
SHATALOFF, André.    A Geopolítica e a Proéxis: Reflexões 
sobre as Decisões de Viver na Cognópolis Foz do Iguaçu. 
 

Proexologia, Vol. 2, N. 2 | 2016 

 

 
 

16
 

 

A Geopolítica e a Proéxis: Reflexões sobre as Decisões de 
Viver na Cognópolis Foz do Iguaçu 
The Geopolitics and Existential Program: Reflections on the Decisions of Living in the 
Cognopolis Foz of Iguaçu  
La Geopolítica y la Proexis: Reflexiones Acerca de las Decisiones de Vivir en 
la Cognópolis de Foz de Iguazú 

 

 André Shataloff*  
*  Engenheiro Mecânico e Pedagogo. Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho e Mestre em Enge-
nharia Civil e Ambiental. Voluntário e docente da Associação Internacional da Programação Existencial (APEX).  

andre.shataloff@gmail.com 
 
 

 
INTRODUÇÃO 

Início. Visitei Foz do Iguaçu pela primeira vez no ano de 1995, em uma reunião do grupo de pes-

quisa do IIPC chamado Socin Conscienciológica, fruto da aquisição de um terreno que seria construído 

o primeiro campus de Conscienciologia. A base desse grupo era estudar a otimização social aplicando as 

diretrizes obtidas na intermissão sobre contrafluxo da socin patológica. 
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Resumo: 
O artigo busca trabalhar reflexões do autor em seu percurso no voluntariado na 

Conscienciologia avaliando a localização de onde viveu e os efeitos da Geopolítica, 
das facilidades e das dificuldades quanto à execução da proéxis. Observa a enorme 
carência de assistência em diferentes países e faz refletir sobre qual o melhor local 
de morada e a escolha prioritária do ambiente de voluntariado. A metodologia uti-
lizada para escrever esse artigo considerou a experiência do autor enquanto volun-
tário, pesquisador e professor de Conscienciologia. Sabe-se que não há lugar total-
mente bom ou ruim, todos têm prós e contras que devem ser analisados conforme 
cada proéxis. 
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Abstract: 
The article looks for to work the author's reflections in his trajectory in the 

Conscientiology' volunteer collective, evaluating the location where he lived and the 
Geopolitics effects, on the facility and difficulties regarding the existential program’ 
execution. He observes the enormous lack of assistance in different countries and 
makes one contemplates on which place is the best to live and makes priority the 
choice of volunteer collective atmosphere. The methodology used to write this arti-
cle considered the author's experience while volunteer, researcher and Conscientio-
logy teacher. It is known that there is no place totally good or bad, all have advan-
tages and obstacles that should be analyzed according to each existential program. 
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 Resumen: 

El artículo busca trabajar las reflexiones del autor en su camino como voluntario 
de la Concienciología, evaluando los lugares en que ha residido y los efectos de la 
Geopolítica, las facilidades y dificultades en lo que respecta a la realización de la 
proexis. Se observa una gran falta de asistencia en diferentes países y se hace refle-
xionar sobre cuál es el mejor lugar para vivir y la elección prioritaria del ambiente 
para el voluntariado. La metodología utilizada para escribir este artículo, ha tenido 
en consideración la experiencia del autor como voluntario, investigador y profesor 
de Concienciología. Se sabe que no existe un lugar totalmente bueno o malo, todos 
tienen pros y contras que deben ser analizados en función de cada proexis. 
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Geopolítica. A geopolítica, a localização ao qual se busca viver e em alguns casos até mesmo fazer 

a erradicação vitalícia, tem peso e importância quando pensamos nas cláusulas pétreas da programação 

existencial (proéxis). Segundo Rossa (2013), “a geopolítica é o estudo da influência de fatores econô-

micos, geográficos e demográficos sobre a Politicologia, em particular sobre a política externa de algum 

Estado ou grupo de países”. 

Binômio. O binômio geopolítica-proéxis expressa a correlação neutra, podendo ser nosográfica ou 

homeostática, da localização da residência e toda a expressão geopolítica incluindo as variáveis multidi-

mensionais, quanto a execução favorável das diretrizes da programação existencial. 

Importância. Ao estudar o manual da proéxis observamos a importância da geopolítica na vida hu-

mana a começar pelo local de nascimento. A localização de qualquer trabalho também é importante nas 

tarefas assistenciais e na consecução da proéxis. 

