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Resumo:
Este artigo discorre sobre informações estatísticas da primeira década do Tertuli
arium. O objetivo do trabalho é expor conteúdo compilado entre outubro de 2005
e dezembro de 2012 referentes ao Tertuliarium e outras atividades inter-relacionadas
às tertúlias conscienciológicas. Utilizando bases de dados existentes, procedendo
à análise detalhista e a elaboração estatística, o autor descreve e apresenta o conteúdo
graficamente. São apresentados seis figuras, oito gráficos, duas tabelas e três quadros
estatísticos, demonstrando, de modo organizado e elucidativo, informações específi
cas sobre tertulianos, teletertulianos, verbetógrafos, além de lista de pontoações tertu
liárias e de eventos realizados no Tertuliarium. Na conclusão, o autor considera que
o debate é o ponto central do Tertuliarium, tornando-se espaço favorável para
o intercâmbio de ideias, resultantes não só das tertúlias conscienciológicas como
também de cursos extracurriculares de encontros do Círculo Mentalsomático.
Abstract:
This article discusses the statistical information of the first decade of the Tertu
liarium. The objective of this work is to present the content compiled between Octo
ber 2005 and December 2012 regarding Tertuliarium and other activities related with
the conscientiological tertulias. By using existing databases, carrying out thorough
analysis and statistical compilation, the author describes and graphically displays the
contents herein. There are six pictures, eight graphs, two tables and three statistical
tables, which show, in an organized and meaningful way, specific information about
tertulians, teletertulians, verbetographers, besides the list of tertulias’ figures and
events held in Tertuliarium. In conclusion, the author considers that the debate is the
central point of the Tertuliarium, making it a favorable location for the exchange of
ideas resulting not only from the tertulias but also from extracurricular courses and
from Mentalsomatic Circle.
Resumen:
Este artículo discurre sobre informaciones estadísticas de la primera década del
Tertuliarium. El objetivo del trabajo es exponer contenido compilado entre octubre
de 2005 y diciembre de 2012 referentes al Tertuliarum y otras actividades inter-rela
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cionadas a las tertulias concienciológicas. Utilizando bases de datos existentes, pro
cediendo al análisis detallista y elaboración estadística, el autor describe y presenta el
contenido gráficamente. Son presentadas seis figuras, ocho gráficos, dos tablas
y tres cuadros estadísticos, demostrando, de modo organizado y elucidario, informa
ciones específicas sobre tertulianos, teletertulianos, verbetógrafos, además de lista de
puntuaciones tertuliarías y de eventos realizados en el Tertuliarium. En la conclusión
el autor advierte que expone el lado cuantitativo de los hechos presentes en las activi
dades realizadas y que deja a contraparte, los parahechos, en superior proporción,
a cargo de los investigadores y lectores, de acuerdo con las vivencias personales. En
la conclusión, el autor considera que el debate es el punto central del Tertuliarium,
por lo que es un lugar propicio para el intercambio de ideas, lo que resulta no sólo de
tertulias concienciológicas así como cursos extracurriculares y de encuentros del Cir
cle Mentalsomático.

INTRODUÇÃO
O autor elaborou o presente artigo na condição de responsável pelo desenvolvimento do Instituto Cog
nopolitano de Geografia e Estatística (ICGE), sob a especialidade Estatisticologia dedicado a disponibilizar
ao público em geral, dados estatísticos e tendências da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Interna
cional (CCCI).
O objetivo deste trabalho é apresentar a análise estatística do Tetuliarium desde o início dos registros de
frequência de tertulianos, em 18 de outubro de 2005, bem como atividades decorrentes das tertúlias consci
enciológicas até 31 de dezembro de 2012.
A partir dos resultados, pretende-se oferecer ao leitor, autor e pesquisador uma visão de conjunto sobre
a abrangência deste Curso de Longo Curso, atividade gratuita, aberta ao público que, diariamente, durante
duas horas, debate desde temas de interesse comum a assuntos avançados da Conscienciologia.
A coleta dos dados se deu por meio dos livros de presença disponibilizados, a cada tertúlia, desde 2005,
para registro do nome, documento de identificação, localidade e assinatura do tertuliano.
Outra fonte de pesquisa foi o relatório (planilha Excel), organizado pela monitoria do Tertuliarium, des
de 2008, para registro de frequência de tertulianos, número de perguntas realizadas presenciais e online, cur
sos e atividades energéticas do arco voltaico craniochacral e da megaeuforização.
A terceira fonte foi a base de dados da pré-IC ICGE, referente à Prova Geral de Conscienciologia e ao
Círculo Mentalsomático, atividades decorrentes das tertúlias conscienciológicas.
Primeiramente, analisou-se os locais onde foram realizadas as tertúlias até a construção do Tertuliarium.
Posteriormente, as variáveis de frequência de tertulianos e teletertulianos; volume de perguntas presenciais
e online; e os verbetes defendidos e respectivos verbetógrafos. Por fim, foram destacadas as atividades de
correntes do Curso de Longo Curso.
Visando a clareza da apresentação desta pesquisa, o trabalho foi organizado sequencialmente nestas se 
ções: 1. Apresentação do ICGE. 2. Análise dos dados, incluindo as subseções Tertuliarium; tertulianos e tele
tertulianos; verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia; e eventos decorrentes das tertúlias consciencioló
gicas.
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I. ICGE
Conforme a introdução deste artigo, o ICGE tem por objetivo compilar quantitativamente as realizações
da CCCI, de modo a permitir cosmovisão dos resultados da ciência Conscienciologia. Em outubro de 2012,
foi lançado o livro Fatos e Parafatos da Cognópolis Foz do Iguaçu (BUONONATO, 2012). Este livro apre
sentou um conjunto de informações referentes às realizações das Instituições Conscienciocêntricas (IC) na
Cognópolis Foz do Iguaçu, PR (Brasil), durante o ano de 2011.
A partir desta versão protótipo, pretende-se lançar, em 2013, o primeiro Anuário da Conscienciologia,
envolvendo todas as ICs e suas produções durante o ano de 2012.

