhor comunicação entre as 
consciências, estejam elas na vida humana ou na dimensão extrafísica, após o descarte do corpo físico. 
Nesta obra, a autora explica suas autexperimentações utilizando a técnica de contrapontos ou contrastes 
e explica as condições sadias e doentias no emprego do parapsiquismo. Além disso, indica soluções  
e terapias para problemas, enigmas e impasses dessa complexa área cognitiva humana, ainda pouco 
explorada cientificamente.

Autora: Cirleine Couto
ISBN: 978-85-98966-36-6
21x14 cm - 208 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2010

ESGOTADO
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EVOLUCIÓN DE LA INTELIGENCIA PARAPSÍQUICA 
Esta obra pretende aportar un análisis más profundo de las informaciones referentes a los procesos 
llamados religiosos, mágicos, rituales o mitológicos desde el abordaje del paradigma conciencial. Este 
análisis muestra cómo la autoexperimentación parapsíquica contribuye con datos importantes a la mejor 
comprensión de estas manifestaciones a lo largo de la historia. 
En el libro se muestran técnicas para aprovechar adecuadamente las experiencias del pasado, apartar 
condicionamientos y realizar de forma lúcida una planificación de la propia evolución. Se irá mostrando 
cómo el desarrollo de la inteligencia parapsíquica repercute en una sana condición de autosuficiencia 
evolutiva, que inevitablemente lleva a una comprensión mayor de las responsabilidades evolutivas con los 
compañeros de evolución y a un afán asistencial sincero en favor de la evolución de todos.Autor: Miguel Cirera

ISBN: 978-85-98966-86-1
23x16 cm - 472 p. - 1ª Ed.
Espanhol - Ano: 2014

EMPREENDEDORISMO EVOLUTIVO 
Autoliderança Cosmoética para a Evolução Consciencial Autor: Phelipe Mansur “A presente obra ressalta 
a importância do empreendedorismo evolutivo, no qual os resultados pessoais promovem auxílio às 
outras consciências, levando-as também a alcançarem frutos assistenciais. 
Estas conquistas repercutem nas múltiplas áreas existenciais, gerando novos projetos evolutivos, tal qual 
dinâmica cadeia de desafios explicitada na vida do autor.” (Mário Oliveira)

Autor: Phelipe Mansur 
ISBN: 978-85-84770-05-2
21x13 cm - 248 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2015 

DINÂMICAS PARAPSÍQUICAS 
As Dinâmicas Parapsíquicas são atividades grupais regulares para práticas bionergéticas, em campos 
propícios ao desenvolvimento lúcido do parapsiquismo e à teática interassistencial multidimensional, 
realizadas no campus da Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC). 
As Dinâmicas Parapsíquicas descortinam, de modo objetivo e direto, os experimentos bioenergéticos 
realizados, preenchendo lacuna didática e inédita na área. 
O compartilhamento pormenorizado e ilustrado de técnicas específicas, a riqueza e a acuidade dos relatos 
das experiências multidimensionais dos pesquisadores, chancelam a verbação tarística e a relevância da 
obra para os intermissivistas empenhados no desenvolvimento parapsíquico e para todos os interessados 
na autoevolução lúcida proposta pela Conscienciologia.Autores: Moacir Gonçalves 

e Rosemary Salles 
ISBN: 978-85-98966-74-8
23x16 cm - 310 p. - 2ª Ed.
Português - Ano: 2013

DIÁRIO DE AUTOCURA DA DOENÇA À SAÚDE CONSCIENCIAL 
Em seu Diário de Autocura, Bárbara Ceotto desdramatiza a morte biológica, enfrentando-a com maturidade 
e servindo de exemplo para todos nós. Embasada em suas vivências desencadeadas a partir da descoberta 
de um câncer incurável e em fase avançada, a autora esclarece sobre como podemos nos preparar para 
o descarte do corpo físico de modo maduro e saudável, chamando a atenção para as consequências de 
adiarmos esse aprendizado. 
Através de suas autossuperações, Bárbara demonstra o quanto está ao alcance de cada um escolher 
melhorar a si próprio, independente da condição na qual se encontra, mesmo quando próximo da morte. 
Com leveza, em linguagem direta e sem emocionalismo, a autora nos convida a repensar o modo de 
conduzirmos a vida e refletir sobre o que é importante colocarmos em prática para ampliarmos a saúde 
consciencial.

DICIONÁRIO DE TECAS DA HOLOTECOLOGIA 
Holoteca é a reunião técnica e pedagógica das coleções especializadas mais expressivas dos artefatos  do 
saber da Humanidade, com abrangência cosmoética e universalista, na permanente reciclagem taxológica 
do lixo mentalsomático do complexo multidisciplinar, multicultural, multidimensional, multitemporal, 
multiexistencial, holopensênico, holossomático, holomnemônico, holobiográfico e holocármico, a fim de 
expandir as verdades relativas de ponta da Conscienciologia (Viera, 2003).
O objetivo prioritário desta obra é propiciar aos leitores e pesquisadores, consultas, identificações do 
acervo específico das tecas e referências bibliográficas, possibilitando interrelações de assuntos e áreas do 
conhecimento, contribuindo para a expansão da cognição e desenvolvimento do mentalsoma. Portanto, 
este dicionário se destina a todos os pesquisadores interessados nos mais de trezentos temas das tecas 
listadas neste dicionário, além daqueles estudiosos de coleções e motivados pelo conhecimento.

Autora: Bárbara Ceotto
ISBN: 978-85-98966-78-6
23x16 cm - 224 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2014

Autoras: Anália Rosário Lopes,
Myriam Sanchez e Rita Sawaya
ISBN: 978-85-84770-76-2
22x20 cm - 426 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2017
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HOMO LEXICOGRAPHUS – A SAGA INTELECTUAL DE ÉMILE LITTRÉ
Homo Lexicographus resgata a memória do médico, filósofo, político, filólogo e lexicógrafo francês do 
Século XIX Émile Littré, exemplo de polimatia aplicada, apresentandoo ao público de língua portuguesa a 
partir de uma abordagem original que enfoca não só aspectos biográficos, históricos e lexicográficos (vida e 
obra) como também textos originais do autor dentre eles o famoso Causerie, famoso relato autobiográfico 
em versão bilíngue no qual narra os cerca de 30 anos da saga intelectual que foi a escrita e impressão do 
célebre Dicionário da Língua Francesa em meio a um contexto político instável do período pós-
Revolução Francesa.
Livro de referência indispensável ao público interessado em erudição, lexicografia (teórica e prática), 
biografia intelectual, positivismo, traduções, História da França e a todos que convivem com o idioma 
francês no cotidiano.

HIGIENE CONSCIENCIAL
Aprender a reciclar o lixo mental, e tirar proveito das próprias dificuldades pessoais é o saldo positivo de 
se aplicar a Higiene Consciencial. Não se evolui com vitimização e autoculpas. A evolução se faz a partir 
da assunção das próprias habilidades, com destemor e autoconfiança. A falta de HC muitas vezes dificulta 
esta percepção.
A Higiene Consciencial é apresentada pelo Prof. Eduardo Martins como Ciência fundamentada no Paradigma 
Consciencial. A obra objetiva levar ao leitor a possibilidade real da mudança de patamar evolutivo, a partir 
da compreensão e aplicação da higiene consciencial, dentro da escalada evolutiva e da programação 
existencial - Proéxis.

Autores: Jacqueline Nahas e 
Pedro Fernandes (Org.) 
ISBN: 978-85-8477-065-6
24X17 cm - 304 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2016

Autor: Eduardo M. Balthazar 
ISBN: 978-85-8477-056-4
22X15 cm - 380 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2016

HIPERATIVIDADE EFICAZ 
A autora inicia o livro com uma apresentação do transtorno da desordem da atenção e hiperatividade infantil 
(TDAH), expondo dados estatísticos, contribuições e opiniões de diversos pesquisadores da Psicologia  
e Psiquiatria, para evidenciar o conhecimento atual dessa ciência sobre a síndrome. A obra é marcante 
devido ao exemplo pessoal da autora, também portadora da síndrome. 
Na segunda parte do livro, é aprofundada a abordagem da patologia com enfoque no paradigma 
consciencial, mostrando como a hiperatividade pode se tornar eficaz em diversos contextos. 
É um livro com linguagem clara, descontraída e repleto de experiências pessoais, didático quanto ao 
esclarecimento da hiperatividade, mostrando exemplos e histórias que ilustram a realidade de quem sofre 
desse transtorno e que, com automotivação e organização, qualquer pessoa pode se tornar um hiperativo 
eficaz.

