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Resumo:
O Programa Amigos da Enciclopédia vem desempenhando, desde 2004,
o papel de arrimo financeiro da megagescon coletiva, atualmente em produ
ção no CEAEC, em Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, utilizando o secular mode
lo de mecenato cultural e científico. Em fevereiro de 2013, 465 mantenedores
participam desse empreendimento por meio de adesões financeiras voluntá
rias anuais, garantindo a viabilização econômica das atividades enciclopédi
cas e das tertúlias conscienciológicas, transmitidas diariamente por 2 horas,
enquanto Curso de Longo Curso, desde maio de 2008. O Programa Amigos
da Enciclopédia inclui a manutenção das estruturas de produção da Enciclo
pédia da Conscienciologia: Holociclo, Holoteca e Tertuliarium. O objetivo
deste artigo é descrever sucintamente os resultados do Programa e as necessi
dades atuais de ampliação, tendo como método a compilação e a atualização
dos dados levantados. Os aspectos cosmoéticos e maxiproexistas fazem do
empreendimento um caso de sucesso interassistencial. Ainda assim, o Progra
ma Amigos necessita ampliar a base de associados para fazer frente à expan
são
e às crescentes demandas tecnológicas e científicas da megagescon.
Abstract:
Since 2004, the Encyclopedia Friends Program played an important role
in the financial support of this group megagescon, currently in production at
CEAEC, Foz do Iguaçu, Paraná, Brazil, by using the secular model of cul
tural and scientific patronage. In February 2013, 465 affiliate members took
part in this venture through voluntary financial annual memberships, thus en
suring the economic feasibility of the encyclopedic activities and conscienti
ological tertulias, daily broadcast for 2 hours as a Long Run Course, since
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May 2008. The Encyclopedia Friends Program includes maintaining the fol
lowing Encyclopedia of Conscientiology production structures: Holocycle,
Holotheca and Tertuliarium. The objective of this paper is to briefly describe
the results of the program and the current needs of expansion, by using the
compilation and updating of the data collected as a methodology. The cos
moethical maxiproexis aspects make the venture an interassistantial success.
But, the Encyclopedia Friends Program still needs to extend its membership
base to cope with the expansion and the increasing demands of the scientific
and technological megagescon.
Resumen:
El Programa Amigos de la Enciclopedia viene desempeñando desde 2004
el papel de arrimo financiero de la megagescon colectiva, actualmente en
producción en el CEAEC, en Foz de Iguazu, Paraná, Brasil, utilizando el se
cular modelo de mecenato cultural y científico. En febrero de 2013, 465 man
tenedores participan de este emprendimiento por medio de adhesiones finan
cieras voluntarias anuales, garantizando la viabilización económica de las
actividades enciclopédicas y de las tertulias concienciológicas, transmitidas
diariamente durante 2 horas, en cuanto Curso de Extenso Curso, desde mayo
de 2008. El Programa Amigos da Enciclopédia incluye la manutención de las
estructuras de producción de la Enciclopedia de la Concienciología: Holoci
clo, Holoteca y Tertuliarium. El objetivo de este artículo es describir sucinta
mente los resultados del Programa y las necesidades actuales de ampliación,
teniendo como método la compilación y actualización de los datos levanta
dos. Los aspectos cosmoéticos y maxiproexistas hacen del emprendimiento
un caso de éxito interasistencial. Todavía así, el Programa Amigos necesita
ampliar la base de asociados para hacer frente a la expansión y a las crecien
tes demandas tecnológicas y científicas de la megagescon.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Mecenatologia. O sistema de suporte financeiro a empreendimentos científicos, culturais e artísticos,
sem vínculo direto, denominado mecenato, é antigo na História da humanidade.
Solidariedade. O mecenato cultural e artístico ganhou impulso principalmente a partir do período renas
centista na Europa. Outra modalidade de apoio financeiro a projetos científicos e ações sociais recebe o no 
me de mecenato de solidariedade.
Megagescon. A Enciclopédia da Conscienciologia, obra completa e abrangente no estudo da consciên
cia, coordenada pelo professor Waldo Vieira, vem sendo patrocinada financeiramente por meio do mecenato
cosmoético e maxiproexista de centenas de intermissivistas e de voluntários da Comunidade Consciencioló
gica Cosmoética Internacional (CCCI).
Objetivo. Este artigo objetiva pontuar e esclarecer aos leitores sobre a constituição do Programa Amigos
da Enciclopédia, os resultados obtidos e a necessidade de expansão frente às demandas tecnológicas e cien
tíficas da megagescon.
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Método. O método utilizado pelos autores para o objetivo proposto foi o levantamento de dados, sinteti
camente apresentados nas seções a seguir.
Seções. A explanação sucinta das informações está exposta em três seções sequenciais, de modo a propi
ciar uma visão geral dos leitores: 1. Contextualização. 2. Resultados. 3. Demanda atual.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO
Fomento. O Programa Amigos da Enciclopédia foi lançado, em outubro de 2004, na Associação Inter
nacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC), em Foz do Iguaçu, PR, Brasil, com o
objetivo de arrecadar recursos financeiros para manter a produção da megagescon, notadamente a manuten
ção e a ampliação do Holociclo, da Holoteca e do Tertuliarium, estruturas de apoio fundamentais na consti
tuição da obra.
Cooperação. Atualmente com 2.571 verbetes e 225 verbetógrafos-autores (Data-base: 17.02.13),
a Enciclopédia também é resultado da amizade e da relação de confiança dos atuais 465 mantenedores do
Programa. Obra em aberto, a cada dia são acrescidos neoverbetes de novos autores à megagescon. A meta do
propositor e coordenador do empreendimento tarístico é chegar a 500 enciclopedistas.
Sustentação. O Programa Amigos da Enciclopédia é suprainstitucional, apoiado pela totalidade das Ins
tituições Conscienciocêntricas (ICs), sendo que as modalidades de adesão incluem a participação de pessoas
físicas e também de pessoas jurídicas, as empresas Amigas da Enciclopédia, que patrocinam o website das
tertúlias (www.tertuliaconscienciologia.org).
Autoinclusão. No ano de 2007, o professor Waldo Vieira, propositor, organizador e coautor-mor, abriu
a autoria da Enciclopédia à participação de neoverbetógrafos, otimizando o verbetorado conscienciológico
e a autoinclusão na megagescon.
Autorrevezamentologia. Oportunidade evolutiva única, os neoverbetógrafos estão deixando os próprios
grafopensenes para o autorrevezamento multiexistencial e a inserção inconteste na maxiproéxis grupal.
Aporte. A década tertuliana representa aporte existencial de valor incalculável a todas as consciências
atiladas. A oportunidade de participar diariamente dos debates tarísticos e ampliadores da Ciência Conscien
ciologia incrementa a cosmovisão dos participantes.
Vontade. As formas de participação na megagescon são totalmente voluntárias, quer na redação e revi
são de verbetes, bem como na estrutura de monitoria e equipe técnica de transmissão das tertúlias diárias.
Tertuliarium. No final de 2002, têm início as tertúlias conscienciológicas com o professor Waldo Vieira,
ainda sem dias fixos e ocorrendo em locais variados. Com a fixação de local (Salão Verde), a periodicidade
diária e o crescente número de participantes, o espaço com menos de 100 metros quadrados se torna peque 
no. Surge a proposta da construção de local específico para os debates diários e, em 30 de novembro de
2008, é inaugurado o Tertuliarium, com 823 metros quadrados e 346 lugares.
Assistenciologia. O acesso ao Tertuliarium, ao Holociclo e à Holoteca é integralmente franqueado, sen
do que, nas tertúlias, cada participante recebe gratuitamente dois verbetes, nos sete dias da semana, 365 dias
por ano. A transmissão das tertúlias, pela Internet, tem permitido a participação livre de milhares de pessoas
no Curso de Longo Curso. Manter toda essa estrutura requer crescentes investimentos financeiros.
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2. RESULTADOS
Receita. A receita do Programa Amigos está em torno de 400 mil reais anuais, integralmente aplicada na
elaboração da Enciclopédia da Conscienciologia, na transmissão diária das tertúlias, na preservação e na am
pliação dos acervos do Holociclo e da Holoteca.
Percentual. Os recursos arrecadados, a cada ano, representam aproximadamente 45% das despesas ope
racionais do campus CEAEC, onde todas estas estruturas citadas estão localizadas.
Amigos. A tabela 1 demonstra a evolução do número de associados ao Programa, de 2010 a 2013, entre
pessoas físicas e jurídicas (Empresa Amiga). Destaca-se que um único associado pode ter várias adesões, daí
a diferença entre ativos e assinaturas.
Tabela 1. Crescimento anual de associados.
Programa Amigos da Enciclopédia
Ano 2010

