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Editorial
É
claro
para
nós,
pesquisadores
da
Conscienciologia, a importância
dos livros na nossa jornada
evolutiva. O conhecimento, as
experiências, as superações, o
exemplarismo, as informações
novas... são essenciais para
nossas
reciclagens
intraconscienciais,
nossa
qualificação pessoal e ao mesmo
tempo, a melhora no nosso nível
de Assistência.
Queremos, através deste
informativo interno, trazer as
novidades sobre os livros
publicados, a opinião dos
autores, formas de ler as gescons
conscienciológias e estimular nos
leitores, ainda mais, o gosto pela
leitura.
Embarquem conosco nesta
prazerosa viagem ao mundo dos
livros!!!

Sugestão de leitura e
prática
Livro: 700 Experimentos, pág.
122:

Teste 58. Teste dos bons
hábitos do conscienciólogo
Item 12. Leituras: Mantenho
minha biblioteca de obras
selecionadas em crescimento?
Autor: Waldo Vieira,

Levantamento
de Idéias
Temos boas idéias de
atuação do Setor de Livraria para
este ano de 2011. Para tanto,
estamos
desenvolvendo
um
planejamento que contém, desde
estratégias de organização interna
como idéias para incrementar a
cultura de pesquisa, leitura e
expansão das bibliotecas pessoais.
Uma das idéias é divulgar os
livros nas PG’s, Aulas Experimentais
e
Cursos
como
o
CIP,
Assistenciologia e outros. Fizemos
isto na semana que passou e
vendemos três livros após a Aula
Experimental. As pessoas que
adquiriram os livros ficaram
satisfeitas, relataram que estavam
precisando ler algo sobre aqueles
temas.
Pretendemos comparecer a
esses Eventos Internos e ampliar a
divulgação
dos
livros.
Nos
momentos em que não pudermos

comparecer,
solicitamos
aos
professores que, ao final das PG’s e
Aulas Experimentais, divulgem
livros com temas relacionados às
aulas e informem que temos uma
livraria com vários títulos, no 8º
andar.
Mais idéias são bem‐
vindas!!!
Movimento da Livraria
Em
dezembro/2010,
fizemos
Assistência através da venda de 50 livros
da Conscienciologia! Obrigada a todos os
voluntários que colaboraram nesta
atividade Assistencial!

ENTREVISTAS COM FLÁVIO
AMARAL – Livro INVERSÃO
EXISTENCIAL
Em
dezembro/2010,
a
voluntária Eliane de Pinho
esteve no CEAEC e entrevistou
alguns
autores
da
Conscienciologia.
Abaixo, a entrevista com
Flávio Amaral, um dos autores
do
livro
recém-publicado
“Inversão Existencial”.
Data da entrevista: 26/12/10,
após a Tertúlia, no CEAEC – Foz do
Iguaçu
Do que se trata o livro?
Inversão Existencial, uma forma
de encarar a existência de maneira
“inversa” em relação a como é
encarada tradicionalmente, em
várias formas, várias inversões.
Primeiro, a vida é encarada de
forma
multidimensional,
num
paradigma consciencial.