Autora: Graça Razera 
ISBN: 978-85-98966-22-9
21x14 cm - 264 p. - 2ª Ed.
Português - Ano: 2008

GLOBE-TROTTER DA CONSCIÊNCIA 
Livro autobiográfico sobre jovem que, com grande força de vontade, tornou seu corpo uma escultura viva, 
alcançando o 4º lugar no concurso Mister Universo. 
Após, tornou-se Mestre Yogue, abrindo a primeira academia de yoga no Brasil, e, já na terceira idade, a partir 
da experiência fora do corpo, amplia sua visão sobre a evolução da consciência tornando-se pesquisador 
da Conscienciologia. 
Jean-Pierre Bastiou relata, sempre valorizando o aprendizado e o bom-humor, as incríveis histórias de suas 
viagens pelo mundo, pelas diversas dimensões e estados de consciência, desde a Índia, na companhia de 
mestres yogues até o Brasil, onde veio a conhecer a Conscienciologia e promover mudanças importantes 
na maneira de encarar a vida.Autor: Jean-Pierre Bastiou 

ISBN: 85-86019-61-5
21x14 cm - 324 p.s - 1ª Ed.
Português - Ano: 2002

ESGOTADO

LANÇAMENTO

FATOS E PARAFATOS DA COGNÓPOLIS FOZ DO IGUAÇU 2011 
Este anuário apresenta os fatos (acontecimentos físicos) e parafatos (acontecimentos multidimensionais) 
referentes às realizações das Instituições Conscienciocêntricas – organizações dedicadas à pesquisa da 
ciência Conscienciologia e administradas pela força de trabalho de centenas de voluntários. 
O estudo foi realizado no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2011 na Cognópolis Foz do Iguaçu, 
Paraná, Brasil, a cidade do conhecimento conscienciológico que reúne diferentes campi e Instituições 
Conscienciocêntricas. 
De maneira inédita, registrou-se, a partir do uso de ferramentas estatísticas, o aproveitamento de todos 
os recursos que esta Cognópolis pioneira oferece aos voluntários, pesquisadores, professores e alunos 
engajados no desenvolvimento e expansão da Conscienciologia para novas fronteiras.Autor: Flávio Buononato 

ISBN: 978-85-98966-62-5
28x21 cm - 128 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2012



LIVROS
Catálogo de Publicações Editares 2017

10   

INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA COTIDIANA 
A inteligência evolutiva move a consciência rumo ao aperfeiçoamento cosmoético íntimo e promove  
a reflexão autocrítica dos posicionamentos e decisões pessoais frente â necessidade permanente de 
reajustes pró-evolutivos do ego, envolvendo a compreensão e a vivência da multidimensionalidade, do 
parapsiquismo (ou percepções extrassensoriais) e da interassistencialidade universalista. 
Este livro traz a análise crítica de diversas situações do dia a dia da vida humana sob a ótica da Evoluciologia 
aplicada, enfatizando a necessidade do emprego da inteligência evolutiva na codução de todas as crises 
pessoais, em quaisquer dimensões de manifestação.

INTENÇÃO 
A intenção é tema de estudo de relevância no universo das perquirições sobre a consciência e suas 
manifestações pensênicas e multidimensionais. Abordado com muita propriedade pela autora, pesquisadora 
do assunto desde 2008, a intenção possui vertentes e especialidades aprofundadas nesta obra.
Contido no mecanismo de funcionamento de cada consciência, seja conscin ou consciex, a intenção pode 
ser classificada, mensurada e qualificada, de acordo com o nível de autoconsciencialidade e cosmoética de 
cada um. Neste livro, a autora oferece ferramentas e técnicas aos leitores motivados a compreender sua 
autocosmoeticidade quanto às intenções pessoais.
Você já avaliou, no seu dia a dia, quais são suas reais intenções?

Autora: Cirleine Couto 
ISBN: 978-85-98966-89-2
23x16 cm - 190 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2014

Autora: Alzira Gesing 
ISBN: 978-85-8477-075-5
23x16 cm - 182 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2017

INVERSÃO EXISTENCIAL 
A invéxis é uma das estratégias de vida que pode ser utilizada pela pessoa que reconhece, já na juventude, 
que possui missão ou programação a realizar nesta vida humana. 
Uma programação que está fundamentada na assistência aos outros e na evolução pessoal que transcende 
o âmbito familiar, profissional e da tarefa da consolação. 
Buscando melhorar a si mesmo, o inversor ou inversora existencial é um exemplo que já esclarece, a começar 
pela própria força presencial, desenvolvida naturalmente, a partir de prioridades hígidas.

ITINERÁRIO EVOLUTIVO DE UM RECICLANTE 
“Aos pesquisadores da militância política e da história do Brasil este livro é uma verdadeira fonte de estudo 
porque contempla as fases de mudanças do país. 
Toda a presente vida do autor é situada historicamente, a fim de manter a linha de apresentação desde  
a época de seu nascimento até o presente momento da publicação desta obra.”

Autores: Alexandre Nonato, 
et. al. 
ISBN: 978-85-98966-40-3
23x17 cm - 304 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2011

Autor: Arlindo Alcadipani 
ISBN: 978-85-84770-01-4
23x16 cm - 320 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2015

ESGOTADO

LANÇAMENTO

HUMANIZAÇÃO PARAPSÍQUICA NA UTI
Nesta obra o casal de escritores abordam o tema sob a ótica da Conscienciologia, aprofundando conceitos 
além das questões convencionais. Trazem, em parceria com o cuidado humanizado, uma das ferramentas 
mais antigas utilizadas pelo homem: o parapsiquismo.
O livro apresenta uma visão sobre o ponto de vista de todos os envolvidos neste ambiente, mostrando que 
pacientes, familiares e profissionais estão interligados. Evidencia, também, que o processo de interassistência 
torna-se cada vez mais qualificado e produtivo quando nos disponibilizamos de maneira sincera e ética a 
ajudar quem, pela lei de ação e reação, cruzou o nosso caminho.

Autores: César Machado e 
Stéfani Sabetzki 
ISBN: 978-85-8477-064-9
21X14 cm - 326 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2017

LANÇAMENTO
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MAPEAMENTO DA SINALÉTICA ENERGÉTICA PARAPSÍQUICA 
“A conquista da maturidade bioenergética é alcançada pelo esforço no domínio das diversas manobras 
energéticas, passando pelo equilíbrio emocional e chancelada com a decodificação da sinalética 
parapsíquica, auferindo o assistente o alcance da condição de desassediado permanente total – Desperto. 
Esta obra esmiúça o tema, detalhando os pormenores técnicos que envolvem o desenvolvimento da 
sinalética energética, predispondo ao leitor a oportunidade de esclarecimento profundo da ferramenta 
essencial à assistencialidade lúcida e à catálise da desperticidade pessoal.” Hernande Leite

MINHAS QUATRO ESTAÇÕES 
“Maria Helena foi muito feliz quando fez a analogia de cada fase da sua vida, como se fosse uma estação de 
trem, possibilitando aos leitores reflexões que podem auxiliá-los no seu próprio balanço de vida. De leitura 
fácil e envolvente, a presente obra serve como um exemplo para todos que desejam fazer um balanço, uma 
retrospectiva de vida, independente da idade.
Convido a todos os leitores a desfrutarem desta biografia, bem escrita e rica em detalhes, de Maria Helena 
Lagrota, uma consciência muito interessante, assistencial e disposta a expor seu laboratório pessoal, a fim 
de ajudar outras pessoas a realizarem também a retrospectiva de suas vidas.” Cristina Ribeiro

Autora: Sandra Tornieri 
ISBN: 978-85-84770-09-0
23x16 cm - 296 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2015

Autora: Maria Helena Lagrota 
ISBN: 978-85-84770-77-9
23x16 cm - 210 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2017

MEGAPENSENES TRIVOCABULARES DA INTERASSISTENCIALIDADE 
O megapensene trivocabular é a mensagem transmitida através de 3 palavras, representando a síntese máxima 
de conteúdo em mínimo de unidades léxicas. Essa proposta inovadora foi feita pelo lexicógrafo Waldo Vieira, na 
obra Manual dos Megapensenes Trivocabulares (2009). A presente obra é fruto inspirado nesse manual de Vieira, 
compondo a primeira gestação consciencial derivada de estudos da Megapensenologia. 

Através da síntese trivocabular, é possível fazer a análise da interassistencialidade. Essa nova proposta estilística 
expressa a essência das ideias através do domínio de palavras e busca avançar para nível de comunicabilidade 
singular, aproximando-se do modus operandi das consciências extrafísicas (consciexes) mais maduras e equilibradas. 
“Em toda História Terrestre milenar, os intermissivistas têm, pela primeira vez, o poder de fazer desta a melhor 
geração da humanidade, paradoxalmente em pleno desenvolvimento da Reurbexologia e Paratransmigraciologia.” 
(Pensata da consciex Manacá, Flor do Inverno, apresentada pelo prof. Waldo Vieira, na minitertúlia realizada no 
CEAEC, no dia 17 de agosto de 2013).

Autora: Aline Niemeyer
ISBN: 978-85-84770-40-3
23x16 cm - 120 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2016

ESGOTADO

LASTANOSA - MEMÓRIA E HISTÓRIA DO INTELECTUAL E HOLOTECÁRIO 
DO SÉCULO XVII 
Este livro apresenta e ressalta a memória da figura do nobre intelectual Lastanosa y Baraiz de Vera (1607-
1681), personalidade muito avançada para a sua época, sendo autodidata, poliglota, tradutor, escritor, 
pesquisador, político, defensor de sua cidade, diretor de hospital, mecenas, propulsor do conhecimento, 
promotor da cultura, agitador de ideias e precursor da Holotecologia. 
Com uma abordagem historiográfica, a obra narra o contexto da Espanha do século XVII, período onde 
conhecimento e cultura eram privilégio de poucos. 
Lastanosa fez de sua casa, um Palácio-Museu, local aberto a encontros e tertúlias onde escritores, intelectuais, 
artistas, cientistas debatiam sobre os mais variados assuntos e conteúdos dos livros que escreviam, antes 
de serem publicados.