Fôrma holopensênica. A fôrma holopensênica é o resultado das experiências vivenciadas nesta  

e em outras vidas, sedimentando uma relação clara e efetiva ao holopensene local, seja ele o bairro, a ci-

dade, o município, o estado, o país, o bloco econômico ou o continente. 

Reação. Estudando a Grupocarmologia, a fôrma holopensênica constituída nos ambientes geram 

seus efeitos, as reações dos feitos passados, derivam, fluxo ou contrafluxo, portas abertas ou fechadas, 

determinando a condução da proéxis. 

Facilidade. Ao observarmos a Europa e a relação do povo Americano sob a ótica da reurbanização 

e as retrocognições narradas nos velhos continentes, a densidade e a profundidade das relações desta po-

pulação com determinados países e localidades torna mais leve a vida na América, devido a pressão do 

holopensene mais novo. 

Comparativo. Foz do Iguaçu, no Paraná, localiza-se numa região a qual é relativamente nova 

quando comparada, por exemplo, com a Europa, pois, a cidade foi fundada em 10 de junho de 1914, 

sendo local pacífico e com muita natureza ainda nativa. Já na Inglaterra há casas de 300 anos onde as 

pessoas residem atualmente, com holopensenes carregados por histórias nem sempre boas, marcadas 

muitas vezes por conflitos e sentimentos negativos de xenofobismo.  

Maxiproéxis. Quando um grupo trabalha em consonância, sinergia, somado aos esforços da equipe 

extrafísica, fruto de um planejamento iniciado durante o curso intermissivo (CI), atendendo a proéxis 

grupal, tudo fica mais otimizado e aumenta a chance de sucesso do indivíduo. Mudar para uma cidade 

onde há uma sinergia entre as diversas pessoas intermissivistas que trabalham em propósitos  

e objetivos de vida comuns, pode potencializar a execução da proéxis. 
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Ideal. Estudando as variáveis da vida humana e a consecução da proéxis, as metas, superações 

pessoais e grupais, não podemos dizer que todos os lugares são iguais para o desenvolvimento. Quanto 

valeria a pena investir na busca da geopolítica ideal, das companhias aos quais compartilharemos os nos-

sos esforços? Será que o Brasil é o centro das oportunidades evolutivas neste momento no planeta? Uma 

pessoa residindo em outros países poderia ter melhores condições de crescimento e realização de sua 

proéxis? 

Capítulos. O artigo está organizado em 3 capítulos, com relatos de autoexperiências e autorrefle-

xões para auxiliar o leitor na compreensão do tema geopolítica e as respectivas influências na proéxis.  

O capítulo 1 trata da primeira mudança deste autor à Foz do Iguaçu; no capítulo 2 é abordada a saída de 

Foz do Iguaçu rumo à residência na Europa e no capítulo 3 o retorno à Cognópolis em Foz do Iguaçu. 

PRIMEIRA  MUDANÇA  À  FOZ  DO  IGUAÇU 

Início. O início desta pesquisa, quanto à influência da geopolítica, iniciou em São Paulo, quando 

tive oportunidade de encontrar colegas do curso intermissivo e dentro de um processo de desenvolvimen-

to pessoal e grupal pude ampliar minha autopesquisa na Conscienciologia.  

Treinamento. A realização de diversos trabalhos através da tarefa do esclarecimento (tares) foi de-

terminante para realização de diversos trabalhos assistenciais. Provavelmente muitas destas atividades já 

era início da consecução da programação existencial, algumas também constituíam uma espécie de trei-

namento para outras etapas futuras da próexis. 

Metrópole. A convivência com o caos urbano da cidade metropolitana de São Paulo impacta dire-

tamente nos objetivos pessoais e na eficiência de um dia produtivo. Nas cidades de grande porte falta 

infraestrutura adequada devido ao crescimento desorganizado, ocasionando uma robotização em seus ci-

dadãos que adquirem rotinas com enorme perda de tempo em filas enormes. 

Pressão holopensênica. Quanto maior é a população de uma cidade, maior será a pressão holopen-

sênica compartilhada entre os cidadãos. Nota-se grande diferença ao passar um tempo em cidades menos 

populosas, até mesmo nas áreas mais afastadas ou mesmo em zona rural, dando a impressão da maior 

facilidade do pensamento, maior concentração e consequentemente maior rendimento. 