É preciso ter conhecimento
da Conscienciologia para ser
Inversor?
Ter
conhecimento
da
Conscienciologia facilita, se não,
não tem sentido falar em Proéxis,
Revezamento
Multiexistencial,
Curso Intermissivo, entre outros.
Tendo
entendido
a
questão
conscienciológica,
o
inversor
“inverte” o sentido clássico da
vida. De modo geral, as pessoas
chegam
na
meia-idade
e
perguntam se há algo mais sério a
fazer, doar algo, filantropia, algo
relacionado
à
assistência.
A
pessoa “doa o que não pode
levar”, sendo bem otimista, dentro
do paradigma tradicional.
A Inversão inverte esta lógica.
O jovem “aposenta” exigências
egoístas e desde a adolescência
começa a trabalhar a favor da
Assistência.
Existem exigências inevitáveis e
necessárias: cuidar de patrimônio,
ganhar dinheiro para viver, etc,
mas são apenas meios, pois a
prioridade e a finalidade maior é
ajudar aos outros.
Procurar o voluntariado mais
cedo é uma forma de encaminhar
essas necessidades assistenciais.
Como
você
conheceu
a
Conscienciologia?
Aos 18 anos, no I Congresso
Internacional
de
Inversão
Existencial,
em
1998,
em
Florianópolis. Um ano depois,
iniciei o voluntariado no IIPC e
continuei até 2004, quando vim
morar em Foz.
Em Florianópolis, dentre várias
tarefas, minha atividade de maior
dedicação
foi
o
Grinvex,
verdadeiro divisor de águas na
minha vida.
Você logo iniciou a docência.
Qual foi a importância desta
atividade para a sua vida?

Amadurecimento
e
desenvolvimento da Tridotação
Consciencial – Intelectualidade,
Comunicabilidade
e
Parapsiquismo.
E como é o seu voluntariado
em Foz do Iguaçu?
Ajudei
na
fundação
da
Assinvéxis e fui coordenador
financeiro de 2004-2008. Hoje sou
Voluntário
do
CEAEC,
Discernimentum
e
da
Villa
Conscientia, mas para falar a
verdade,
minha
dedicação
principal de tempo, esforços,
recursos,
é
na
escrita
conscienciológica.
E como surgiu a idéia de
escrever este livro?
Na Assinvéxis, logo após o
lançamento da IC, precisávamos
elaborar o curso básico da
instituição.
Éramos
seis
voluntários. O curso chama-se
“Teoria e Prática da Inversão
Existencial”. Vimos que o material
didático do curso estava bom, e
decidimos trabalhar nele até
transformá-lo em um livro.
Quais aspectos principais o
livro aborda?
Apresentamos uma visão global
da Invéxis, tanto para pessoas que
estão conhecendo Conscienciologia
pela primeira vez, quanto para
quem já conhece melhor e quer
conhecer mais sobre a Inversão. É
um apanhado sobre o que já
existe nesta área, que permita ao
estudante interessado no tema,
saber o que é a Invéxis, com
detalhes.
Você utilizou alguma técnica
para a escrita deste livro?
O grupo reunia-se com certa
frequência para escrever, discutir
os temas polêmicos, e orientar-se
no encaminhamento do livro.

Afora isto, cada participante levava
assuntos
para
pesquisar
e
trabalhar ao longo da semana.
Como pode ser observado, este
livro não é uma coletânea de
artigos pessoais, e sim, um
trabalho único, do começo ao fim,
escrito, discutido e revisado por
todos.
Você pode falar sobre os
trafores do Inversor?
É
importante
identificar
o
Megatrafor do inversor, eleger
aquele que se destaca. Com o
Megatrafor em ação, a tendência é
acertar mais e ter mais confiança
no que faz, ser mais assistencial.
Como fez para descobrir seu
Megatrafor?
Observei indicadores íntimos,
onde senti que aprendia mais,
aquilo que me enriquecia mais,
que
tinha
mais
ganho
(egocármico)
e
também
os
feedbacks
das
pessoas
com
respeito
à
assistência
e
esclarecimento prestados.
E qual o seu Megatrafor?
Escrita. Este trafor me dá
autoconfiança e automotivação.
No livro abordamos diversas
áreas relacionadas à vida do
inversor existencial. Entendendo
estas áreas, o leitor vai poder
identificar
o
megatrafor
(locomotiva) que impulsionará os
demais traços pessoais (vagões).
Todo
Inversor
é
intermissivista?
A tendência é que sim. Se o
jovem tem afinidade para aplicar a
Invéxis,
o
assunto
“desce
redondo”, “cai como uma luva”, o
mais provável é que alguma
lucidez a consciex já possuía antes
de ressomar para fazer o curso
intermissivo. É improvável esperar
que a consciência sem bagagem

intermissiva queira abraçar
invéxis, num passe de mágica.