Autora: Laura Sánchez 
ISBN: 978-85-84770-04-5
21x14 cm - 199 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2015

LANÇAMENTO

JK E OS BASTIDORES DA CONSTRUÇÃO DE BRASÍLIA SOB A ÓTICA DA 
CONSCIENCIOLOGIA 
O livro analisa, sob a ótica da Conscienciologia, a personalidade de Juscelino Kubitschek de Oliveira (JK), 
apontado, até os dias atuais, como um dos maiores estadistas brasileiros, ao mesmo tempo em que examina 
sua principal obra: a construção de Brasília (histórico, dia a dia, bastidores das obras e consequências). 
Trata-se de uma biografia com enfoque histórico e jornalístico, buscando identificar o saldo da vida de JK, 
a partir de recursos conscienciométricos.

Autor: Alexandre Nonato 
ISBN: 978-85-98966-31-1
21x14 cm - 400 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2010
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ONDE A RELIGIÃO TERMINA? 
Escrito por um ex-sacerdote católico, este livro constitui impressionante e esclarecedora demolição dos 
fundamentos da crença religiosa. 
Combinando fatos, vivências pessoais e uma abordagem multidisciplinar que inclui História, Sociologia, 
Filosofia, Antropologia, Teologia e Conscienciologia, o autor expõe as irracionalidades e enganos do 
Cristianismo e de outras religiões do Planeta. 
Texto imprescindível para todos os interessados na análise da influência da religião sobre a consciência 
humana.

Autor: Marcelo da Luz 
ISBN: 978-85-98966-39-7
23x17cm - 486 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2011

O QUE É A CONSCIENCIOLOGIA 
Este livro traz uma nova abordagem sobre os mais variados e profundos aspectos da existência humana, 
expondo alguns dos fundamentos da Conscienciologia. 
Voltado para aqueles que estão iniciando sua autopesquisa, propõe técnicas e experimentos para otimizar 
a evolução pessoal. 
Os temas são abordados sob a ótica do paradigma consciencial considerando a personalidade inteira, ou 
seja, incluindo as vidas anteriores, o domínio das bioenergias, o parapsiquismo e os veículos (corpos) que  
a consciência utiliza nas suas manifestações, nesta e em outras dimensões. Dedicado às pessoas interessadas 
na evolução pessoal e grupal, o livro fornece uma visão panorâmica das bases dessa neociência.

Autor: Waldo Vieira 
ISBN: 978-85-98966-50-2
21x14 cm - 184 p. - 5ª Ed.
Português - Ano: 2017

O PEQUENO PESQUISADOR
O livro O Pequeno Pesquisador, nasceu de uma inspiração de levar para o público infantil um pouco da 
Conscienciologia com uma linguagem didática e de maneira que incentive a criança a questionar, pesquisar 
e descobrir.
É através dos pilares do paradigma consciencial que os pesquisadores  mirins Luisa e Gabriel, vão vivenciar 
suas aventuras e pesquisas sobre: • Multidimensionalidade • Serialidade • Bioenergias • Holossomática  
• Cosmoética • Universalismo • Autoexperimentação
O primeiro da coleção fala sobre a Multidimensionalidade. A história é sobre a Luisa uma pequena 
pesquisadora super curiosa. Ela resolve pedir ajuda ao seu amigo Gabriel para conhecer um pouco mais 
sobre questões que podem até parecer complexas, mas que fazem parte do nosso dia a dia, quer a gente 
compreenda ou não. Juntos, eles acham a Joana, uma menina muito bacana que ajuda eles  a terem suas 
próprias experiências  e vivenciar aquilo que eles querem descobrir e entender.

Autora: Débora Klippel
ISBN: 978-85-98966-90-8
22x22 cm - 48 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2017

MUDAR OU MUDAR 
Livro-depoimento em que a autora relata profundas experiências de renovação existencial pelas quais passou. Os 
relatos formam o retrato da autora, dos diferentes momentos e transformações vividos por ela que mudaram sua 
maneira de encarar a vida.

Sua exposição sincera e atitude determinada na busca da reciclagem existencial causam impacto positivo no leitor, 
auxiliando também àqueles que atravessam fases de angústia, melancolia, falta de sentido na vida, ou que desejam 
renovar e expandir os limites da própria existência.

A partir das técnicas da Conscienciologia, a autora experimenta fenômenos parapsíquicos tais como projeções 
da consciência (experiências fora-do-corpo) e retrocognições (lembranças de vivências passadas), que foram 
determinantes nas superações das dificuldades pessoais.

Autora: Flávia Guzzi
ISBN: 85-86019-55-00 
21x14 cm - 226 p. - 2ª Ed.
Português - Ano: 2000

NOSSA EVOLUÇÃO 
Quem sou eu? O que sou? De onde vim? O que faço aqui? Para onde vou? Este livro procura responder 
às cinco perguntas clássicas da filosofia e formula novas questões não menos importantes para a nossa 
evolução. 
São temas inéditos e instigantes, fundamentados em um novo paradigma que tem como objeto de estudo 
a temática mais importante do universo: a consciência. 
Em formato de perguntas e respostas, o livro se destaca pela forma didática e clara com a qual o autor 
explica assuntos transcendentes e avançados, tais como cosmoética, período intermissivo, programação 
existencial e macrossoma, entre outros.

Autor: Waldo Vieira 
ISBN: 978-85-98966-33-5
21x14 cm - 169 p. - 3ª Ed.
Port. / Esp. / Ing. - Ano: 2013

ESGOTADO

ESPANHOL
INGLÊS

LANÇAMENTO
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PRESCRIÇÕES PARA O AUTODESASSÉDIO
Nesta obra de natureza autoconsciencioterápica, é dado especial enfoque ao autodesassédio a ser alcançado 
por meio da reciclagem intraconsciencial profunda, através da identificação e superação dos autoassédios, 
a verdadeira raiz da suscetibilidade pessoal a todo tipo de assédio vindo de outras consciências.
Fundamentado na experiência pessoal com o autodesassédio e mais de 15 anos de docência 
conscienciológica dedicada ao heterodesassédio, o autor apresenta, com objetividade, rotas eficientes 
para o leitor direcionar seus esforços para atingir o autodesassédio intraconsciencial, abordando temas 
essenciais para a autodesassedialidade, a exemplo da potencialização da vontade e automotivação, da 
qualificação da intenção e valores pessoais e das práticas energéticas e parapsíquicas desassediadoras.

Autor: Maximiliano Haymann
ISBN: 978-85-84770-42-7
23x16 cm -    p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2016

PERDÃO: OPÇÃO COSMOÉTICA DE SEGUIR EM FRENTE
A obra da professora e pesquisadora da Conscienciologia Vera Tanuri é um laboratório vivo para se exercitar 
a capacidade de perdoar. 
São apresentadas diversas situações inesperadas, possibilitando ao leitor mais aberto a novas experiências 
a chance de constatar por si mesmo a importância do perdão. 
A partir da abordagem prática sobre o tema o leitor pode ampliar o senso de observação e a percepção 
das oportunidades de perdoar.

Autora: Vera Tanuri
ISBN: 978-85-84770-41-0
23x16 cm - 168 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2016

ESGOTADO

OPORTUNIDADE DE VIVER 
Oportunidade de Viver: Estudo sobre a existência humana e o sentido da vida. A vida humana ou o sentido 
da existência é assunto discutido em diferentes áreas do conhecimento, porém ainda com predomínio de 
abordagens essencialmente materialísticas ou utilizando argumentos dogmáticos. 
Redigido no estilo enciclopédico, a obra enfatiza a Oportunidade de Viver com foco na evolução pessoal, 
a partir do autoesforço em implementar as renovações íntimas, em realizar a profilaxia das posturas 
antagônicas à vida e assumir as prioridades evolutivas para concluir com mérito as metas planejadas por 
sim mesmo (a).

Autora: Dayane Rossa 
ISBN: 978-85-98966-90-8
23x16 cm - 328 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2014

PARAPSIQUISMO NA INFÂNCIA 
Escrito ao modo de perguntas e respostas, o livro contempla 104 questionamentos sobre os fenômenos 
parapsíquicos que podem ser vivenciados pela criança. Voltado para pais e educadores, a obra esclarece 
de modo didático sobre a Educaçao Parapsíquica e os possíveis gargalos e percalços enfrentados pelos 
infantes ao longo do desenvolvimento parapsíquico, além de fomentar a importância de aprender a 
dominar as energias para a saúde e bem-estar.