Cidade otimizada. A busca de maior eficiência nos leva à procura de uma cidade menor, menos 

poluída, trânsito menos caótico, ou seja, maior qualificação do tempo aplicado a vida humana. Foz do 

Iguaçu atende essa condição enquanto cidade; mas, também, é o local escolhido por diversos pesquisa-

dores da Conscienciologia para o desenvolvimento de empreendimento conscienciológico. 
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Sociedade conscienciológica. Todos nascemos e participamos de uma sociedade; mas, no caso dos 

intermissivistas, o desejo de criar um embrião de uma sociedade melhor é sustentada por princípios da 

Conscienciologia e do Curso Intermissivo. Isso nos leva a querer participar de empreendimentos consci-

enciais mais avançados. 

Preço. Podemos refletir alguns pontos sobre a importância de um empreendimento grupal conscien-

ciológico para a proéxis: qual o preço à pagar por um empreendimento consciencial? Será fácil o conví-

vio com pessoas do CI? Como é ser vizinho ou participar de um bairro conscienciológico? Hoje sabemos 

que a vigência segundo os preceitos da Conscienciologia não são de simples execução, mas sim acompa-

nhados de diversas reciclagens pessoas e grupais. 

Moradia. Para melhor adaptação da mudança de São Paulo escolhi morar no centro da cidade de 

Foz do Iguaçu. Logo no início foi possível notar a diferença entre as duas cidades, pois começou a sobrar 

muito mais tempo para fazer as coisas, o dia começou a render e logo gerou um desconforto, precisava 

preencher esse vazio do tempo sobrando. 

Inadaptação. Muitas pessoas ficam enroladas nessa adaptação, necessitam a criação de novas sina-

pses, há casos aonde se passam anos e não ocorre ainda a conexão com o trabalho das atividades relativas 

a proéxis. A falta de planejamento prévio, a dificuldade de locomoção em cidades de menor infraestru-

tura, a oferta de emprego reduzida faz a geopolítica impactar nos benefícios dessas mudanças. 

Cognópolis. A Cognópolis é o nome do bairro de Foz do Iguaçu, criado em 2009, que abriga as 

instituições conscienciocêntricas, a exemplo do CEAEC e da APEX. Deriva do latim cognitio (conhecer) 

e do grego pólis (cidade), ou seja a cidade do conhecimento. 
CEAEC. O Centro de Altos Estudos da Conscienciologia é um grande exemplo de cooperativismo, 

assistência intergrupal e materialização da proéxis grupal. Desde o seu início a ideia foi a materialização 

de um ambiente permitindo maior convivialidade sadia e de potencialização dos trafores individuais, se-

mente de uma cidade do conhecimento, tal qual se vê extrafisicamente. 

Interlúdio. A união dos esforços intrafísico-extrafísico potencializaram uma comunex avançada,  

a Interlúdio que, segundo Vieira (2014), é um campus do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático locali-

zado na área paratroposférica do Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná. 

Essa comunex tem interrelação com os eventos e realizações da neociência Conscienciologia, orientada 

pelo Serenão Reurbanizador.  

Conexão. A oportunidade de trabalhar como minipeça em um campus de Conscienciologia leva ao 

desenvolvimento do parapsiquismo devido às atividades que estimulam esse desenvolvimento, além da 
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recuperação da holomemória, o que leva-nos a admitir estar na consecução das diretrizes do CI. 

Escolha. Entretanto a oportunidade de expandir a CCCI para fora do Brasil, gerou uma reflexão 

pessoal: a minha proéxis é aqui ou necessito me preparar para o internacional? 

Fixação. A falta de formação acadêmica qualificada, não tendo feito mestrado, dificultava a fixação 

na Cognópolis para atender ao nível de trabalho intrafísico em busca ao pé de meia. Somando a oportuni-

dade de voluntariar no estrangeiro, a expansão da Neociência aos estudos, decidimos ir para a Europa. 

SAÍDA  DE  FOZ  DO  IGUAÇU  RUMO  À  EUROPA 

Mudança. Eu, minha esposa e filha fomos trabalhar e estudar em Portugal. Isso possibilitou parti-

cipar de trabalhos voluntários no velho continente, podendo atender países como Espanha, Inglaterra 

dentre outros. Reconhecemos muitos companheiros do passado e juntos fizemos diversas empreitadas as-

sistenciais; contudo, frequentemente, refletíamos sobre nossa prioridade da assistência e a possibilidade 

de retorno para Foz do Iguaçu. 