II. ANÁLISE DOS DADOS
A partir desse momento, serão apresentados os resultados da análise estatística da primeira década do
Tertuliarium, através de quatro subseções: Tertuliarium; tertulianos e teletertulianos; verbetes da Enciclopé
dia da Conscienciologia; e eventos decorrentes das tertúlias conscienciológicas.

TERTULIARIUM
O Tertuliarium é o local intrafísico para a realização das tertúlias conscienciológicas. As tertúlias, epi 
centradas pelo professor Waldo Vieira, foram realizadas em diferentes locais até a construção do Tertulia
rium, concluída em 30 de novembro de 2008, cuja estrutura foi tecnicamente projetada para a realização do
Curso de Longo Curso.
Apresentamos, em ordem cronológica, os seis locais nos quais ocorreram as tertúlias conscienciológicas.
Todos os espaços mencionados estão localizados na Cognópolis Foz do Iguaçu, PR (Brasil).
1. Holociclo e Holoteca. Ampla edificação localizada no CEAEC que centraliza, através do seu acervo
e grupos de especialidades, o desenvolvimento da Enciclopédia da Conscienciologia. Ali, iniciaram-se, de
modo informal, as primeiras tertúlias ou minitertúlias.
2. Refeitório. Com o tempo, as minitertúlias passaram a ocorrer após o almoço do professor Waldo Viei 
ra. Na ocasião, as pessoas sentavam-se ao redor de sua mesa para debater assuntos diversos relacionados
à evolução da consciência.
3. Salão Verde. Devido ao crescente número de participantes, passou-se a usar o local anexo ao refeitó
rio do CEAEC. Após o almoço, das 12h30 às 14h30, os tertulianos acomodavam-se em uma área de 47,3 m 2,
com apenas uma mesa e dezenas de cadeiras ao redor, proporcionando melhor acomodação às pessoas. Esse
foi o espaço que mais abrigou tertúlias conscienciológicas até a inauguração do Tertuliarium.
4. Auditório da Holoteca. Com o aumento de tertulianos nos finais de semana, o Salão Verde tornou-se
insuficiente. Assim, optou-se em utilizar o Auditório, espaço mais amplo, anexo à Holoteca, para acomodar
todas as pessoas interessadas. Desde 2011, esse ambiente foi desativado para a ampliação do Holociclo
e da Holoteca.
5. Auditório do Discernimentum. Assim como o Salão da Holoteca, durante determinado tempo, as ter
túlias conscienciológicas dos finais de semana ocorreram neste auditório, situado no campus Discernimen
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tum. O local é destinado à realização de cursos das ICs e, portanto, apresentava amplo espaço e infraestru
tura.
6. Tertuliarium. Edificação conscienciocêntrica especialmente projetada para a realização e transmissão
das tertúlias conscienciológicas, com inauguração em 30 de novembro de 2008, cujos dados numéricos po
dem ser consultados no verbete Edificação Conscienciocêntrica da Enciclopédia da Conscienciologia (VIEI
RA, 2012, p. 3.479 a 3.488).
Eis, a seguir, 28 itens relativos às pontoações do Tertuliarium, enumeradas em ordem funcional:
01. Área construída: 823,32 m², sendo 744,88 m² de área útil.
02. Tempo de execução: 11 meses, de janeiro a novembro de 2008.
03. Capacidade: 346 lugares, sendo 8 destes para cadeirantes.
04. Plateia: distribuída em 7 níveis.
05. Assentos: cadeiras estofadas com pranchetas para notebooks ou anotações.
06. Cúpula: metálica com 11,20 m de diâmetro e altura interna de 13,10 m do ponto central ao piso,
equivalente a prédio de 4 a 5 andares.
07. Mirante: para a visualização parcial da Cognópolis Foz do Iguaçu.
08. Cabine de controle de vídeo e som: para a gravação e transmissão das tertúlias via Internet.
09. Cabine de coordenação e monitoria: para o recebimento de perguntas online dos teletertulianos.
10. Camarim: para suporte ao debatedor, com sanitário próprio e exaustor.
11. Sala de apoio: funciona como almoxarifado.
12. Depósitos (2): de material de manutenção e limpeza (DMLs).
13. Instalações sanitárias: 20 sanitários, sendo 4 para portadores de necessidades especiais (PNEs).
14. Acessos: todas as escadas e rampas possuem corrimãos e piso antiderrapante (grau de resistência
classe PI 5).
15. Cobertura: telhas de alumínio com proteção termoacústica (poliuretano), pintadas com tinta especial
emborrachada.
16. Forro: placas termoacústicas de lã mineral.
17. Plataforma: metálica, central e giratória, acionada através de controle remoto.
18. Iluminação: composta por superleds no vão da cúpula (30 lâmpadas − 25 watts de potência e 1.000
lúmens de fluxo luminoso cada); nas demais luminárias, lâmpadas incandescentes com filamento reforçado.
A iluminação artificial não emite raios ultravioleta (UV).
19. Climatização: todos os ambientes são climatizados, exceto os sanitários e os depósitos. Na plateia,
há condicionadores de ar (frio e quente).
20. Exaustão: 4 exaustores (diâmetros de 30 cm) para troca de ar com o meio externo, com capacidade
de vazão de 1.200,00 m³ / hora cada, possibilitando a renovação de toda a cubagem de ar da plateia (2.223,00
m³) em apenas 28 minutos.
21. Sonorização: 32 caixas com 40 watts de potência cada.
22. Microfones: 10 móveis e 1 fixo.
23. Filmagem: 6 câmeras.
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24. Transmissão: Internet através de fibra óptica e acessada via rede local sem fio na plateia.
25. Tomadas elétricas para computadores: 120 dispostas no espaço disponível para a plateia − média de
1 ponto para cada 3 (2,88) assentos.
26. Aterramento: malha de aterramento para as tomadas e para-raios composta por 23 hastes de cobre de
2,40 m, sendo 18 ao redor do prédio e 5 até ao transformador.
27. Água: abastecimento por meio de poço artesiano, armazenada em duas caixas de 1.000 litros cada.
28. Cisterna: coletora da água da chuva captada pelo telhado com capacidade de 20.000 litros para regar
os jardins do CEAEC.
Durante a primeira década, o curso de longo curso ocorreu em seis locais diferentes, sendo o Salão Ver
de e o Tertuliarium os locais com maior número de atividades. A figura 1 apresenta, a partir do ano de 2005,
a proporcionalidade dos espaços utilizados para a realização das tertúlias conscienciológicas.
Figura 1: Comparativo anual dos locais em que se realizaram as tertúlias conscienciológicas.