Autora: Lilian Zolet
ISBN: 978-85-98966-75-5
23x16 cm - 310 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2013

PARADOXOS 
O que são paradoxos? São fatos ou ideias que desafiam nossas concepções da realidade. Ao exigir que 
as reflexões mudem de direção, o paradoxo mostra os preconceitos que temos em nosso conhecimento. 
Portanto, insere novos dados aos antigos conceitos, amplificando a assertividade ou completude das 
compreensões e entendimentos do Cosmos. 
Se nossos pensamentos melhoram, corrigem também nossos comportamentos e manifestações 
perturbadoras, tornando a vida mais produtiva em termos evolutivos. A descoberta do paradoxo  
é a chegada de novos aprendizados e o abandono da antiga mentalidade. Surgem na evolução quando 
o mentalsoma se depara com eventos complexos, de base multidimensional, exigindo reformulações do 
pensamento. 

Autor: Luiz Bonassi 
ISBN: 978-85-84770-47-2
23x16 cm - 648 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2016

ESGOTADO
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QUALIFICAÇÃO AUTORAL: APROFUNDAMENTOS DA ESCRITA 
CONSCIENCIOLÓGICA
Atualmente, devido aos avanços tecnológicos e as facilidades da Internet, as produções textuais se 
multiplicam vertiginosamente. O que varia ao infinito, e precisa ser enfatizado, é a qualidade evolutiva de 
cada obra, independente de sua abrangência ou gênero. Por isso, esta obra traz importantes reflexões 
sobre o aperfeiçoamento da qualidade evolutiva do autorado pessoal a partir dos princípios avançados da 
Conscienciologia. 
Qualificação Autoral aborda os principais assuntos que o leitor precisa saber para escrever um livro de 
Conscienciologia. 
A obra mergulha nos diferentes caminhos necessários para a ampliação da produtividade na escrita, além de 
indicar princípios indispensáveis para a eficácia assistencial das práticas pessoais da tarefa do esclarecimento.

Autor: Julio Almeida 
ISBN: 978-85-98966-73-1
21x14 cm - 312 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2013

PROJEÇÕES DA CONSCIÊNCIA DIÁRIO DE EXPERIÊNCIAS FORA DO CORPO 
FÍSICO 
Escrito ao modo de um diário, o livro contém dezenas de relatos de experiências fora do corpo (EFC), 
vivenciadas pelo autor. 
A EFC ou projeção consciente é a experiência na qual a pessoa se percebe lúcida e consciente fora de seu 
corpo, podendo inclusive manter contato com outras pessoas em igual condição ou que já não possuem 
mais o corpo físico, como por exemplo, conhecidos que já morreram ou benfeitores pessoais. 
Visando contribuir na formação dos candidatos à projeção consciente, o livro foi elaborado de modo 
prático, técnico e descritivo, e tem por objetivo servir como referência para os interessados no tema  
e incentivar as pessoas para que tenham as próprias experiências projetivas.Autor: Waldo Vieira 

ISBN: 978-85-98966-57-1
21x14 cm - 268 p. - 9ª Ed.
Port. / Esp./ Ing. - Ano: 2008

ESPANHOL
INGLÊS

PRINCÍPIOS DO ESTADO MUNDIAL 
O propósito deste livro é mostrar a evolução do conceito de Estado Mundial, desde sua manifestação mais 
violenta e brutal até a megaconcepção do Estado Mundial Cosmoético, na direção do qual o ser humano 
caminha ainda lentamente, a fim de constituir-se Homo sapiens pacificus. 
A ideia de Estado Mundial Cosmoético elimina as fronteiras virtuais geográficas, estabelece intermcâmbio 
amplo, minimiza barreiras alfandegárias, econômicas, monetárias, políticas e burocráticas, obstáculos  
à liberdade de ir e vir do cidadão do mundo. 
O Estado Mundial Cosmoético, reflexo da maxiestrutura assistencial, há de se realizar e, em algum lugar do 
futuro, não haverá mais píncaros onde se possam erguer bandeiras facciosas. A consciência paira acima das 
fronteiras e dis exércitos, dispensando divisórias e estandartes.Autor: Jayme Pereira 

ISBN: 978-85-98966-59-5
28x21 cm - 392 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2013

PROATIVIDADE EVOLUTIVA SOB A ÓTICA DA AUTOCONSCIENCIOTERAPIA
Esta obra, escrita pelo médico e consciencioterapeuta Cesar Machado, anatomiza o traço-força da Proatividade 
Evolutiva, e esclarece porque tal atributo situa-se no eixo central da Autoconsciencioterapia. O livro oferece 
verdadeiro plano terapêutico para quem almeja protagonizar as renovações conscienciais, deixando de lado 
a condição retrógrada de mero paciente resignado, assumindo o papel lúcido de evoluciente autossuficiente. 
O autor nos brinda com um panorama detalhado a cerca de cada uma das etapas da Autoconsciencioterapia, 
direcionado aos interessados em sair da zona de conforto, vencer a mesmice existencial e superar o comodismo 
paralisante, a fim de assumir as autorresponsabilidades interassistenciais que surgem ao longo da vida. Rico em 
abordagens técnicas e, ao mesmo tempo, didático na apresentação das ideias, este livro esclarece os perfis da 
consciência cômoda versus a consciência proativa, fornecendo subsídios para os leitores autopesquisarem-se 
através de uma bateria de avaliações conscienciométricas.

Autor: Cesar Machado 
ISBN: 978-85-98966-79-3
23x16 cm - 440 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2013

PROFILAXIA DAS MANIPULAÇÕES CONSCIENCIAIS
O respeito às liberdades de escolha, de pensamento e de posicionamento é das atitudes mais desafiadoras 
no contexto da convivialidade sadia e cosmoética. A manipulação, fissura de caráter muitas vezes subreptícia 
na manifestação da consciência, conduz a vínculos grupais cerceadores da liberdade, até mesmo em 
contextos predisponentes às parcerias evolutivas e ao desenvolvimento de trabalho assistencial grupal. 
Analisando desde contextos sutis até exemplos explícitos da sociedade atual, a autora traz reflexões, 
informações e esclarecimentos a todos os interessados na reciclagem desse traço remanescente de nossa 
natureza animal. 
É leitura essencial aos pesquisadores da Conscienciologia, Psicologia, Politicologia e Sociologia.

Autora: Mabel Teles 
ISBN: 978-85-98966-79-3
21x14 cm - 346 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2011
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SEMPRE É TEMPO
Livro Autobiográfico. Dalva Fasuolo Morem nasceu no dia 2 e foi registrada em 15 de maio de 1933, na 
cidade do Rio de Janeiro. 
Entrou em contato com a multidimensionalidade muito cedo, por meio da família e da leitura de livros 
espiritualistas que sempre apreciou. Prestou assistência aos pacientes do hospital do câncer através de 
doação de energias durante 13 anos. 
Conheceu a Conscienciologia em 1997 e, logo de início, percebeu que se identificava com as ideias. Tornou-
se voluntária do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC) desde então. 
Escritora dedicada, esta consciência nos brinda agora com uma gestação consciencial ímpar: o livro “Sempre 
é tempo” – uma verdadeira lição de vida sobre a evolução na terceira idade.

Autora: Dalva Morem 
ISBN: 978-85-98966-26-7
21x14 cm - 222 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2009

SEM MEDO DA MORTE
A morte física é, ainda hoje, motivo de sofrimento, medo e incompreen-são para a maioria das pessoas, 
gerando desconforto ao se tratar esse tema. 
A partir de esclarecedor e tocante depoimento, Vera Hoffmann demonstra, através de suas experiências 
multidimensionais, ser a morte biológica mera ilusão. 
Com bom humor e delicadeza, a autora nos convida a partilhar da caminhada em busca do conhecimento 
quanto à continuidade da vida. 
Sem Medo da Morte desmistifica essa temática e evidencia a importância do parapsiquismo – em especial 
da projeção consciente – instrumento de autopersuasão quanto à verdadeira natureza da consciência, seus 
veículos de manifestação e da realidade da vida e da morte.Autora: Vera Hoffmann 

ISBN: 85-989-66-42-7
21x15 cm - 182 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2011

ESGOTADO

QUALIFICAÇÕES DA CONSCIÊNCIA 
O autor nos leva a profundas reflexões sobre como compreender, alcançar e ampliar a qualidade pessoal, 
consciencial, indo além da qualidade de vida ou bem-estar intrafísico. 
Extrapolando os conceitos convencionais sobre qualidade, esta obra indica procedimentos necessários  
à aquisição de valores evolutivos capazes de qualificar a atuação da consciência e dinamizar a maturidade 
consciencial. 
Através de visão panorâmica sobre diversas esferas da vida humana, abrange desde o humorismo  
e o aproveitamento das oportunidades evolutivas até as práticas assistenciais e o exemplarismo pessoal.