Amparadores. Durante o período de voluntariado itinerante internacional era quase tangível a pre-

sença dos amparadores, estando a postos para a assistência a qualquer momento. Não existia oportunida-

de desperdiçada, uma simples visita ao museu se tornava momento de trabalho. A tenepes ajudava muito 

como uma técnica universalista e assistencial, com abrangência multidimensional. 

Docência. Uma das experiências curiosas foi ministrar cursos de Conscienciologia na Ordem dos 

Médicos em Coimbra, sendo ambiente das primeiras faculdades da Europa.  

Europa. O holopensene da Europa é mais denso se comparado ao Brasil. Isto pode indicar que há 

um tradicionalismo exacerbado de certos padrões dificultando as mudanças. A reurbanização começou na 

Europa devido à pressão do extrafísico no intrafísico por mudanças evolutivas, o holopensene muito 

enraizado favorece a repetição de ideias, sendo necessário maior esforço para promover as reciclagens 

necessárias. Por isso, observa-se maior esforço nos voluntários envolvidos com a Conscienciologia no 

exterior, um dispêndio superior de energias para ter o mesmo rendimento assistencial quando comparado 

ao trabalho desenvolvido no Brasil. 

Passado. A cada mudança há uma transposição de fronteiras, redescobertas são feitas e o passado 

vem à tona através de sensações de afinidade, empatia, vontade de ficar ou mesmo incômodos, possivel-

mente influenciados por sinais das pegadas do passado. Os trabalhos energéticos individuais, incursões 

assistenciais, gratificam e mostram a importância do conscienciólogo em qualquer parte do planeta. 
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Sobrevivência. O desafio contínuo de sobreviver num país estrangeiro nos leva ao amadurecimento 

e não obstante a recuperação de cons. A sensação de ser porta-voz dos amparadores nos fortalece a auto-

nomia relativa e também o desenvolvimento em direção ao epicentrismo assistencial. 

Colegas. Muitas pessoas nascidas fora do Brasil estão desenvolvendo a Conscienciologia, divulgan-

do e ampliando ações assistenciais no planeta. A proéxis de algumas destas pessoas possivelmente estão 

ligadas em ajudar os colegas do grupocarma mais próximo nestes países; mas, também existem aqueles 

que podem se distanciar, encontram-se mais libertos perante o grupocarma, podendo priorizar um inves-

timento numa mudança entre países e investir a evolução em locais mais prioritários. 

Desvio. O fato de deixar a Cognópolis para trás, uma comunidade em desenvolvimento e cheio de 

desafios, dá uma sensação de perda. Esta percepção indicativa do desvio, mesmo que decorrência de mu-

dança bem-intencionada para trabalhos assistenciais no exterior, gera um contexto ectópico ao curso 

prioritário da programação existencial. 

Incompletude. A sensação de incompletude pode ser muito desnorteadora pois a consciência de 

fato não deixou de fazer assistência e, sim, deixou de fazer o que tinha sido planejado. 

Aglutinação. O aprofundamento das inter-relações aonde as coisas acontecem mais rápido, local de 

maior volume de trabalho, maior inovação, o contato direto às equipes extrafísicas (equipexes) especiali-

zadas em pesquisa, desencadearia uma mudança de patamar evolutivo devido a convivência com aquele 

grupo evolutivo deixado para trás. 

SEGUNDA  MUDANÇA  À  FOZ  DO IGUAÇU:  RETORNO  À  COGNÓPOLIS 

Reencontro. O retorno à Foz do Iguaçu permitiu reencontrar os colegas do Curso Intermissivo, 

pessoas que também assumiram proéxis e todas interligadas por objetivos comuns. Quando olhamos para 

os lados, lembramos das amizades e da importância do grupo, dita no proverbio popular: "sozinhos va-

mos mais rápido, mas em grupo vamos mais longe". 