Fonte: Livro de registro de presença nas tertúlias conscienciológicas.

A partir de 2009, até a presente pesquisa (Data-base: dezembro/2012), todas as tertúlias conscienciológi
cas ocorreram no Tertuliarium. Na análise conjunta deste período de sete anos de registro (outubro/2005
a dezembro/2012), identificamos que foram realizadas 2.395 atividades, sendo que 62% das tertúlias consci
enciológicas tiveram lugar no Tertuliarium, 30% no Salão Verde, e 8% nos demais espaços.
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TERTULIANOS E TELETERTULIANOS
Por definição, tertuliano é a conscin, homem ou mulher, interessada e participante das tertúlias ou dos
debates conscienciológicos, diários, no Tertuliarium. O teletertuliano diferencia-se por sua participação por
meio da transmissão via Internet, assistindo e encaminhando perguntas online.
O primeiro livro de registro de presença foi aberto em 18 de outubro de 2005, com 45 tertulianos. Desde
então, a cada atividade realizada, disponibiliza-se um livro encadernado, datado cronologicamente, com ca
beçalho, espaços para registro do nome, documento de identificação, localidade e assinatura dos participan
tes. Entretanto, por meio de observação e contagem física versus registro no livro, aproximadamente 10%
dos presentes não formalizam sua presença.
O critério aplicado para análise dos dados foi baseado nos registros e, portanto estima-se um número su 
perior em relação ao gráfico apresentado. O gráfico 1 demonstra o número médio de participantes por ano
nas tertúlias conscienciológicas e a média do período.
Gráfico 1: Comparativo médio anual de presentes por tertúlia conscienciológica e média do período.

Fonte: Livro de registro de presença e relatório (planilha Excel) do Tertuliarium.

Nota-se uma evolução do número de participantes nos dois primeiros anos, o que justifica a busca de
maior espaço para a realização das tertúlias conscienciológicas apresentadas na figura 1. A partir do ano de
2007, a frequência por atividade esteve acima da média daquele período de 80 pessoas por tertúlia conscien
ciológica, caracterizando uma atividade marcante, pelo aspecto mentalsomático, na rotina diária das pessoas.
Outro aspecto estudado e apresentado na tabela 1 são as datas e locais com maior número de tertulianos
neste período.
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Tabela 1: Recorde de participantes por data e local.
N.

Data

Local

Tertulianos

01

11.12.2005

Salão Verde

129

Autossuficiência Evolutiva

02

19.03.2006

Salão Verde

115

Pesquisologia

03

16.06.2006

Auditório da Holoteca

178

Epicon Lúcido

04

17.06.2006

Auditório da Holoteca

178

Ser Desperto

05

20.02.2007

Auditório da Holoteca

249

Aparecimento dos Evoluciólogos

06

25.03.2007

Auditório Discernimentum

193

Residência Proexogênica

07

18.08.2007

Salão Verde

140

Preparação Proexológica

08

05.02.2008

Auditório da Holoteca

203

Autaplicação Evolutiva

09

23.02.2008

Salão Verde

108

Paraetologia

10

30.11.2008

Tertuliarium

400

Senso de Urgência

11

23.02.2009

Tertuliarium

228

Diversificação Holopensênica

12

14.02.2010

Tertuliarium

202

Autopensene Prioritário

13
14

Verbete

22.12.2011

Tertuliarium

362

Convite ao Intermissivista
FEP do Intermissivista
Parestamento

08.06.2012

Tertuliarium

232

Livre Arbítrio

Fonte: Livro de registro e relatório de presença (planilha Excel) nas tertúlias.
Nota: Não estão computados os teletertulianos.