Autor: Julio Almeida 
ISBN: 85-86019-78-x
21x14 cm - 260 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2005

RETROCOGNIÇÕES: PESQUISA DA MEMÓRIA DE VIVÊNCIAS PASSADAS
O autor expõe, de maneira compreensível, os mecanismos envolvidos nas lembranças de vidas passadas  
e do período entre vidas, fornecendo técnicas para recuperar essas memórias. 
Discute os benefícios e cuidados necessários com os diferentes tipos de retrocognições: forçadas, 
espontâneas ou voluntárias, e evidencia fatores que predispõem ou inibem tais experiências. 
O livro explica como a retrocognição viabiliza a identificação dos erros cometidos no passado, permitindo 
evitar a repetição na vida atual. 
Tal maneira, mostra que a experiência representa meio importante de acessar a realidade milenar 
pessoal, visando otimizar o desempenho evolutivo na atual existência devido ao aumento de lucidez  
e autoconhecimento que a retrocognição pode proporcionar.Autor: Wagner Alegretti 

ISBN: 978-85-98966-79-3
21x14 cm - 320 p. - 3ª Ed.
Português - Ano: 2013

REDAÇÃO E ESTILÍSTICA CONSCIENCIOLÓGICA 
Nesta obra, o leitor encontra informações para a redação de textos científicos conscienciológicos e conhece 
as principais características do estilo técnico aplicado na elaboração da Enciclopédia da Conscienciologia. 
O volume inclui 2 vocabulários: o primeiro, apresenta as palavras modificados pelo Acordo Ortográfico 
da Língua Portuguesa (AOLP), e o segundo, mostra os neologismos da Conscienciologia discordantes do 
Português corrente. 
Obra essencial para o pesquisador interessado em qualificar a própria tarefa assistencial do esclarecimento 
gráfico.

Autores: Antonio Pitaguari  
e Marina Thomaz 
ISBN: 978-85-98966-35-9
21x14 cm - 188 p. - 2ª Ed.
Português - Ano: 2010
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SÍNDROME DO OSTRACISMO 
A Síndrome do Ostracismo, também definida por síndrome da abstinência do poder ou síndrome da ex-
celebridade, é fenômeno frequente na cultura contemporânea embasada em fama, poder e status. 
Redigido no estilo didático e enciclopédico, o trabalho traz técnicas, profilaxias e terapêuticas para as 
consciências interessadas em realizar o reerguimento cosmoético, a partir da renovação das concepções de 
si mesmas e das realidades do Cosmos. 
Síndrome do Ostracismo é obra de referência para as pessoas detentoras da vontade necessária para fazer 
do complexo exercício do poder algo mais cosmoético, universalista e maxifraterno.

Autor: Maximiliano Haymann 
ISBN: 978-85-98966-38-0
23x16 cm - 218 p. - 2ª Ed.
Português - Ano: 2011

TEÁTICAS DA TENEPES 
A tenepes é um dos grandes desafios da conscin intermissivista no contexto da interassistencialidade 
avançada. Requer do praticante auto-organização, abnegação, persistência, certeza inabalável da 
multidimensionalidade, autopesquisa e recin contínuas, necessárias ao enfrentamento diuturno de todos 
os tipos de contrafluxos inerentes à complexidade e magnitude do impacto provomido pela técnica 
assistencial.
A presente obra expõe, em linguagem clara e objetiva, as nuances das diversas etapas que envolvem a 
tenepes, assegurando ao candidato as condições necessárias para a decisão lúcida quanto ao início da 
tarefa assistencial e sua continuidade ininterrupta, fundamentais á conquista do completismo existencial.Autores: Flávio Amado (Org.)

ISBN: 978-85-84770-63-2 
23x16 cm - 262 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2017

LANÇAMENTO

SÍNDROME DO ESTRANGEIRO
Segundo a autora, a Síndrome do Estrangeiro é um mal estar existencial, sentimento de não pertencimento  
e de deslocamento do indivíduo nos diferentes ambientes em que se relaciona, seja na família, escola, trabalho 
e diante de si mesmo; a pessoa se sente um estranho no ninho. 

Com uma visão ampla e interdisciplinar, a autora relaciona a síndrome com algumas vertentes da Psicologia, 
da Psiquiatria e do paradigma materialista no confronto com as ideias da Conscienciologia. 

A obra é útil para todas as pessoas que passaram por experiências singulares na infância e na adolescência, 
com traços conflitivos de superdotação intelectual, paranormal ou parapsíquica acima da média da sociedade.

SÍNDROME DO IMPOSTOR
Por que algumas pessoas com reconhecida competência têm dificuldades em assumir os próprios talentos? 
Quais as consequências desta postura na vida pessoal e profissional? Como superar esta síndrome?

A convivência no meio acadêmico com pessoas de reconhecida competência, porém com dificuldade de 
assumir suas qualidades, motivou a autora a pesquisar este comportamento e a descobri-lo em si mesma.

Os resultados obtidos levaram ao reconhecimento e autossuperação da Síndrome do Impostor, psicopatologia 
que se caracteriza pelo sentimento de impostura, farsa, fraude, diante das próprias conquistas e dos elogios 
recebidos. 

Este livro tem por base experiências pessoais, vivenciadas pela autora, que trouxeram resultados positivos e 
práticos através da utilização de técnicas para superação desta síndrome.

Autora: Málu Balona
ISBN: 978-85-98966-11-8
21x14 cm - 314 p. - 3ª Ed.
Port. / Esp. - Ano: 2006

Autora: Adriana Kauati
ISBN: 978-85-84770-69-4
21x14 cm - 246 p. - 1ª Ed.
Port. - Ano: 2017

SENSOS EVOLUTIVOS E CONTRASSENSOS REGRESSIVOS
A obra resulta do exercício do discernimento, com a proposta de pesquisar, analisar e ponderar sobre 
posturas maduras e contrapô-las às imaturas, sob a perspectiva conscienciológica 
O Estudo Contraponteado da Maturidade Consciencial consiste em descrever os extremos inferiores e 
superiores relativos à determinada temática, conforme a apreciação da autora, permitindo ao leitor, 
interessado na autopesquisa, situar-se em relação aos extremos. 
Busca fomentar o interesse pela maturidade consciencial, motivar reflexões, incitar o pensamento crítico, 
incentivar o uso do discernimento no cotidiano e convidar à autopesquisa propiciada pelas reflexões sobre 
sensos e contrassensos do ponto de vista da evolução lúcida.

Autora: Adriana Lopes
ISBN: 978-85-8477-074-8
22x16 cm - 640 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2017

ESGOTADO-PT
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VIDA OPORTUNIDADE DE APRENDER 
Vida: Oportunidade de Aprender é a síntese das experiências do autor durante a atual existência neste 
planeta. 
Apresenta vivências que o levaram a adquirir significativos aprendizados evolutivos. 
Da vida rural ao militarismo, da solteirice às responsabilidades paternais e, especialmente, da constante 
busca de indagações íntimas em diferentes linhas místico-religiosas ao engajamento da prática de tarefa 
assistencial lúcida é a prova da reciclagem intraconsciencial pela qual passou o autor até o presente 
momento. 
As lições que esta vida lhe proporcionou estão registradas nesta obra autobiográfica comprovando as 
superações, conquistas e experiências hauridas, representando oportunidades de aprendizado.Autor: Alzemiro R. de Matos 

ISBN: 978-85-98966-87-8
21x14 cm - 176 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2014

VIDAS DE NATURALISTA 
Nesta obra, Vidas de Naturalistas: hipótese da personalidade consecutiva de Marcgraf, Steller e Humboldt,  
o biólogo e conscienciólogo Roberto Leimig apresenta, de modo técnico e detalhista, a análise biográfica de 
3 naturalistas admitidos como possíveis personalidades de vidas passadas. A hipótese das vidas sucessivas ou 
renascimentos biológicos insere-se em distintos sistemas filosóficos e religiosos, desde a antiguidade, sendo 
mais conhecida como Reencarnação. É um tema instigante, pois afronta um assunto dos mais polêmicos da 
vida, a morte. 
O livro expõe um método de investigação de vidas passadas com mais de 10 técnicas e procedimentos de 
pesquisa realizados ao longo de 15 anos. São apresentadas 7 fases de desenvolvimento do estudo no qual  
o leitor também pode avaliar seu autoconhecimento. Nesta obra, o pioneirismo do estudo sobre personalidade 
consecutiva é reconhecido pelo conjunto evidências consistentes e exposição do autor na condição de cobaia 
da autopesquisa.

Autor: Roberto Leimig
ISBN: 978-85-84770-10-6
23x16 cm - 456 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2015

VIAGENS INTERNACIONAIS O NOMADISMO DA CONSCIENCIOLOGIA 
O livro é fruto das experiências da autora na condição de pessoa viajada e consciência multicultural. 
Possui informações úteis e dicas práticas sobre providências, precauções e, sobretudo, maneiras úteis de se 
tirar o maior proveito de viagens internacionais. 
Com base na vivência pessoal da autora, o livro traz também o resultado de suas experiências na condição 
de pesquisadora, voluntária e professora itinerante internacional da Conscienciologia.

Autora: Kátia Arakaki 
ISBN: 85-86019-80-1
21x14 cm - 308 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2005

TEORIA E PRÁTICA DA EXPERIÊNCIA FORA DO CORPO 
A pesquisa científica das projeções conscienciais requer o registro das vivências de forma precisa e sincera, 
em detalhes mínimos, sem enfeites, medos e preconceitos. 
A pesquisadora Silda Dries adquiriu autoridade para dar seu testemunho pela simples razão de os ter 
vivenciado. Registrou suas saídas lúcidas do corpo físico com organização, coragem e resolução. 
Algumas experiências da autora chegam a ser impactantes, pois mostram como a projeção da consciência 
é instrumento indispensável para o conhecimento da própria realidade, além desta vida humana apenas.

