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Foz do Iguaçu, 25 de maio de 2020. 
Introdução 
 
 O Autorado da Conscienciologia é formado pelo corpo de conscins escritoras 
que publicaram obras com conteúdo da Neociência Conscienciologia. Dentro deste 
universo de conscins e obras há alguns critérios que definem determinados nichos e 
papéis do autorado dentro da CCCI. 
 No verbete autorado, o prof. Waldo o define desta maneira: o autorado é o 
estado, condição, exercício da função ou título intelectual específico do autor, ou auto-
ra, de livro, notadamente técnico, publicado.  
 Durante o período que esteve à frente de inúmeras atividades ligadas ao au-
torado (Círculo Mentalsomático, Tertúlias, Minitertúlias), o prof. Waldo Vieira criou 
algumas normatizações que com o tempo geraram uma cultura intelectual dentro da 
CCCI.  
 
Objetivo 
  
 A UNIESCON - União Internacional de Escritores da Conscienciologia vem, 
por meio deste documento, esclarecer e pontuar esta cultura intelectual já existente, 
e auxiliar na definição e tipo do autorado conscienciológico membro da UNIESCON.  
 
Autor Membro da UNIESCON 
 
  Conforme o Estatuto da UNIESCON em seu Art. 7º – A UNIESCON contará 
com associados escritores de livros conscienciológicos publicados por editora consci-
enciológica ou validado pelas instâncias competentes, com direitos autorais doados 
para instituições conscienciocêntricas e com vínculo de voluntariado na CCCI. 
 Tal artigo define o autor de obra conscienciológica que se torna automatica-
mente membro da UNIESCON. Ao passar por Editora Conscienciológica, a obra foi 
revisada, e o conteúdo chancelado por uma equipe de revisores especializada em 
Conscienciologia.  
 No segundo caso descrito no artigo 7, a obra foi publicada por outra editora 
da sociedade intrafísica, porém seu conteúdo foi validado por alguma instância 
competente (IC, Colégio Invisível ou outro), ou chancelado pela IC responsável pela 
obra. Além disso, o autor ou organizador, é voluntário ativo da Conscienciologia e os 
direitos autorais foram doados para esta Instituição Conscienciológica.  
 Portanto estes são os dois casos, únicos, que definem o autor de obra consci-
enciológica membro da UNIESCON.  
 Ainda de acordo com o artigo 7, se a obra foi escrita em coautoria, torna-se 
membro da UNIESCON todos os coautores. Porém, se a obra teve um ou mais orga-
nizadores e vários autores de capítulos, torna-se membro da UNIESCON apenas os 
organizadores. Autores de capítulos não são membros da UNIESCON.  



 
Autor Não-Membro da UNIESCON 
 
 A condição de autor não-membro da UNIESCON está presente nos critérios 
utilizados pelo Holociclo, departamento do CEAEC, e pelo Círculo Mentalsomático, 
atividade pedagógica do CEAEC. 
 
Holociclo 
 

Desde 2001, o Holociclo organiza, a pedido do Prof. Waldo Vieira, as pontoa-
ções do CEAEC quanto ao número de autores publicados na CCCI.   
 Segundo a profa. Cristiane Ferraro, conforme relatório publicado em junho 
de 2019, o critério para organização dessa lista, estabelecido em 2001, pelo prof. 
Waldo Vieira, foi o seguinte: voluntário da Conscienciologia, morador ou não de Foz do 
Iguaçu, quem publicou livro de tema conscienciológico ou não. Foram mantidos os 
dissidentes que publicaram algum livro com base na Conscienciologia ou não em perí-
odo anterior ao seu afastamento. Aqueles dissidentes que publicaram livro com base 
na Conscienciologia, porém posterior ao seu desligamento ao voluntariado no IIPC / 
CEAEC não foram considerados.  
 Portanto, fica compreensível entender que a lista do Holociclo contém auto-
res da Conscienciologia membros da UNIESCON e autores da Conscienciologia não-
membros da Uniescon. Neste caso fazem parte dos autores não-membros da UNIES-
CON os seguintes grupos: 
 1. Autores voluntários da Conscienciologia que publicaram livros com conte-
údo não-conscienciológico. 
 2. Autores dissidentes da Conscienciologia que publicaram livros com conte-
údo conscienciológico antes de se desligarem do voluntariado da Conscienciologia, 
em alguma instituição conscienciocêntrica vinculada à UNICIN.  
  
Círculo Mentalsomático 
 
 O autorado dentro da CCCI envolve também o Círculo Mentalsomático, atu-
almente mediado por voluntários membros da UNIESCON.  Como é sabido por todos 
os voluntários ativos que residem em Foz do Iguaçu, o prof. Waldo Vieira fez uma 
divisão cosmoética do Tertuliarium, durante o Círculo Mentalsomático, em 2 seto-
res: o A, e os demais (B, C e D). O setor A é destinado aos autores, e os demais aos 
não-autores.  
 Porém, há alguns critérios para definir o autor que senta no setor A. Segundo 
o prof. Waldo Vieira, para sentar no setor A, o pesquisador deve se enquadrar num 
destes tipos de autor a seguir: 
 1. Autor de livro escrito publicado, independente de ser da Conscienciologia 
ou não. 
 2. Autor de capítulo, organizador ou coautor de livro escrito publicado, inde-
pendente de ser da Conscienciologia ou não.  
 3. Autor de pelo menos 50 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, 
mesmo que não seja ainda autor de obra escrita.  



Conforme visto, na lista do Círculo Mentalsomático contém autores que não 
são voluntários da Conscienciologia e autores que são voluntários da Conscienciolo-
gia, membros e não-membros da UNIESCON. 

O terceiro grupo de autores, no caso não-membros da UNIESCON, são aqueles 
autores que não preenchem o critério do artigo 7 do estatuto da UNIESCON, como 
descrito acima (não eram voluntários, ou não doaram direitos autorais, ou não tive-
ram o conteúdo chancelado por uma IC ou órgão competente, quando a obra foi pu-
blicada por outra editora na Socin).  
 
 Assinam este posiciontamento os coordenadores das Instituições Conscien-
ciocêntricas CEAEC e UNIESCON.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  _____________________________________________________________________ 

Roberto Leimig 
Coordenação Geral do CEAEC 

 
 
 
 
 
 
 

  _____________________________________________________________________ 
Eduardo Martins 

Coordenação Geral da UNIESCON 
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