Dentre as 14 datas, destacamos o verbete Livre Arbítrio, N. 2.320, defendido pela verbetógrafa Luimara
Schmit, com presença de 232 tertulianos, sendo os demais verbetes defendidos pelo professor Waldo Vieira.
Pelo enfoque da Questionologia, uma das finalidades do Tertuliarium é estimular o debate através do
questionamento. Para tanto, as perguntas podem ser formuladas verbalmente, pelos tertulianos, ou por email, pelos teletertulianos. O gráfico 2 compara, a partir de 2008, o número médio anual de perguntas pre 
senciais e online realizadas nas tertúlias conscienciológicas.
Gráfico 2: Comparativo médio anual de perguntas presenciais e online.

Fonte: Relatório (planilha Excel) do Tertuliarium.
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Na análise comparativa entre número de tertulianos e perguntas presenciais, identificou-se o aumento de
questionamentos pelo número de presentes. Entre 2008 e 2010, uma pergunta era feita a cada 4,15 tertulianos
em média; entre 2011 e 2012, a média diminuiu para 3,6 tertulianos.
Para estimular o debate, foi fixado uma placa com a seguinte recomendação: “Não permaneça invaria
velmente em silêncio aqui no Tertuliarium. O paracérebro é uma coisa preciosa demais para se des
perdiçar”.
Em relação aos teletertulianos, o número de perguntas online apresentou queda de 15,6% em compara
ção aos dois últimos anos. Cabe aqui destacar que das 363 atividades acorridas em 2012, apenas 9 (2,5%)
não tiveram transmissão via Internet.
Contudo o gráfico 3 demonstra que em 2012 houve um aumento de 19% no acesso ao site www.tertulia
conscienciologia.org para assistir ao vivo as tertúlias conscienciológicas, em relação ao ano anterior.
Gráfico 3: Número de acessos para assistir ao vivo a tertúlia conscienciológica

Fonte: Google analytics.
Nota: Os dados representam o número de acessos
(uma mesma pessoa pode acessar o site mais de uma vez na mesma tertúlia).

Diante disso, levantamos duas questões:
1. Houve um aumento de novos teletertulianos que ainda não se manifestaram através de perguntas?
2. A queda de 12,6% de tertulianos, em 2012, se deve ao fato de os mesmos passarem a assistir às tertú
lias online?

VERBETES DA ENCICLOPÉDIA DA CONSCIENCIOLOGIA
A Enciclopédia da Conscienciologia é um megaprojeto desenvolvido e coordenado pelo professor Waldo
Vieira que visa abranger facetas relacionadas às manifestações da consciência intra ou extrafísica. Essa obra
está sendo produzida no CEAEC de maneira conjunta, por meio de diferentes autores de verbetes, chamados
verbetógrafos.
A partir de 09.08.2005, as tertúlias conscienciológicas tornaram-se o fórum adequado para debater os
verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, antes de serem publicados. Assim, diariamente, de maneira
ininterrupta, no Tertuliarium, ocorre a defesa do verbete por parte do verbetógrafo em conjunto com tertulia
nos e teletertulianos.
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Até a data da pesquisa deste artigo, 31.12.2012, foram defendidos 2.524 verbetes, iniciado pelo verbete
Abertismo Consciencial, do verbetógrafo Waldo Vieira, e concluído com o verbete Década Tertuliana, da
verbetógrafa Adriana Lopes. Com base nesta quantidade de verbetes defendidos, apresentaremos, a seguir,
informações relevantes relacionadas à Enciclopédia da Conscienciologia.
O professor Waldo Vieira lançou o desafio de se ter 500 verbetógrafos coautores da Enciclopédia da
Conscienciologia. No último dia de dezembro de 2012, foram contabilizados 210 verbetógrafos, ou seja,
42,0% da meta foi alcançada. O gráfico 4 apresenta um comparativo de produtividade entre o professor Wal
do Vieira e os demais verbetógrafos.
Gráfico 4: Produtividade de verbetes.

Fonte: Banco de dados ICGE

Dos 2.524 verbetes da Enciclopédia, 534 (21,1%) do total foram defendidos por 210 verbetógrafos; os
demais verbetes são de autoria do verbetógrafo Waldo Vieira. O primeiro coautor da Enciclopédia da Consci 
enciologia foi o verbetógrafo Hernande Leite, com o verbete Subjetividade Objetiva Parapsíquica, defendido
em 03.09.2010.
Ao analisarmos o perfil dos 210 verbetógrafos, 60% são do gênero feminino. O quadro 1 relaciona, em
ordem alfabética, os coautores da Enciclopédia.
Quadro 1: Listagem de verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia.
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nome Verbetógrafo(a)
Adriana Chalita
Adriana Kauati
Adriana Lopes
Adriana Rocha
Adriane Pereira
Alba Cardoso
Albert Alves
Alexandre Balthazar
Alexandre Carloni
Alexandre Nonato
Alexandre Zaslavsky
Aline Bittencourt
Aline D. Niemeyer
Álvarez Dantas
Alzira Gesing

N.
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Nome Verbetógrafo(a)
Flávio Amaral
Flávio Buononato
Flora Miranda
Frederico Falcão
Gabriel Aguiar
Gabrielle Tanuri Stefanello
Gilderlei Bezerra Colares
Gilson Vieira
Giuliana Costa Vieira
Goretti Lopes
Graça Ventura
Greice Athayde
Guilherme Kunz
Hegrisson Alves
Hernande Leite
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141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

