
Em 1966 Waldo Vieira deixa o movimento espírita para partir para a Pesquisa independente.
Mudou-se para o Rio de Janeiro – RJ.
Dedica-se em tempo integral às pesquisas da Ciência que estuda as projeções da consciência e
seus efeitos, inclusive as projeções das ECs para fora do holossoma. É uma especialidade da
Conscienciologia. Ciência que estuda a consciência de modo integral, holossomático,
multidimensional, multimilenar, multiexistencial e, sobretudo, conforme as suas reações
perante as EIs e as ECs, bem como em seus múltiplos estados de manifestações pensênicas.
Apresentação da técnica de assistencialidade interconsciencial daTarefa energética pessoal,
diária, multidimensional, com assistência permanente de amparadores, a longo prazo ou para o
restante da vida intrafísica. Expressão popular: passes–para-o-escuro.(tarefa energética
pessoal).

Criação do Centro de Consciência Contínua no Rio de Janeiro – RJ.
Publicação do livro Projeções da Consciência – diário de
experiência fora do corpo físico (Waldo Viera).

Em 1932 nasce Waldo Vieira em Monte Carmelo.
Aprende a ler aos 5 anos de idade.
Aos 9 anos começa a montar a biblioteca pessoal,
com o apoio da mãe, Sra. Aristina Rocha.

Monte Carmelo-MG: Infância, adolescência e juventude
de Waldo Vieira.

Biblioteca pessoal com mais de 1.200 livros em 5 idiomas.
Aos 14 anos expôs uma relação de 50 fenômenos parapsíquicos para um
professor do Colégio Triângulo Mineiro.
Aos 17 prepara uma quadro sinóptico com os principais parafenômenos.
Depois da análise acurada, chega a conclusão que o fenômeno do
desdobramento ou projeção consciente era o mais importante para ser
estudado.
Estudou Odontologia e Medicina, e ao mesmo tempo organizou atividades dos
jovens de todo o Brasil ligados ao movimento espírita.
Escreveu artigos e livros do movimento espírita.

Aos 28 anos, mudou-se para Uberaba-MG.
Dedicou-se ao exercício da assistência social, mantendo uma
clínica médica gratuita que atendia em média 96 pacientes
dia.

Waldo Vieira propõe oficialmente a Teoria do Homo sapiens
serenissimus , ou Homo sapiens sereníssimus, é a denominação
dada à consciência hipotética que se encontra no ápice da
nossa atual etapa evolutiva e representa o grau máximo de
evolução que podemos atingir na dimensão intrafísica no
planeta Terra.

Apresentação da técnica
consciencioterápica de profilaxia do
(EV) – Condição técnica de dinamização
máxima das energias do holochacra ou
energossoma, através da impulsão da
vontade.

Proposta a Teoria do Megaparadigma Cosmoético (moral cósmica), a Ética ou
reflexão sobre a moral cósmica, multidimensional, que define a holomaturidade,
situada além da moral social, intrafísica, ou que se apresenta sob qualquer
rótulo humano. É uma especialidade da Conscienciologia. 
Proposta a Teoria da Interassistencialidade ou Tacon, tarefa primária da
consolação, e a Tares, tarefa evoluída do esclarecimento.
Lançada a técnica consciencioterápica do Interfusão das energias holochacrais
(Holochacralogia) entre duas ou mais consciências. 

Saiba mais no https://www.icge.org.br/?page_id=4083
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Proposta a Teoria da Desperticidade, qualidade consciencial do ser desperto. Ser
intrafísico, ou conscin, desassediado, permanente, total, plenamente autoconsciente da
qualidade de desperticidade e da Interassistenciologia como sendo o procedimento
teático, a vivência conjunta da teoria e da prática por parte da conscin ou da consciex.
mais prioritário e factível, a curto prazo, no caminho evolutivo da consciência intrafísica.
Lançamento do Bipro ou Boletim de Informações da Projeciologia, do IIP.
Primeiro curso de Projeciologia em 4 módulos (P1 a P4).
Abertura das unidades do IIP em Curitiba (PR) e Belo Horizonte (MG).