Autora: Silda Dries 
ISBN: 978-85-98966-95-3
21x14 cm - 236 p. - 3ª Ed.
Português - Ano: 2014

TENEPES: ASSISTÊNCIA INTERDIMENSIONAL LÚCIDA 
Este livro, acessível a todo interessado, pretende dar continuidade ao fundamental texto do Manual da 
Tenepes, publicado em 1995, no qual Vieira sistematiza a aplicação da técnica que além de constituir  
o megadesafio da programação de vida do conscienciólogo, também é considerada o quarto poder na 
escala de forças prioritárias na dimensão humana, depois da vontade, intenção e organização. 
Esta obra, além de estimular novos candidatos à vivência do tenepessismo, busca consolidar e ampliar  
o compromisso diário da tenepes, enquanto real atitude de assistência multidimensional lúcida.

Autores: Marina Thomaz e 
Antonio Pitaguari (Org.)
ISBN: 978-85-84770-02-1
23x16 cm - 664 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2015
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ZÉFIRO: A PARAIDENTIDADE INTERMISSIVA DE WALDO VIEIRA 
A obra extrapola o conceito convencional de biografia, expandindo-o de modo inédito. 
A abordagem não apresenta apenas traços distintivos do pesquisador Waldo Vieira, personalidade 
ativa no cenário intelectual deste Século XXI, mas inclui e analisa sua trajetória evolutiva considerando 
retrovidas (vidas pretéritas) e períodos intermissivos (entrevidas), chegando assim, além desta vida humana,  
à consciência Zéfiro, epíteto que o identifica nas dimensões extrafísicas desde a Antiguidade.

Autora: Mabel Teles
ISBN: 978-85-98966-93-9
23x16 cm - 240 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2014

ESGOTADO

VONTADE: CONSCIÊNCIA INTEIRA 
Vontade: Consciência Inteira oferece uma análise conscienciológica detalhada do megaatributo da vontade 
enquanto instrumento evolutivo. 
Desde conceituações básicas a técnicas para a qualificação da autovolição, esta obra analisa, entre outros 
temas: as definições relativas à vontade; a natureza da vontade; as sínteses históricas; as relações com os 
veículos de manifestação da consciência; a interdependência da vontade; os atributos conscienciais evolutivos 
interrelacionados; as voliciopatias; os atos voluntários, reações e consequências grupocármicas; a qualificação 
da intencionalidade; a vontade e o ritmo evolutivo; o teste volitivo; a reeducação da vontade; a vontade 
norteando a evolução. A reurbanização planetária, neste início do Século XXI, acentua a necessidade 
da convivialidade lúcida junto às manifestações voliciopáticas das consciências a serem assistidas. Com 
esse trabalho, a autora contribui para a conscientização do leitor quanto à responsabilidade pessoal na 
autoqualificação da vontade, em especial, para o cumprimento dos paradeveres assistenciais.

Autora: Dulce Daou 
ISBN: 978-85-98966-84-7
23x16 cm - 288 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2014

VIVÊNCIAS PARAPSÍQUICAS DE UMA PEDIATRA  
A médica Dra. Jovilde Montagna compõe a obra “Vivências Parapsíquicas de uma Pediatra”, com 
relatos autobiográficos nos quais se destaca a coragem com a qual assumiu, expôs e aplicou o próprio 
parapsíquismo a favor dos pacientes, sem receio da opinião pública, cujos resultados terapêuticos exitosos 
angariaram o respeito dos pares e pacientes. O livro ressalta a importância da relação médico-paciente a 
partir da inclusão do parapsiquismo enquanto recurso interassistencial, permitindo o vislumbre do futuro 
das ciências da saúde e servindo de referência para o estudo da capacitação parapsíquica dos profissionais 
interessados. (Mario Oliveira)

VOLTEI PARA CONTAR 
Obra esclarecedora e envolvente sobre a experiência da quase-morte (EQM), na qual a autora, desbravadora 
de si mesma, compartilha pesquisas, reflexões, cultura pessoal e, principalmente, reciclagem de valores  
e posicionamentos conquistados. 
Realizando paralelos entre as transformações histórico-sociais de sua época e as reviravoltas de seu 
universo pessoal, a autora nos leva a conhecer mais profundamente a realidade da EQM, desmistificando  
e esclarecendo seus mecanismos. 
A obra é indicada tanto aos pesquisadores interessados em estudar o fenômeno da EQM, quanto aos 
leitores cônscios da necessidade de investir no autoconhecimento.

Autora: Jovilde Montagna 
ISBN: 978-85-84770-68-7
23x16 cm - 288 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2017

Autora: Lucy Lutfi 
ISBN: 978-85-98966-82-3
21x14 cm - 240 p. - 2ª Ed.
Português - Ano: 2014
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MANUAL DA DUPLA EVOLUTIVA 
Nesta obra, o leitor encontra as bases da técnica da dupla evolutiva: um novo conceito de relacionamento 
a dois, altruísta, onde os parceiros somam esforços para que, a partir da vida afetiva e sexual, possam 
expandir a assistência para as demais consciências. 
A formação de uma dupla dessa categoria, na qual um mais um é mais do que dois é, além de um desafio, 
uma valiosa oportunidade para o casal interessado em catalisar a própria evolução e a interassistencialidade. 
A partir do discernimento a dois, sem idealizações românticas e mitos como alma gêmea ou príncipe 
encantado, o Manual propõe técnicas para a dinamização da evolução dos parceiros, alcançada a partir 
da construção de uma relação com base na admiração-discordância e convivialidade harmoniosa, onde  
a relação afetiva se torna ponte para maxifraternidade mais ampla.

MANUAL DA PROÉXIS
Este livro traz estudo detalhado e prático do processo de planejamento, identificação e execução da 
programação existencial (proéxis), também conhecida como projeto de vida ou missão existencial. O 
cumprimento da proéxis está entre as maiores conquistas a que se pode aspirar numa vida humana. 
Milhões de pessoas sentem que possuem algo a realizar, tarefa que muitos identificam ou seguem apenas 
inconscientemente. 
Com abordagem mais técnica, a programação de vida pode e deve ser identificada e executada 
conscientemente pela pessoa, promovendo resultados mais efetivos e abrangentes. O Manual da Proéxis 
é uma obra de referência, desmistificadora e indispensável para aqueles que desejam avaliar sua real 
condição quanto às metas existenciais assumidas antes do renascimento nesta dimensão, quando traçaram 
os planos para a vida humana atual.

Autor: Waldo Vieira 
ISBN: 978-85-98966-54-0
21x14 cm - 208 p. - 3ª Ed.
Português - Ano: 2012

Autor: Waldo Vieira
ISBN: 978-85-98966-48-9
21x14 cm - 164 p. - 5ª Ed.
Português - Ano: 2011

MANUAL DA CONSCIN-COBAIA 
A conscin-cobaia é a personalidade pesquisada, analisada, anatomizada e utilizada na condição de modelo 
de estudo em situação específica. 
Os autores apresentam, de maneira clara e objetiva, o conceito da conscin-cobaia, integrando o fato natural 
das pessoas serem observadas ou examinadas enquatno potenciais experimentos nos diferentes contextos 
da vida cotidiana, com a aplicação específica da técnica da conscin-cobaia voluntária.

MANUAL DA TENEPES 
A Tenepes é a tarefa energética pessoal e individual, técnica assistencial proposta pela Conscienciologia, 
que representa um compromisso diário com a equipe de amparadores extrafísicos para o resto desta 
existência. 
O praticante da Tenepes é representante humano da equipe assistencial extrafísica e participa do trabalho 
assistencial através da transmissão das energias pessoais para consciências enfermas e necessitadas. Em 
formato de manual, prático e objetivo, este livro foi redigido a partir de notas das experiências pessoais do 
autor desde 1950, e das pesquisas com praticantes, homens e mulheres, realizadas em dezenas de cursos 
sobre o tema. 
É indicado às pessoas que têm interesse em dedicar a própria existência para a assistência aos demais.Autor: Waldo Vieira

ISBN: 978-85-98966-46-5
21x14 cm - 154 p. - 3ª Ed.
Port. / Esp./ Ing. - Ano: 2011

MANUAL DE REDAÇÃO DA CONSCIENCIOLOGIA 
A pesquisa científica conscienciológica exige comunicação de seus achados de modo lógico, coerente, 
polimático e preciso. 
O investigador da Conscienciologia utiliza-se do recurso da redação científica, técnica ou informativa, para 
divulgação de seus achados. Este volume tem por objetivo ser instrumento de apoio para o pesquisador, 
apresentando métodos, técnicas e dicas para expandir a criatividade e originalidade pessoal. De modo inter 
e multidisciplinar, aborda temas que vão desde palavras eruditas, estrangeirismos, vícios da linguagem, 
evitação de palavras e expressões, além de esquemas de raciocínio, palavras-cacófato e modismos, entre 
outros. 
Traz conteúdo essencial para redação de textos que busquem excelência, tanto na forma quanto no 
conteúdo das ideias.