Reconexão. A reconexão ao grupo de trabalho, permitiu refletir sobre os tortuosos e não claros ca-

minhos da proéxis: o que é prioritário hoje, agora? O que não deve ser deixado de lado? A vida é um 

momento de aprendizado se pensarmos na reurbanização e as diversas proéxis a serem cumpridas em prol 

da humanidade. 
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  Minitertúlias. Enquanto compartilhávamos a companhia do professor Waldo Vieira, podíamos 

usufruir das minitertúlias, na qual o mesmo enfatizava a importância das pessoas em seguir o seu exem-

plo, a erradicação vitalícia na cidade de Foz do Iguaçu. Até 2015 tinham mudado para Foz, cerca de 800 

pessoas, entretanto segundo estatísticas dos amparadores e Waldo, estavam planejados estarem aqui ao 

menos 2000 pessoas; entretanto, o motivo do número menor era devido ao desvio na proéxis de alguns, 

possivelmente, deixaram-se enrolar na vida humana.  

Pesquisa. Hoje na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI), temos muitos 

ambientes de pesquisa, existem os diversos laboratórios conscienciológicos em outros campus. Entretanto 

o número expressivo de laboratórios do CEAEC, o Tertuliarium através de atividades diárias e a Holoteca 

com seus milhares de artefactos do saber são um convite inquestionável a pesquisa. 

Tertúlia. A tertúlia diária é um dos maiores legados do prof. Waldo, mais de 500 verbetógrafos já 

apresentaram seus verbetes. Esta ideia foi incentivada pela Senenona Monja, diretamente ligada ao CI do 

nosso grupo evolutivo. Participar na condição de autor ou mesmo tertuliano presencial nas tertúlias é algo 

multidimensionalmente insubstituível. Não obstante a presença online dos teletertulianos são uma 

excelente opção àqueles não localizados em Foz do Iguaçu, na qual mesmo a distância podem perguntar  

e até apresentar seu verbete. 

Verpons. A atualização através das neoverpons é inevitável, pois há sinergia entre os amparadores 

do megaprojeto da Cognópolis e os voluntários da CCCI, promovendo uma aceleração e um upgrade em 

diversas áreas, tais como: prioridades evolutivas pessoais e grupais; o Zeitgeist; os avanços tecnológicos 

e paratecnológicos; a cosmovisão grupal. 

Laboratórios. A oportunidade de utilizar os diversos laboratórios de autoconhecimento é de ines-

timado valor. Através do esforço grupal dos voluntários, pode-se viabilizar a manutenção destes labora-

tórios localizados no CEAEC, destaque para o Acoplamentarium, o primeiro laboratório grupal. Estes 

laboratórios disponíveis em Foz do Iguaçu são por si só um atrativo para aceleração da evolução. 

Condomínios. Os recursos energéticos encontrados na Cognópolis são de impacto imediato. Para 

aproveitar este balneário energético hoje existem mais de 7 condomínios construídos por conscienció-

logos, a exemplo: Campos dos Sonhos, Serenologia, Cosmoética, Evolução, Integração, Rose Garden, 

Villa Conscientia. Qual é a diferença em ter vizinhos conscienciólogos? 

Dinâmicas. As dinâmicas parapsíquicas ajudam a promover alavancagem do desenvolvimento 

parapsíquico pessoal. Ocorrendo de domingo a domingo, diuturnamente, eliminam a desculpa por falta de 

tempo aplicado à evolução. 
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  ICs. Tanto a UNICIN quanto as demais Instituições Conscienciocêntricas (ICs) e pré-ICs estão se-

diadas em Foz, o que leva a um intercâmbio permanente de informações, eventos das mais diversas espe-

cialidades, possibilitando também uma maior exposição de ideias e aprendizados, consequentemente, 

atendendo a maioria das demandas proexológicas. Todo este ambiente favorece um clima de congraça-

mento constante favorecendo as proéxis dos cognopolitas. 

Oportunidades. Ressalto que existem colégios invisíveis e ICs que ainda não foram criadas, logo  

a sua proéxis pode estar relacionada ao seu surgimento e manutenção destas futuras instituições.  

Holoteca. A Cognópolis possui um megaempreendimento denominado Megacentro Cultural Holo-

teca, um novo edifício cujo objetivo será abrigar e expor as coleções de diversas áreas do conhecimento 

já existentes no Campus CEAEC. Destaque para o projeto arquitetônico elaborado por Oscar Niemeyer. 

Será a maior vitrine da Conscienciologia e terá grande repercussão cultural, logo, uma responsabilidade 

conjunta de todos os intermissivistas residentes na Cognópolis. 

Hotel. Ao lado do CEAEC foi construído um hotel, onde muitos voluntários da CCCI ajudaram  

a materializar este local adequado aos visitantes da Cognópolis, com centro de eventos e restaurante, per-

mitindo a integração da sociedade e pesquisadores. 