Fundação do Instituto Internacional de
Projeciologia – IIP – no Rio de Janeiro – RJ.
Abertura da unidade do IIP em São Paulo – SP.
Propostas as técnicas básicas da
Consciencioterapia, especialidade que estuda o
tratamento, alívio ou remissão de distúrbios da
consciência, executados através dos recursos e
técnicas derivados da Conscienciologia.

Expansão da Projeciologia para o exterior – Argentina.
Proposta a Teoria da Robéxis, a condição da robotização existencial na qual a conscin atua
escravizada à condição intrafísica, sem atentar para a autoconscientização
multidimensional.
Criação o primeiro Grinvex (Grupo de Invéxis do IIP) um acrônimo formado por inversão
existencial, neologismo para expressar a possibilidade da vida intrafísica ser pautada por
princípios conscienciais evolutivos e cosmoéticos desde a tenra idade tornando a
existência mais assistencial e produtiva.
Publicação do Miniglossário da Conscienciologia (Waldo Vieira).
Bibliografia Internacional da Conscienciologia, contendo fenômenos específicos da
Projeciologia, alcança 5.000 referências, provenientes de 37 países.
Primeiro ECP1 – Curso de Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 1, na cidade de
Corrêas -RJ.
Primeiro GPC – Grupo de Pesquisa da Consciência, no Rio de Janeiro – RJ.

Proposta a hipótese conscienciométrica dos Cons ou as
unidades de lucidez.

Publicação do tratado Projeciologia: Panorama da Experiência da Consciência fora
do Corpo Humana – edição gratuita (Waldo Viera).
Proposta a Teoria do Paradigma Consciencial Teoria-líder da Conscienciologia
fundamentada na própria consciência.
Proposta a Teoria da Holocarmologia, que é a grupalidade parapatológica
decorrente da aplicação do princípio da inseparabilidade grupocármica sobre as
consciências envolvidas na execução de atos anticosmoéticos entre si ou para
outras consciências de modo direto ou indireto.

Realizado o I Seminário de Projeciologia de Brasília.
I Simpósio Brasileiro de Consciência Contínua – SBCC, no
Centro de Convenções da Unicamp, em Campinas, SP, Brasil,
Waldo Vieira defendeu a Teoria do Homo sapiens serenissimus.

Proposta a Teoria conscienciológica do Traforismo,  o ato ou atitude de priorizar ou destacar
em primeiro lugar os trafores (traços-força) e características positivas de si mesmo, algo ou
alguém.
Proposta a Teoria conscienciológica do Pensene Pensamento-Sentimento-Energia, unidade
de manifestação prática da consciência, segundo a Conscienciologia, que considera o
pensamento ou idéia (concepção), o sentimento ou a emoção, e a EC (energia consciencial)
em conjunto, de modo indissociável.
Lançado e estabelecido teaticamente o Vínculo Consciencial no IIP, conexão cosmoética,
autolúcida, voluntária e policármica, entre o colaborador e uma instituição. O vínculo
consciencial se encontra além do vínculo laboral.
Realizado o I Congresso Internacional de Projeciologia (CIPRO), no Rio de Janeiro – RJ.

Proposta a Teoria conscienciológica da Paracomatose Consciencial, estado de coma
extrafísico da conscin quando projetada que permanece inconsciente sem rememoração
extrafísicas. 
Proposta a Teoria do Casal Incompleto, par de homem e mulher que não chega a formar
o casal íntimo ou aquele que pratica o ato sexual completo, contudo mantém forte laço
afetivo.
Lançada a técnica conscienciométrica das Compensações Intraconscienciais, disciplina
ou área que estuda as medidas conscienciológicas, ou da consciência, através dos
recursos e métodos oferecidos pela Conscienciologia, capazes de assentar as bases
possíveis da matematização da consciência. Instrumento principal: Consciencio grama.
I CONBPRO – Congresso Brasileiro de Projeciologia, em Brasília – DF.