Autor: Waldo Vieira
ISBN: 85-88842-01-7
28x21 cm - 276 p. - 2ª Ed.
Português - Ano: 2002

Autores: João P. Costa e Dayane 
Rossa
ISBN: 978-85-98966-91-5
21x14 cm - 200 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2014
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MANUAL DE VERBETOGRAFIA DA ENCICLOPÉDIA DA CONSCIENCIOLOGIA 
Este manual apresenta, de modo claro e didático, técnicas e metodologias facilitadoras para a criação de verbetes 
da Enciclopédia da Conscienciologia. Por essa razão, é dedicado, em primeiro lugar, a qualquer pessoa interessada 
em participar desde megaempreendimento grupal, com base nas pesquisas da consciência sob o ponto de vista 
multidimensional. Por se tratar de uma nova ciência, embasada em novo paradigma a Conscienciologia requer um 
estilo de escrita igualmente inédito para expressar seus argumentos originais. 
Portanto, neste livro acessível e de referência para futuros e atuais verbetógrafos, os autores buscam explicitar  
o emprego da interação entre o conteúdo e a forma desta Enciclopédia. Escrito por equipe de lexicógrafos, este 
livro traz diversos exemplos extraídos dos verbetes publicados na Enciclopédia da Conscienciologia, além de 
apresentar técnicas inéditas para a qualificação da redação de verbetes.Autora: Rosa Nader (Org.)

ISBN: 978-85-98966-59-5
28x21 cm - 392 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2012

MANUAL DO ACOPLAMENTARIUM 
O manual evidencia o resultado pesquisístico de 8 anos de trabalho da equipe do Acoplamentarium. 
Foram realizadas, de maneira sistemática, em mais de 60 turmas, a coleta de dados, a análise e a interpretação 
de fatos e parafatos dos fenômenos parapsíquicos ocorridos no laboratório. 
Este manual poderá ser utilizado pelos pesquisadores nas demais atividades bioenergéticas e parapsíquicas 
da Conscienciologia, com o fito de contribuir para novas pesquisas e gestações conscienciais. 
Apresenta-se como referência para todo pesquisador que almeja descobrir ou aperfeiçoar seus talentos 
parapsíquicos e sua interassistencialidade multidimensional.

Autores: Lilian Zolet e Flávio 
Buononato (Org.)
ISBN: 978-85-98966-92-2
28x21 cm - 176 p. - 2ª Ed.
Português - Ano: 2014

MANUAL DO MATERPENSENE 
“Ao modo de tutorial, o autor compartilha o que praticou, testou e certificou durante o percurso de 
investigação do tema. A obra demonstra expertise nas pesquisas autoparapercepciológicas. 
Estudar-se, instruir-se, habilitar-se para reconhecer e contemplar demandas dos outros, requer, ao mesmo 
tempo que denota, maturidade consciencial. As habilidades e competências para imaginar, inventar, projetar 
e manufaturar empregando equilíbrio e beleza na forma e no conteúdo expressam a rara condição de 
entrosar sensivelmente o pensar e o realizar. O Manual do Materpensene é obra bussolar. Leme Evolutivo. 
Objetiva orientar e auxiliar o leitor a identificar a raiz motivacional que propulsiona o holopensene pessoal 
e a encontrar o rumo para o cumprimento da programação existencial.” Nara Oliveira

Autor: Guilherme Kunz
ISBN: 978-85-84770-43-4
23x16 cm - 150 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2016

MANUAL DO TEXTO DISSERTATIVO 
A dissertação é o texto que informa, interpreta ou analisa os dados da realidade através de conceitos 
abstratos. 
Na presente obra, Julieta Mendonça fornece técnicas ao mesmo tempo simples e, sobretudo, 
extremamente eficientes para a elaboração de textos argumentativos, lineares e esclarescedores. A partir 
de enfoque essencialmente pragmático, a autora ajuda a desdramatizar o processo da escrita, oferecendo  
o conhecimento dos elementos estruturantes do texto e o modo como devem se conjugar, a fim de fornecer 
a coesão interna necessária à expressão gráfica coerente. 
As práticas apresentadas neste Manual do Texto Dissertativo conduzem o leitor-escritor ao estudo da 
produção da escrita tendo por base o planejamento e o passo a passo da elaboração textual.Autora: Julieta Mendonça

ISBN: 978-85-98966-41-0
24x17 cm - 218 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2011

MANUAL DOS MEGAPENSENES TRIVOCABULARES 
Pensene é o conjunto de pensamentos, sentimentos e energias. 
O Megapensene Trivocabular é a ideia sintetizada em 3 palavras, podendo inspirar o pesquisador, ou 
pesquisadora, a ampliar a cosmovisão nas abordagens pesquisísticas, principalmente em função das 
sínteses polimáticas.

Autor: Waldo Vieira
ISBN: 978-85-98966-30-4
27x21 cm - 378 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2009
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HOMO SAPIENS PACIFICUS
Ao longo das 1.584 páginas, o autor aborda o belicismo e o pacifismo das consciências de modo realista 
e, impactante. 
Fornece ao leitor uma visão abrangente e histórica dos males das guerras e das vantagens da paz para  
a humanidade. Fundamentado em fatos históricos e atuais, o texto evindencia-se pela crítica cosmoética, 
mostrando que a guerra é a verdadeira megapeste, o invariável assassinato em massa e a regressão franca 
da civilização. 
Segundo o próprio autor, o objetivo maior do compêndio é mostrar as desvantagens da guerra perante  
a paz, ou seja, os prejuízos evolutivos advindos do belicismo, além de apontar os caminhos para a superação 
desse traço, ainda presente em milhões de pessoas no planeta.

HOMO SAPIENS REURBANISATUS 
Este tratado apresenta a teoria inédita das reurbanizações extrafísicas e do Homo sapiens reurbanisatus, ou 
a consciência extrafísica reurbanizada (consréu). Segundo o autor, desde o século passado, a reurbanização 
extrafísica vem sendo promovida por iniciativa de consciências mais evoluídas que possibilitam a retirada 
das consréus dos ambientes extrafísicos doentios, reinserindo-os no mecanismo evolutivo de nascimentos 
e mortes consecutivos e ocasionando o convívio delas com consciências de diferentes níveis evolutivos,  
para a catálise da evolução de todos. 
Embasada em fatos, experiências pessoais e 7.653 referências bibliográficas, a obra apresenta os primeiros 
efeitos positivos deste mega empreendimento assistencial, a exemplo da revolução científico-tecnológica 
e o surgimento da Conscienciologia. No decorrer das 1.584 páginas, o autor apresenta tese lógica, racional 
e surpreendente para explicar a fase crítica que vivemos hoje no planeta, mostrando que esse fenômeno 
representa, de fato, crise de crescimento grupal no intuito de transformar a Terra em planeta mais escola  
e menos hospital.

Autor: Waldo Vieira
ISBN: 85-98966-14-2
27x21 cm - 1.584 p. - 3ª Ed. 
Português - Ano: 2007

Autor: Waldo Vieira
ISBN: 85-89814-01-7
27x21 cm - 1.584 p. - 3ª Ed. 
Português - Ano: 2004

PROJECIOLOGIA - PANORAMA DAS EXPERIÊNCIAS DA CONSCIÊNCIA FORA DO 
CORPO HUMANO 
Reconhecido internacionalmente como o mais importante e completo tratado científico sobre a experiência 
fora do corpo humano, a obra fundamenta a ciência Projeciologia, sendo resultado de mais de 3 décadas de 
pesquisas do médico e pesquisador Waldo Vieira. Eis alguns dos temas abordados no livro:
• Estudo sistemático de uma variedade de 54 fenômenos parapsíquicos.
• Análise dos estados alterados da consciência.
• 37 técnicas para produzir a experiência fora do corpo.
• 68 aplicações e benefícios da experiência fora do corpo.
• Controle e uso do corpo extrafísico ou astral (psicossoma).
• Realização de trabalhos assistenciais através da projeção consciente.
• Estudo das bioenergias e dos chacras.
• 1.907 fontes de referências bibliográficas em 18 idiomas.

Autor: Waldo Vieira
ISBN: 85-98966-15-0
27x21 cm - 1.248 p. - 10ª Ed.
Português - Ano: 2009

700 EXPERIMENTOS DA CONSCIENCIOLOGIA 
Obra de referência sobre a Conscienciologia, este tratado, com mais de 5.000 itens na bibliografia, publicado 
pela primeira vez em 1994, apresenta ao leitor as bases da neociência Conscienciologia. O autor propõe 300 
testes para autoaplicação, tratando de temas de grande relevância como a assistencialidade, a teoria do pensene 
(pensamento, sentimento e energia), a teoria da inversão e da reciclagem existenciais, entre outras não menos 
importantes. A obra apresenta a Conscienciologia como a ciência aplicada ao estudo da consciência (ego, 
personalidade) em uma abordagem integral, com todos os seus veículos de manifestação (corpos), existências 
prévias e atributos, aprofundando seu conteúdo de modo teórico e prático, para que o leitor compreenda 
a importância desse conhecimento para sua vida. A Ciência Conscienciologia aproveita o que há de melhor 
das principais vertentes do conhecimento humano: senso comum, religião, filosofia, ideologia política e ciência 
convencional, fundamentando-se na autovivência multidimensional, tendo a consciência como instrumento  
e objeto de pesquisa.