Nome Verbetógrafo(a)
Marilza Andrade
Marina Thomaz
Marlene Koller
Marlene Roque
Marta Ramiro
Maximiliano Haymann
Meracilde Daroit
Mércia Oliveira
Michel Chad
Milena Mascarenhas
Miriam Kunz
Moacir Gonçalves
Munir Bazzi
Myriam Sanchez
Neida Cardozo
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N.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Nome Verbetógrafo(a)
Amin Simon Lascani
Amy Bello
Ana Isabel Cardoso
Ana Luiza Rezende
Ana Rocha
Ana Seno
Anália Lopes
Anália Maia
André Abs Lima
Andréia Almeida
Anne-Catrin Vogt
Antônio do Amaral
Antonio Fontenele
Antonio Pitaguari
Aparecida Quintão
Arina Cardoso
Arlindo Alcadipani
Beatriz Tenius
Cathia Caporali
Cecília Oderich
Cesar Cordioli
Christovão Peres
Cícero Schünemann
Cláudio Monteiro
Cristiane Ferraro
Cristina Arakaki
Cristina Bassanesi
Cristina L. Visintin
Danniela Miari
Dayane Rossa
Denise Paro
Djalma Fonseca
Dulce Daou
Eduardo Martins
Eliana Esquiante
Eliana Manfroi
Eliane Amarante
Eliane Wojslaw
Eliel Queiroz
Elisabeth Schmidt
Elisete Pagano
Elizabeth Rodrigues
Ellen Quintela
Emanuel Maia
Ernani Brito
Eucárdio Derrosso
Everaldo Bergonzini
Everton Santos
Fabiana Cerato
Fátima Soares

N.
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Nome Verbetógrafo(a)
Igor Habib
Isabel Manfroi
Ivan Ramos
Ivone Cubarenco
Izilda Fresiansd
Jacqueline Nahas
Jadher Botelho Curvelo
Jayme Pereira
Jeane Michelle Pontes
João Aurélio Bonassi
João Mello
João Paulo Costa
Joseane Vezaro
Juliana B. da Silva
Juliana dos R. Carvalho
Juliana Medeiros
Juliana Nicolau
Júlio Dias
Karine Brito
Kátia Arakaki
Laênio Loche
Lane Galdino
Laura Sánchez
Leandro Martins Leporace
Leonardo Firmato
Leuzene Salgues
Lília Junqueira
Lílian Zolet
Lindalva Oliveira (Dalva)
Lorela Casella
Lucimeres Biella
Lucy Lutfi
Luimara Schmit
Luiz Espósito
Luiz Fernando Antunes
Lurdes Machado Sá
Luziânia Medeiros
Mabel Teles
Magali Ornellas
Málu Balona
Marcello Paskulin
Marcelo Silva
Márcia Ramm
Márcio Aoki
Marco Antônio Almeida
Marco Antônio Facury
Marco Antônio Nascimento
Maria Cristina Nievas
Maria Inês Góes
Maria Izabel Conceição
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N.
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

Nome Verbetógrafo(a)
Nilse Oliveira
Ninarosa Manfroi
Olegário Borges
Otto Mendonça
Patrícia Alves
Patrícia Carvalho
Patrícia Pialarissi
Paulo Battistella
Pedro Borges
Pedro Fernandes
Pedro Marcelino Silva
Phelipe Mansur
Pilar Alegre
Rafael Franco
Rafael Seidel
Regina Dias
Regina Estermann
Renata Pialarissi
Ricardo A. Corrêa
Ricardo Zaslavsky
Roberta L. Bouchardet
Roberto Almeida
Roberto Kunz
Roberto Leimig
Robson Lopes
Robson Pereira Lopes
Rodrigo Marchioli
Rômulo Silva
Rosa Nader
Rosa Ramalho
Rosana Reis
Roseli Oliveira
Rosemary Salles
Rosemere Victoriano
Ruy Bueno
Sandra Tornieri
Sandro Battistella
Selma Prata
Silvana Rodrigues
Simone Zolet
Socorro Frazão
Solange Camargos
Suzane Morais
Tamara Cardoso
Tamara Cardoso André
Tania Guimarães
Tanise Knakievicz
Telma Crespo
Thiago André
Tiago Iturriet
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N.
Nome Verbetógrafo(a)
66
Fátima T. Silveira
67
Felix Wong
68
Fernando Stefanello
69
Filipe Colpo
70
Flávia Rogick
Fonte: Banco de dados ICGE
Nota: Período de 2005 a 2012

N.
136
137
138
139
140

Nome Verbetógrafo(a)
Maria Juçara Medeiros
Maria Luzia Machado
Maria Regina Camarano
Mariana Molina
Mariane Jacob

N.
206
207
208
209
210

Nome Verbetógrafo(a)
Tony Musskopf
Vassiliki Pétalas
Vera Tanuri Stefanello
Waldo Vieira
Wildenilson Sinhorini

Entre os verbetógrafos, o principal autor é o professor Waldo Vieira, com 1.990 verbetes defendidos,
mas alguns coautores da Enciclopédia apresentam maior produtividade que outros. O gráfico 5 classifica, por
ordem de quantidade, os verbetógrafos que defenderam cinco ou mais verbetes em tertúlias conscienciológi
cas até a data deste levantamento.
Gráfico 5: Ranking de verbetógrafos

Fonte: Banco de dados ICGE

Os verbetes da Enciclopédia são elaborados a partir da concepção de uma ideia a ser desenvolvida, com
base em fatos e/ou parafatos, utilizando as técnicas da circularidade, da exaustividade e do detalhismo, de
modo a colocar o trabalho erudito dentro de um apostilhamento popular.
Entre os diversos assuntos abordados nos verbetes, relacionamos, no gráfico 6, as especialidades da
Conscienciologia com maior incidência.
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Gráfico 6: Ranking de especialidades da Conscienciologia.