Saiba mais no https://www.icge.org.br/?page_id=4083
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Doação da biblioteca pessoal de Waldo Vieira ao campus CEAEC.
Publicação do minilivro A Natureza Ensina (Waldo Vieira).
Publicação do minilivro Minidefinições Conscienciais (Waldo Vieira).
Publicação do minilivro Máximas da Conscienciologia (Waldo Vieira).
Publicação do Conscienciograma – Técnica de Avaliação da Consciência Integral
(Waldo Vieira).
Publicação do livro Nossa Evolução (Waldo Vieira).
Primeiro Congresso de Praticantes da Tenepes, em Foz do Iguaçu – PR.
Criação do NAIC – Núcleo de Assistência Integral da Consciência, no Rio de Janeiro
– RJ.
Abertura da unidade internacional do IIPC em Barcelona (Espanha).
Primeiro ECP3 – Curso de Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 3, na cidade
de Foz do Iguaçu – PR.

Inauguração da Holoteca no campus CEAEC com o maior acervo de
livros sobre parapsiquismo.
Mudança de residência de Waldo Vieira para o campus CEAEC.
Início do trabalhos da Enciclopédia da Conscienciologia no
Holociclo.
EXPO Conscienciologia, Lisboa – Portugal.
Lançamento oficial da International Academy of Conscientiology –
IAC -, em Lisboa – Portugal.

Primeiro ECP2 – Curso de Extensão em Conscienciologia e
Projeciologia 2, na cidade de Araras -RJ.
Primeira Clínica de Consciencioterapia, em São Bernardo do
Campo – SP.
Abertura das unidades internacionais do IIP em Buenos Aires
(Argentina), Orlando e Florida (EUA).

Publicação do tratado 700 Experimentos da Conscienciologia
(Waldo Viera).
O IIP passa para IIPC – Instituto Internacional de Projeciologia e
Conscienciologia.
Publicação do livro O que é a Conscienciologia (Waldo Vieira).
Abertura das unidades internacionais do IIPC em Nova Iorque (EUA)
e Lisboa (Portugal).

Primeiro curso ministrado por Waldo Vieira em Foz do Iguaçu –
PR (Teoria dos Serenões).
Fundação da Cooperativa do Centro de Altos Estudos da
Consciência – campus CEAEC – em Foz do Iguaçu – PR.
Publicação do Manual da Tenepes (Waldo Vieira).
Abertura das unidades internacionais do IIPC em Ottawa
(Canadá) e Londres (Inglaterra).

Lançada a primeira revista científica da Conscienciologia, a Revista Conscientia, no campus CEAEC.
Inauguração do primeiro laboratório de autopesquisa no campus CEAEC – laboratório de Imobilidade
Física Vígil.
Publicação do livro Temas da Conscienciologia (Waldo Vieira).
Publicação do livro 100 Testes da Conscienciologia (Waldo Vieira).
Publicação do livro 200 Teáticas da Conscienciologia (Waldo Vieira).
Publicação do Manual da Dupla Evolutiva (Waldo Vieira).
Publicação do Manual da Proéxis: Programação Existencial (Waldo Vieira).
Publicação do Manual de Redação da Conscienciologia (Waldo Vieira).
Materialização da primeira Cognópolis – Campus CEAEC.
IIPC lança o primeiro Catálogo de Pesquisas da Conscienciologia.

Publicação da revista científica Journal of Conscientiology, Florida, EUA.
Waldo Vieira passa a dedicar-se integralmente à elaboração da Enciclopédia da
Conscienciologia.
Primeiro CINVÉXIS – Congresso Internacional de Inversão Existencial, em
Florianópolis – SC.
Publicação do Projeto Holomemória.
Lançamento do Boletins de Conscienciologia, campus CEAEC, com artigos de Waldo
Vieira.

Realizado o II Congresso Internacional de Projeciologia
(Comunicologia) em conjunto com o I Forum Internacional de
Investigación de la Conciencia, em Barcelona, Espanha.
Primeira Imersão Heterocrítica de Obra Útil, no Rio de Janeiro – RJ.
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Fundação da Associação Internacional de Inversão
Existencial –ASSINVÉXIS – em Foz do Iguaçu – PR.
Fundação da Associação Internacional Editares –
EDITARES – em Foz do Iguaçu – PR.
Lançamento do Programa Amigos da Enciclopédia.

Fundação da Associação Internacional de Escritores da
Conscienciologia – UNIESCON – em Foz do Iguaçu – PR.
Projeto da edificação do Megacentro Cultural Holoteca assinado
pelo arquiteto Oscar Niemeyer.
Inauguração do Tertuliarium no campus CEAEC, laboratório técnico
para realização das Tertúlias Conscienciológicas.
Realizado o IV Congresso Internacional de Projeciologia
Conscienciologia, em Belo Horizonte, MG, Brasil (Comunicologia).