a

Há algo que você considera
importante sobre o livro e que
não tratamos nesta entrevista?
O livro aborda temas polêmicos
e atuais que geralmente são
armadilhas para a juventude.
Procuramos
apresentar
uma
profilaxia para que não haja
desvios na rota e se consiga
realmente aplicar a Invéxis.
Alguma
mensagem
aos
leitores?
Gostaria de ouvir a opinião dos
leitores. Fizemos o livro para
estimular o debate sobre Inversão
Existencial,
e
a
partir
daí,
esperamos que surjam mais livros
sobre o assunto.
No final do livro, há uma carta
aberta
aos
inversores,
para
escreverem mais suas vivências.
Tem o e-mail dos escritores no
livro para esta comunicação.
Sobre a relevância do livro, é
interessante
apresentrar
alguns trechos do prefácio do
professor Waldo Vieira:
Indicadores. “Vale ressaltar os
indicadores ou recomendações dos
jovens
inversores
existenciais,
dentre as quais as prioridades
evolutivas,
o
provável
Curso
Intermissivo pré-ressomático, a
interassistencialidade cosmoética,
a programação existencial pessoal
(autoproéxis),
a
carreira
profissional,
as
tarefas
do
esclarecimento (tares), a criação
da
independência
econômicofinanceira por meio do pé-de-meia
pessoal, a formação da dupla
evolutiva (Duplologia), e a prática
diária da tarefa energética pessoal
(tenepes), a fim de se alcançar
maior
autodiscernimento
antecipado e, em tempo oportuno,
o completismo existencial e até

mesmo a condição libertária da
autodesperticidade.” (pág. 15)
“Instituições. Aos voluntários
e administradores das Instituições
Conscienciocêntricas
recomendamos a inserção deste
Manual de Consensos Paratécnicos
em todas as divulgações tarísticas
no
contexto
da
Holofilosofia
Reeducativa, daqui para frente,
nesta Era da Inversão Existencial.”
(p.16)

R$ 38,00
Ficha Técnica:
NONATO, A. [et. al]; Inversão
Existencial: Autoconhecimento,
Assistência e Evolução desde a
Juventude; 304 p.; 16 x 23 cm;
Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011.

Nos próximos informativos,
queremos
publicar
as
entrevistas com Dalva Moren
e Rosemary Salles, autoras dos
livros “Sempre é Tempo” e
“Consciência em Revolução”,
respectivamente.
Lançamento de livro:

Onde a Religião Termina?
Marcelo da Luz

Talk show, sessão de autógrafos e
coquetel
Transmissão ao vivo pelo site

www.reaprendentia.org.br

Data: 05 / fev / 2011 às 18:30 h
Local: Auditório Discernimentum
Av. Felipe Wandscheer, 5100 –
Cognópolis - Foz do Iguaçu – PR

R$ 28,00

Recomendamos
também:
Lançamento:

R$ 30,00

R$ 34,00

E os livros relacionados
com Inversão, Escrita e
Autopesquisa:

R$ 5,00

Promoção
Este
caderno de

maravilhoso
Autopesquisa

está custando R$ 5,00. O
livro entrou em promoção.
Tínhamos
apenas
um
exemplar e foi vendido. Em
breve
chegará
mais
exemplares. Os interessados
em adquiri-lo podem deixar
o nome conosco para fazer
reserva.

Institucional:
Coordenação do IIPC‐
Florianópolis
Mirtes Sapelli
Responsáveis pela livraria do IIPC
– Florianópolis e por este
informativo:
Eliane de Pinho –
elianedepinho@gmail.com

Cristina Mello ‐
cristinasmello@gmail.com

Para o momento é isto
amigos!
Boa leitura a todos!!!

End.: Av. Rio Branco, 354, Ed.
Maxim’s – sala 810 – Centro –
Florianópolis – SC
48 – 3224 ‐ 3446