Fonte: Banco de dados ICGE

Além das especialidades, também analisamos e demonstramos no gráfico 7, a distribuição quantitativa
da Tematologia dos verbetes defendidos.
Gráfico 7: Tematologia dos verbetes defendidos

Fonte: Banco de dados
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Pelo exposto nesta subseção, podemos verificar a abrangência deste megaprojeto da Comunidade Cons 
cienciológica Cosmoética Internacional (CCCI). A Enciclopédia da Conscienciologia é o resultado das pes
quisas de pessoas interessadas na evolução consciencial, constitui espécie de cápsula do tempo, ou seja, na
próxima vida, quem acessá-la terá oportunidade qualificada de reconhecer o passado a fim de melhor plane 
jar o futuro; condição denominada de autorrevezamento existencial autoconsciente.

DECORRÊNCIAS DAS TERTÚLIAS CONSCIENCIOLÓGICAS
As tertúlias conscienciológicas geraram naturalmente, a saber: as sessões de arco voltaico e megaeufori
zação, a Prova Geral de Conscienciologia e o retorno das minitertúlias.
ARCO VOLTAICO
Arco voltaico é a técnica de transmissão e assimilação intensa de energia consciencial (EC)
com a palma da mão esquerda (palmochacra) do assistente, homem ou mulher, na área nu
cal e a outra palma da mão direita (palmochacra) junto ao frontochacra da pessoa assistida,
sem tocar o soma, buscando eliminar os bloqueios de energias gravitantes por meio da as 
sim e da desassim, ou das manifestações energéticas vigorosas (alta voltagem das ECs) dos
2 palmochacras do assistente, dos 2 chacras encefálicos do assistente, dos 2 hemisférios ce
rebrais do assistente, dos 2 chacras encefálicos do assistido e dos 2 hemisférios cerebrais do
assistido (VIEIRA, 2009, p. 797).

As sessões iniciaram em 09.02.2009, às segundas-feiras, e tiveram duração de cinco meses. As pessoas
que participaram do arco voltaico eram selecionadas, por meio de sorteio, a partir do livro de presença dispo 
nível para assinatura a cada tertúlia.
A técnica era aplicada pelo professor Waldo Vieira individualmente, sendo, em média, atendidas 20 pes
soas por sessão, conforme mostrado na figura 2, com duração de 30 minutos, no horário das 13h30 às 14h.
Figura 2: Atendimentos arco voltaico.

Fonte: Relatório (planilha Excel) do Tertuliarium
Nota: Algumas pessoas repetiram o experimento do arco voltaico

MEGAEUFORIZAÇÃO
A megaeuforização é o estado energético provocado pela vontade decidida da consciência,
conscin ou consciex, por meio da exaltação máxima das energias conscienciais da energos
fera ou do holossoma, levado ao ápice homeostático da harmonização íntima do microuni
verso consciencial, com expansão da consciência, gerando a aura de saúde, serenidade,
tranquilidade, fraternidade universal, ápice de plenitude e autodisposição para a realização
interassistencial, a partir do estado vibracional (EV) (VIEIRA, 2012, p. 5.627).

Essa atividade, que ocorre às quintas-feiras, foi iniciada em 22.04.2010. A megaeuforização é conduzida
pelo professor Waldo Viera e envolve três pessoas diretamente, e indiretamente os tertulianos e teletertulia
nos devido à expansão das energias.
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O presente interessado em participar deve assinar o livro de presença, a partir do qual se realiza o sor 
teio. A pessoa selecionada tem a oportunidade de convidar outros dois tertulianos para compor a sessão de
megaeuforização.
São realizadas duas sessões com duração de cerca de 15 minutos, no horário das 13h45 às 14h. A figura
3 quantifica as sessões realizadas e participantes até 31.12.2012.
Figura 3: Atendimentos megaeuforização.

Fonte: Relatório (planilha Excel) do Tertuliarium

PROVA GERAL DE CONSCIENCIOLOGIA
De acordo com Pitaguari (2007, p. 7), a Prova Geral de Conscienciologia (PGC), promovida pelo
CEAEC e Tertuliarium, é o exame técnico, anual, livre e gratuito, ao modo de teste de conhecimentos gerais,
submetida aos participantes das tertúlias conscienciológicas, composta originalmente de 100 questões e for
muladas de acordo com o conteúdo desenvolvido em determinado período.
A ideia da realização do evento surgiu dos próprios tertulianos e, em 03.12.2006, realizou-se a primeira
Prova Geral de Conscienciologia, no horário de 8h às 12h, sobre o conteúdo das 400 tertúlias-verbetes-aulas,
até então discutido.
A primeira prova foi elaborada pelo professor Waldo Vieira e foi aplicada no Auditório da Holoteca do
CEAEC. Desde então, reservou-se, na agenda de eventos das ICs, o segundo domingo do mês de dezembro
para a realização da PGC. Em 2007, a prova passou a ser elaborada por uma equipe técnica de professores
e revisores, epicentrada pelos professores Antonio Pitaguari e Laênio Loche. O gráfico 8 apresenta a quanti 
dade anual de alunos que participaram da PGC.
Gráfico 8: Participantes da Prova Geral de Conscienciologia

Fonte: Banco de dados ICGE
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O recorde de participantes foi alcançado na segunda versão da prova, com posterior queda, retomando
a adesão nos últimos dois anos. Um fator que contribuiu para esse crescimento foi a realização simultânea da
prova, a partir de 2011, em outras localidades. A figura 4 apresenta a distribuição desses números.
Figura 4: Perfil dos participantes.