Autor: Waldo Vieira
ISBN: 978-85-98966-65-6
27x21 cm - 1.088 p. - 3ª Ed.
Português - Ano: 2013

ESGOTADO

ESGOTADO



DICIONÁRIOS
Catálogo de Publicações Editares 2017

22   

DICIONÁRIO DE ARGUMENTOS DA CONSCIENCIOLOGIA 
O Dicionário de Argumentos da Conscienciologia é megaabordagem do neoideário das verdades relativas 
de ponta conscienciológicas, propostas pelo enciclopedista Waldo Vieira ao longo de décadas de pesquisas 
científicas, empíricas e teáticas, a partir das holoanálises do autor.

Autor: Waldo Vieira 
ISBN: 978-85-98966-83-0
21x28 cm - 1572 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2014

DICIONÁRIO DE NEOLOGISMOS DA CONSCIENCIOLOGIA
O Dicionário de Neologismos da Conscienciologia é a principal referência da área para o interessado 
compreender a terminologia técnica utilizada no paradigma consciencial, por exemplo, Acoplamentarium, 
Adcon, Antimaternidade Sadia, Assim, Atitude Pró-Amparador Extrafísico, Cosmoética, Holossoma, Invéxis, 
Ofiex, Pensene, Primener, Proéxis, Projeciologia, Trafor, Serenão e Seriéxis, entre outros. 
Esta primeira edição, organizada por Lourdes Pinheiro, registra 14.100 termos neológicos, publicados pelo 
médico e lexicógrafo Waldo Vieira, propositor da Conscienciologia, em obras impressas e eletrônicas. 
Destes 2.019 são verbetes detalhados e exemplificados, em ordem alfabética, buscando auxiliar tanto  
o público leigo interessado quanto os pesquisadores veteranos dessa neociência.

DICIONÁRIO DE EUFEMISMOS DA LINGUA PORTUGUESA 
“Este Dicionário de Eufemismos da Língua Portuguesa, inédito entre os países lusofônicos, vem cumprir  
a missão de preencher lacuna lexicográfica no idioma português. 
Assim, Roseli Oliveira, mulher das letras e de ação, estreia no mundo dos autores, trazendo contribuição 
inestimável aos falantes da nossa língua materna.” Cristiane Ferraro

Autor: Waldo Vieira 
Lourdes Pinheiro (Org.)
ISBN: 978-85-98966-72-4
27x21 cm - 1072 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2014

Autora: Roseli Oliveira
ISBN: 978-85-98966-99-1
23x15 cm - 520 p. - 1ª Ed.  
Português - Ano: 2015

Autor: Waldo Vieira
ISBN: 978-85-98966-96-0
27x21 cm - 900 p. - 1ª Ed.
Português - Ano: 2014

LÉXICO DE ORTOPENSATAS 
Com 2 volumes, o Léxico de Ortopensatas é a súmula do thesaurus da Conscienciologia, redigido em forma 
de “frases, sentenças e megapensenes”. Traz neoparaconstructos simples, complexos e excêntricos acerca 
da polifisiologia e holoaanatomia da consciência. A infinitude de perfis conscienciais e situações da vida 
intrafísica, grafados neste neotratado conscienciológico, oferecem cabedal de recursos cognitivos capazes de 
gerar autorreflexões e autorrecins nas conscins intermissivistas empenhadas no estudo e aplicação teática dos 
conceitos da Pré-Intermissiologia.
Reproduz a epítome do cosmoideário das especialidades conscienciológicas e oportuniza a visão megapanorâmica 
das infinitas dimensões conscienciais, da intrafisicalidade às Comunexes Evoluídas, aos interessados em 
alçançar a cosmolinearidade autopensênica. Após décadas de auto e heteroperquirições pluridimensionais, o 
autor imprimiu liberdade redacional e ímpar estilística paremiológica ao distribuir milhares de neoverpons em 
ortopensatas paratécnicas, com abrangência multirrevezamental a si e aos leitores. Ortopensatas: autopenenes 
grafados.
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INTERCAMBIO (REVISTA) VOL. 2 
Esta edição da Revista Intercâmbio traz o relato de diferentes modalidades de itinerâncias internacionais 
realizadas por voluntários e voluntárias da Conscienciologia nos 5 continentes: América, Europa, África, Ásia 
e Oceania. 
As diversas casuísticas apresentadas constituem genuínos experimentos conscienciológicos internacionais, 
explicitados em primeira mão pelos seus protagonistas, verdadeiras conscins cobaias-viajantes. 
A edição traz também um guia com orientações práticas de intercâmbio que possibilizam ao leitor organizar 
sua viagem para a África do Sul, além de dicas de como doar livros naquele país.

INTERPARADIGMAS (REVISTA) VOL. 1 E 2 
A Interparadigmas é um periódico científico, com publicação impressa e eletrônica, de periodicidade anual, 
publicada por doutores voluntários da Conscienciologia. 
A intenção central da revista é a promoção do autodiscernimento, por meio de debates interparadigmáticos, 
visando qualificar a ciência. 
A Interparadigmas busca estabelecer debates profícuos entre o paradigma consciencial e os demais 
paradigmas científicos, em especial os fundamentados no dualismo mente-matéria.

Autores: Diversos autores
21x28 cm - 1ª Ed.
Português - Ano: 2015

Autores: Diversos autores
17x25 cm - 1ª Ed.
Português - Ano: 2013/2014
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Adquira Ebooks da Conscienciologia  
nas principais livrarias digitais do mundo



COMPRE ON-LINE ATRAVÉS DO SITE

www.shopcons.com.br
www.epigrafeeditorial.com.br

www.iipc.org.br/loja

E NAS LIVRARIAS PARCEIRAS

Livrarias Curitiba – Curitiba | Foz do Iguaçu
Livraria IIPC – DF, RJ, SP, PR, RS, MG, ES, 
SC, AM, BA, MS e MT
Livraria Galileu – Rio de Janeiro
Livraria Travessa – Rio de Janeiro 
Livraria Argumento – Rio de Janeiro 
Livrarias Saraiva 
Livrarias Cultura
Livrarias Nobel – Piracicaba 
Livrarias Palavraria – Porto Alegre 
Livrarias Palmarinca – Porto Alegre 
Livraria Epígrafe – Foz do Iguaçu 
Livraria Kunda – Foz do Iguaçu

http://www.shopcons.com.br
http://www.epigrafeeditorial.com.br
http://www.iipc.org.br/loja
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COGNÓPOLIS
A CIDADE DO CONHECIMENTO

Celeiro de neoideias, a Cognópolis ou Cidade do Conhecimento é um complexo cien-
tífico instalado em Foz do Iguaçu, localizada no bairro de mesmo nome. Reúne  instituições 
dedicadas ao estudo da consciência, empresas, condomínios e áreas de preservação am-
biental. Na Cognópolis, estimula-se a pesquisa, o debate e a convivência sadia. A Cidade do 

Conhecimento dispõe de laboratórios para 
autopesquisa. Constitui-se ambiente propí-
cio às pessoas motivadas entenderem mais 
a si mesmas, desenvolverem o domínio das 
energias, a intelectualidade e promoverem 
mudanças de vida. O nome remete ao idio-
ma latim, cognitio (conhecer) e ao idioma 
grego pólis (cidade).

WALDO VIEIRA  
EXEMPLARISMO AUTORAL

Propositor da Conscienciologia, o médico e lexicógrafo Waldo Vieira (1932-2015) 
sempre incentivou, a partir do exemplarismo pessoal, à escrita de livros e artigos técnico-
-científicos. Na trajetória parapsíquica-intelectual do autor constam 25 obras consciencio-
lógicas, das mais variadas temáticas, incluindo 4 tratados e 3 léxicos. Somente os tratados, 
os dicionários e a Enciclopédia da Conscienciologia, grafados pelo autor, somam mais de 
30 mil páginas distribuídas em 28 volumes. 

Projetor consciente desde os 9 anos de idade, Vieira tornou-se referência no estu-
do da experiência fora do corpo ao lançar o primeiro tratado, Projeciologia: Panorama 
das Experiências fora do Corpo Humano, em 1986. O segundo tratado, 700 Experimen-
tos da Conscienciologia, com testes autoaplicativos voltados para o aprofundamento da 
autopesquisa, foi publicado em 1996. Ambos os livros são considerados referência para 

o entendimento e estudo da ciência Cons-
cienciologia. 

Uma das obras iniciadas por Vieira, a 
Enciclopédia da Conscienciologia, antologia 
de análises e sínteses intelectuais, continua 
em gestação. Hoje ultrapassa 4.000 verbetes 
elaborados por ele e por um elenco de mais 
de 500 voluntários-pesquisadores. 

“Livro: cognição impressa” - Waldo Vieira, Léxico 
de Ortopensatas. 
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