Fundação da Associação Internacional para Evolução da Consciência – ARACÊ –
em Domingos Martins – ES.
Lançamento da revista científica Conscienciologia Aplicada no campus ARACÊ.
Inauguração da Aleia do Gênios da Humanidade no campus CEAEC.
Waldo Vieira é convidado pelo International Biographical Centre
Cambridge/England (guia How is How) para compor a lista dos intelectuais do
Século XXI.

O CEAEC passa de cooperativa para Associação Internacional do Centro de Altos
Estudos da Conscienciologia.
Início da Tertúlias Conscienciológicas no refeitório do campus CEAEC.
Inauguração do campus Saquarema do IIPC em Saquarema – RJ.
Realizado o III Congresso Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, em
Manhattan, NY, EUA (Comunicologia).
Lançamento do tratado Projeciologia em inglês, na cidade de Nova Iorque – EUA.
Criação do Conselho Internacional de Neologismo (CINEO).

Fundação da Organizacional Internacional de
Consciencioterapia – OIC – em Foz do Iguaçu – PR.
Publicação do tratado Homo sapiens reurbanisatus
(Waldo Viera).
Inauguração do Acoplamentarium no campus
CEAEC, primeiro laboratório de experimentos
parapsíquicos em grupo do Planeta.

Fundação da União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais –
UNICIN – em Foz do Iguaçu – PR.
Fundação da Associação Internacional para a Expansão da Conscienciologia
– AIEC – em Foz do Iguaçu – PR.
Fundação da Associação Internacional de Comunicação Conscienciológica –
COMUNICONS – em Foz do Iguaçu – PR.
Fundação da Associação Internacional dos Campi de Pesquisa da
Conscienciologia – INTERCAMPI – em Natal – RN.
Primeiro verbete da Enciclopédia da Conscienciologia debatido em Tertúlia –
Abertismo Consciencial.

Fundação da Associação Internacional de Conscienciocentrologia
Interassistencial – CONSCIUS – em Foz do Iguaçu – PR.
Fundação da Associação Internacional de Conscienciologia para
Infância – EVOLUCIN – em Porto Alegre – RS.
Publicação da primeira edição da Enciclopédia da Conscienciologia
(Waldo Vieira).
Primeira Prova Geral de Conscienciologia em Foz do Iguaçu – PR.

Fundação da Associação Internacional da Programação Existencial –
APEX – em Foz do Iguaçu (PR).
Inauguração do campus DISCERNIMENTUM em Foz do Iguaçu – PR.
Fundação da Associação Internacional de Parapedagogia e Reeducação –
REAPRENDENTIA – em Foz do Iguaçu – PR.
Publicação do tratado Homo sapiens pacificus (Waldo Vieira).
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Lançamento da revista científica Saúde Consciencial da OIC.
Waldo Vieira debate em Tertúlia o tema Transafetividade – 11 de Maio.
Waldo Vieira debate em Tertúlia o verbete Preintermissiologia
(Intrafisicologia) – 07 de Setembro.
Meta de 6 mil dicionários do Holociclo alcançada.
Verbete Paragangue, último verbete debatido por Waldo Vieira em
Tertúlia Conscienciológica.
Fixado no Tertuliarium a placa Memorandum, com 12 itens avançados
para autorreflexão.

Fundação da Associação Internacional de Aportes Interassistenciais –
INTERPARES – em Foz do Iguaçu – PR.
Fundação da Associação Internacional de Tenepessologia – IC
TENEPES -em Foz do Iguaçu – PR.
Lançamento da revista a científica Estado Mundial da JURISCONS.
Publicação do livro 500 Verbetógrafos da Enciclopédia da
Conscienciologia (Waldo Vieira, organizador).
Criação do Colegiado da Conscienciologia – primeira gestão.

Inauguração do campus OIC em Foz do
Iguaçu – PR.
Inauguração do campus ASSINVÉXIS em
Foz do Iguaçu – PR.
Publicação do Manual dos Megapensenes
Trivocabulares (Waldo Vieira).