Ano 2011

Ano 2012

Ano 2013

Amigos ativos

297

442

442

465

Assinaturas

325

462

461

481

Empresas Amigas

10

10

11

11

Nota: Dados de 17 de fevereiro de 2013.

3. DEMANDA ATUAL
Expansão. Ampliar a base de associados chegando aos 600 amigos é a meta da equipe de voluntários do
Programa nos próximos dois anos.
Necessidades. Eis a seguir, em ordem alfabética, sete demandas de melhorias a serem realizadas com os
recursos oriundos do Programa Amigos:
1. Acervo. Aprimorar a estrutura para gravação e preservação do acervo diário das tertúlias.
2. Áudio e vídeo. Investir na atualização tecnológica do sistema de áudio e vídeo do Tertuliarium.
3. Buffer. Formar reserva financeira, garantindo recursos necessários para a edição final da Enciclopédia
da Conscienciologia.
4. Prédios. Conservação e manutenção dos prédios do Tertuliarium, do Holociclo e da Holoteca.
5. Tecnologia. Atualizar a infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) do Holociclo e da Holoteca.
6. Transmissão. Melhorar o padrão das transmissões diárias das tertúlias.
7. Website. Atualização e melhorias no website das tertúlias conscienciológicas.
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CONCLUSÃO
Maxiproéxis. O Programa Amigos da Enciclopédia vem desempenhando, desde 2004, o papel de arrimo
financeiro da megagescon coletiva, fruto da união de voluntários, de intermissivistas e de mecenas cosmoéti
cos comprometidos com o gruporrevezamento multiexistencial.
Megaestruturas. A totalidade dos recursos arrecadados anualmente é integralmente investido nas mega
estruturas de produção e difusão da Enciclopédia: Holociclo, Holoteca e Tertuliarium.
Sucesso. O êxito assistencial do Programa Amigos evidencia o compromisso da Comunidade Conscien
ciológica Cosmoética Internacional (CCCI) com a Enciclopédia, constituindo-se atualmente no maior em
preendimento científico da Conscienciologia. A viabilização e a sustentação das tertúlias conscienciológicas,
em ambiente de debate diário aberto à participação indiscriminada de qualquer consciência, em todo o Plane
ta, faz, desta dinâmica um aporte existencial de valor inestimável.

O PROGRAMA AMIGOS DA ENCICLOPÉDIA EXEMPLIFICA
A TEÁTICA DAS MÁXIMAS “JUNTOS VAMOS MAIS LONGE”
E “A UNIÃO FAZ A FORÇA”, CONSTITUINDO CASE DE
SUCESSO ASSISTENCIAL DA COMUNIDADE CONSCIENCIOLÓGICA.
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