Pré-Intermissiologia. Um ponto de convergência das ICs e da Cognópolis é a especialização de 

equipins - equipes intrafísicas. Segundo a Pré-Intermissiologia após a realização do CI na última inter-

missão e com a materialização da Conscienciologia no Planeta, muitos dos intermissivistas já estão vi-

vendo a fase preparatória da próxima intermissão. Nesta nova fase, devido a reurbanização, muitos terão 

que desempenhar - conforme o nível de autossuperação atingido - um papel claro em atuação de liderança 

multidimensional no próximo período intermissivo, assim as equipins - equipes especializadas e funcio-

nais no intrafísico - serão base das equipexes - equipes extrafísicas de assistência. 

Cognolopolita. Ser um cognolopolita é algo gratificante e de grande responsabilidade. Observando 

as oportunidades evolutivas concentradas em Foz do Iguaçu, é natural o questionamento se é possível 

deixar estas oportunidades otimizadas de lado e partir para abrir novas frentes assistenciais em outros 

continentes neste momento de proéxis grupal. 

Oportunidade. Uma grande força evolutiva é a coletividade, a nossa família consciencial deve ser 

de fato o planeta, entretanto o ciclo de aglutinação-diáspora é necessário para o crescimento evolutivo. 

Saber no momento da vida humana a hora de apreender em conjunto de diversos élderes – consciências 

antigas e potencialmente traforistas – para depois ter seu momento de errante, atende a lógica do ciclo 

assistencial. 
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CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

Consolidação. A materialização do CEAEC em Foz e o surgimento das diversas Instituições 

Conscienciocêntricas (ICs) foi um grande passo de materialização da proéxis grupal. Hoje, o visitante 

recém-chegado, talvez não consiga dimensionar o nível de dificuldade de construir e aglutinar tantas pes-

soas somente através do voluntariado e o impacto local dos investimentos. Além disso a manutenção de 

estruturas de assistência, a exemplo Campi CEAEC e a continuidade da Enciclopédia, necessitam de 

apoio constante dos voluntários. 

Mudança. Apesar de ser um dos voluntários fundadores do CEAEC, não consegui mudar imedia-

tamente para Foz do Iguaçu, pois os afazeres diários me prendiam e também por que trabalhava muito no 

IIPC de São Paulo. Neste tempo, observei a relevância de entender o significado de rabo preso, das inter-

prisões grupocármicas e trabalhar para a autonomia na proéxis, observando quais eram as metas e obje-

tivos prioritários a serem atendidos. 

Geopolítica. A geopolítica influencia o desempenho consciencial e nem todos podem estar em Foz 

do Iguaçu, por diversas variáveis da vida. Não há lugar totalmente bom ou ruim, devemos trabalhar  

e buscar a realização de assistência em qualquer parte do mundo.  

Relevância. Não podemos deixar de destacar a importância dos voluntários nas mais longínquas 

frentes de trabalhos, pois as suas atividades rotineiras sustentam a cadeia de renovação e crescimento da 

Conscienciologia. 

Campi. Também temos os Campi Conscienciológicos de Saquarema (Rio de Janeiro, Brasil) e Ara-

cê (Espírito Santo, Brasil), em funcionamento e com o apoio de vários voluntários que residem nestas 

localidades. Quem sabe outros ainda serão construídos para atender as demandas conscienciais. A vanta-

gem de voluntariar em um campus é a maior estabilidade e defesa dos ambientes. 

Futuro. Não obstante o desenvolvimento e a futura liberação dos trabalhos por parte dos intermis-

sivistas que residem em outras localidades poderão favorecer a mudança para a Foz do Iguaçu. Dessa 

forma terão a oportunidade de experimentar a convivência contínua de holopensene otimizado somada às 

diversas especialidades disponíveis nessa Cognópolis. 

Proéxis. A CCCI é você colaborador ou colaboradora, a qual, sem a sua existência, não há a Cons-

cienciologia na prática. Nem toda proéxis terá como cláusula pétrea ter que morar em Foz do Iguaçu; 

entretanto, a condição otimizadora de desenvolver equipes de trabalhos em diversas especialidades          

e o Campus CEAEC com toda infraestrutura, permite conviver com centenas de pessoas afins e poder 

criar aprofundamento das amizades e das relações interassistenciais; isso é um diferencial. 
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