Lançamento da revista científica
Scriptor da UNIESCON.
Primeira reunião preparatória do
Conselho dos 500 da Cognópolis de Foz
do Iguaçu.

Fundação da Associação Internacional de Pesquisologia para
Megaconscientização – RECONSCIENTIA – em Foz do Iguaçu – PR.
A Associação Internacional de Pesquisa da Conscienciologia – ASSIPEC
-localizada em Jundiaí – SP, filia-se a UNICIN em 13 de agosto.
Fundação da Associação Internacional de Parapsiquismo
Interassistencial – ASSIP – em Foz do Iguaçu – PR.
Lançamento da revista científica Revista de Parapedagogia da
REAPRENDENTIA.

Fundação da Associação Internacional de Pesquisas Seriexológicas e Holobiográficas –
CONSECUTIVUS – em Foz do Iguaçu – PR.
Publicação do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia (Waldo Vieira).
Publicação do Dicionário de Neologismos da Conscienciologia (Waldo Vieira,
organizador)
Publicação do Léxico de Ortopensatas – Vol. I e II (Waldo Vieira).
Lançamento da revista científica Glasnost da CONSCIUS.
Lançamento da revista científica Homo Projector do IIPC.
Lançamento da revista Intercâmbio Conscienciológico Internacional da pré-IC
INTERCONS.
Realizado o V Congresso Internacional de Projeciologia Conscienciologia, em Foz do
Iguaçu, PR, Brasil (Comunicologia).
Desligamento da IAC da UNICIN.

Fundação da Associação Internacional de Paradireitologia – JURISCONS – em Foz do
Iguaçu – PR.
Fundação da Associação Internacional da Cosmoeticologia – COSMOETHOS – em Foz do
Iguaçu – PR.
A revista Saúde Consciencial da OIC passa a se chamar Conscientiotherapia.
Dessoma do professor Waldo Vieira em 02 de Julho em Foz do Iguaçu – PR.
A Enciclopédia da Conscienciologia alcança a meta de 500 verbetógrafos.
Lançamento da revista científica Proexologia da APEX.

Saiba mais no https://www.icge.org.br/?page_id=4083

Fundação da Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em
Ectoplasmia e Paracirurgia – ECTOLAB – em Foz do Iguaçu – PR.
Fundação da Associação Internacional de Enciclopediologia
Conscienciológica – ENCYCLOSSAPIENS – em Foz do Iguaçu – PR.
Lançamento da revista do Megacentro Cultural Holoteca – Holotecologia
– da AIEC.
Lançamento da revista científica Interparadigmas.

http://www.conscientiotherapia.org.br/index.php?journal=revista&page=issue&op=archive
http://www.interpares.org.br/
http://www.icge.org.br/?page_id=3160
http://colegiadodaconscienciologia.org/
http://www.icge.org.br/?page_id=2744
http://conselhodos500.blogspot.com/2010_01_12_archive.html
http://www.icge.org.br/?page_id=2795
http://www.consecutivus.com.br/
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Criação da Comissão de Gestão de Crise – Ação Integrada CCCI –
12/03/2020

Fundação da Associação Internacional para a
Implantação da Cognópolis em Santa Catarina –
ORTHOCOGNITIVUS – em Florianópolis.
Desligamento da RECONSCIENTIA da UNICIN.
Encontro de Intermissivistas da Europa – cidade
francesa de Strasbourg de 9 a 11 de novembro.

Desligamento da ASSIPEC da UNICIN.

Fundação da Associação Internacional de
Liderologia Interassistencial – LIDERARE –
em Foz do Iguaçu.

Saiba mais no https://www.icge.org.br/?page_id=4083

Lançamento da revista científica Neologus
da ENCYCLOSSAPIENS.
Lançamento da revista científica
Reurbanisator da ASSIPEC.
Inauguração do Pacificarium no campus
IIPC Saquarema, primeiro laboratório
grupal da paz no Planeta.

http://colegiadodaconscienciologia.org/comunicado-a-ccci-balanco-das-acoes-da-comissao-de-gestao-de-crise-acao-integrada-ccci/
http://www.cognopolis-sc.org/
https://www.liderare.org/
http://www.icge.org.br/?page_id=3606
http://www.icge.org.br/?page_id=3743