Fonte: Banco de dados ICGE
Nota: Período de 2006 a 2012

A tabela 2 apresenta a distribuição dos 1.416 participantes, entre as 14 cidades nas quais foram aplicadas
a PGC, sendo que, até 2010, a mesma foi aplicadas apenas na Cognópolis Foz do Iguaçu.
Tabela 2: Listagem de cidades que realizaram a Prova Geral de Conscienciologia.
Localidades
Participantes
%
Belo Horizonte
4
0,3%
Brasília*
21
1,5%
Campo Grande*
27
1,9%
Curitiba*
26
1,8%
Florianópolis
2
0,1%
Fortaleza*
19
1,3%
Foz do Iguaçu*
1.190
84,0%
Manaus
8
0,6%
Porto Alegre
11
0,8%
Porto Velho*
18
1,3%
Recife
10
0,7%
Rio de Janeiro*
33
2,3%
Salvador*
19
1,3%
São Paulo*
28
2,0%
Fonte: Banco de dados ICGE
Nota: (*) cidades que realizaram a prova em 2011 e 2012

Outra variável pesquisada foi a identificação de quantos alunos participaram das sete edições da Prova
Geral de Conscienciologia. Entre os 555 alunos que a realizaram ao menos uma vez, apenas 22 estiveram
presentes em todas, representando 3,9% do total. O quadro 3 relaciona, em ordem alfabética, o nome dessas
pessoas.

Quadro 3: Alunos que participaram das sete edições da Prova Geral de Conscienciologia
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Aluno(a)

Aluno(a)

Aluno(a)

Adélio Conter

Dayane Rossa

Paulo André Norberto

Albert Alves

Eliana Esquiante

Pedro Fernandes

Amin Lascani

Fátima Soares

Rafael Franco

Anália Lopes

João Aurélio Bonassi

Rodolfo Krautheim

Cesar Cordioli

Luimara Schimit

Thiago André

Cícero Schünemann

Marcello Paskulin

Wildenilson Sinhorini

Cristiane Ferraro

Neida Cardozo

Cristina Arakaki

Patrícia Pialarissi

Fonte: Banco de dados ICGE

ATIVIDADES-EXTRAS
A infraestrutura do Tertuliarium permite, além dos debates diários das 12h30 às 14h30, a realização de
outras atividades. A seguir, apresentamos, em ordem cronológica, a relação de dez cursos especiais ministra
dos pelo professor Waldo Vieira no Tertuliarium:
01. Dezembro de 2008: curso Avançado da Tenepes, com 340 alunos.
02. Março de 2009: curso Megapensene Trivocabular, com 129 alunos.
03. Dezembro de 2009: curso Avançado da Tenepes, com 145 alunos.
04. Abril de 2010: curso Criatividade e Quadrinhologia, com 78 alunos.
05. Julho de 2010: curso Megafenomenologia e Desperticidade, com 140 alunos.
06. Dezembro de 2010: curso Assistência Inegoica, com 337 alunos.
07. Julho de 2011: curso Intermissivistas, com 346 alunos.
08. Dezembro de 2011: curso Avançado da Tenepes, com 296 alunos.
09. Julho de 2012: curso Pandeirologia e Invexoprofilaxiologia, com 229 alunos.
10. Dezembro de 2012: curso Avançado da Tenepes, com 184 alunos.
Outra atividade extra no Tertuliarium é o Círculo Mentalsomático: reunião técnica, semanal, de pesqui
sadores conscienciológicos, autores e autorandos, com o objetivo de debater temas, questões, dúvidas, neo 
verpons e desafios de cunho evolutivo.
As reuniões ocorrem aos sábados, das 8h às 9h45, com o objetivo de ser útero mentalsomático da CCCI,
incentivando a mentalsomática e 45 produções de gescons libertárias. As atividades iniciaram em 07.04.2012
e foram debatidos 39 temas até 31.12.2012, listados, a seguir, em ordem cronológica:
01. Brainstorming de temas, com 134 presentes.
02. Gescon, com 104 presentes.
03. Dispersão consciencial, com 139 presentes.
04. Ficha evolutiva pessoal (FEP), com 99 presentes.
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05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Autoespecialidade conscienciológica, com 121 presentes.
Código grupal de Cosmoética (CGC), com 102 presentes.
Binômio inconflitividade-imperturbabilidade, com 108 presentes.
Cosmovisiologia, com 115 presentes.
Megagesconologia, com 90 presentes.
Farturologia, com 122 presentes.
Despertologia, com 87 presentes.
Paraconscienciólogo, com 132 presentes.
Consciência política, com 113 presentes.
Parelencologia, com 76 presentes.
Policarmologia, com 112 presentes.
Paradireitologia, com 108 presentes.
Compléxis, com 107 presentes.
Transmigraciologia, com 116 presentes.
Curso Intermissivo (CI), com 117 presentes.
Escolha somática, com 96 presentes.
Princípio da permanência da autopensenização, com 105 presentes.
Análise do discurso, com 97 presentes.
Vitimologia, com 117 presentes.
Macrossomatologia, com 91 presentes.
Argumentologia, com 86 presentes.
Democraciologia, com 67 presentes.
Limites cosmoéticos, com 81 presentes.
Qualificação da escrita, com 92 presentes.
Posicionamento tarístico, com 57 presentes.
Infiltrado, com 54 presentes.
Dessomática, com 100 presentes.
Seriexologia, com 64 presentes.
Prospectivologia, com 82 presentes.
Amizade, com 65 presentes.
Personalidade consecutiva, com 78 presentes.
Lealdade, com 64 presentes.
Liderança interassistencial, com 129 presentes.
Escala evolutiva, com 88 presentes.
Balanço anual, com 58 presentes.

A figura 5 apresenta informações quantitativas dos participantes dos 39 encontros.
Figura 5: Participantes do Círculo Mentalsomático
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Fonte: Banco de dados ICGE
Nota: Dados até 31.12.2012

MINITERTÚLIAS
A minitertúlia é uma atividade coordenada pelo professor Waldo Vieira, presente em dois momentos na
primeira década do Tertuliarium.
O primeiro momento, em 2001, quando as minitertúlias ocorriam de modo espontâneo e informal, no
Holociclo ou na Holoteca. Os voluntários e pesquisadores formavam círculos pequenos, ao redor do profes
sor Waldo Vieira, para debater variados temas, sem regularidade de data, horário e tempo de duração.
A evolução desta atividade originou as tertúlias conscienciológicas. Entretanto houve um segundo mo
mento das minitertúlias após 11 anos. Em abril de 2012, novamente de maneira espontânea e informal, na re
cepção do CEAEC, os voluntários acomodavam-se ao redor do professor Waldo Vieira, próximo das 11h, an
tes da abertura do refeitório, para debater temas variados.
A cada dia, porém, aumentava o número de presentes, o que impulsionou a mudança de local para o Sa
lão Verde. Novamente, devido ao crescente volume de pessoas, optou-se em realizar as minitertúlias no Ter
tuliarium. Em 26 de maio de 2012, essa atividade passou a ser regular, ocorrendo diariamente das 9h às
10h50 sem transmissão e gravação. A figura 6 apresenta um comparativo entre a média diária de participan
tes nas tertúlias e nas minitertúlias.
Figura 6: Média diária de participantes nas tertúlias e nas minitertúlias

Fonte: Relatório (planilha Excel) do Tertuliarium
Nota: Dados de maio a junho de 2012

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com uma década de existência, o Tertuliarium proporcionou um espaço inovador de fomento à pesquisa,
à reflexão, ao debate e à gescon de ideias esclarecedoras.
Os dados coletados, compilados e analisados pelo ICGE objetivam oferecer cosmovisão aos tertulianos
e teletertulianos que, ao longo desse período, contribuíram com alguma informação presente neste artigo.
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À conta disso, destacamos que as tertúlias conscienciológicas ocorreram em cinco locais anteriores ao
empreendimento definitivo do Tertuliarium. Nesses espaços, desde 2005, quando iniciaram os registros de
presença, 197.871 presenças no Curso de Longo Curso.
A coautoria é também ponto de relevância, pois demonstra o trabalho grupal de 210 verbetógrafos na
construção do megaprojeto Enciclopédia da Conscienciologia. Entre eles, dois verbetógrafos, além do pro 
fessor Waldo Vieira, destacaram-se ao produzirem 81 (15,16%) verbetes dos 534 defendidos.
Outro aspecto interessante são as 405 especialidades da Conscienciologia abordadas nos verbetes. Fo
ram 2.534 verbetes defendidos, com predomínio de temas homeostáticos e neutros, representando 82% do
total.
Diante do exposto, podemos considerar que o debate é o ponto central do Tertuliarium. Seu projeto ar
quitetônico em formato de arena tornou-se um espaço favorável para o intercâmbio de ideias, promovendo,
além das tertúlias conscienciológicas, outras atividades, como 10 cursos e 39 encontros do Círculo Mentalso
mático.
Entretanto, observou-se a versatilidade do Tertuliarium em realizar debates de ideias e aplicação de duas
técnicas energéticas, o arco voltaico craniochacral e a megaeuforização, permitindo aos participantes aferir
as parapercepções e expor as vivências pessoais.
Este artigo apresentou parte do trabalho de desassédio mentalsomático do Tertuliarium ao expor o lado
quantitativo dos fatos presentes nas atividades realizadas. A contraparte, os parafatos, em superior proporção,
o autor deixa a cargo do pesquisador, pesquisadora, leitor e leitora de acordo com as suas vivências nesta pri 
meira década de tertúlias conscienciológicas.
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Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguacu, PR; Janeiro-Marco, 2007; paginas 5 a 24.
Leitura Sugerida
1. Nader, Rosa (Org.); Manual de Verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia; 392 p.; 28 x 21 cm.; Associação Inter
nacional Editares; Foz do Iguaçu; 2012.
2. Santos, Everton; Edificação Conscienciocêntrica; verbete; in: Vieira, Waldo (Org.); Enciclopedia da Conscienciologia
Eletronica; 7a Ed.; CD-ROM; 2.146 verbetes; 9.000 p.; 300 especialidades; Associaçao Internacional Editares; & Associaçao Inter
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