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2021: Duas Décadas da ARACÊ
Por Marco Facury

No ano em que completa 20 anos de existência,
Projeto Holomemória-ARACÊ reúne relatos de sua história

 Assim se passaram 20 anos... e quantas consciências ajudaram a construir essa 
história. Muitas dessas histórias e momentos importantes da instituição foram registrados 
pelo Jornal da ARACÊ durante essas 2 décadas, destacando as muitas consciências que 
contribuíram nessa construção grupal.
 Ao longo deste ano de 2021, a equipe do Jornal da ARACÊ reunirá registros, dados e 
depoimentos de todos aqueles que, de alguma forma, participaram ou participam deste 
projeto maxiproexológico.
 A ideia surgiu da necessidade observada de se coletar dados e informações 
históricas relevantes para apresentar aos novos alunos, voluntários e a toda a CCCI, 
valorizando o esforço e dedicação das várias equipes envolvidas nos projetos grupais 
consolidados pela ARACÊ e expandindo a compreensão das mais diversas verpons 
institucionais, sempre a partir das pesquisas teáticas da Conscienciologia Aplicada.
 Ficou evidenciada a importância e relevância de preservarmos a memória 
institucional: afinal, são incontáveis eventos, cursos, atividades, construções, gescons, 
verpons e, acima de tudo, a consolidação de vínculos interconscienciais pluriexistenciais. E 
tudo isso precisa ser registrado.
 A partir disso, a equipe solicitou aos atuais voluntários da ARACÊ que elaborassem 
perguntas de seus interesses acerca da instituição, classificando os questionamentos de 
acordo com os temas relacionados. Ao todo, foram elaboradas 373 perguntas que servirão 
de roteiro para a composição do conteúdo planejado.
 Este é o projeto Holomemória da ARACÊ. E você também pode participar!
 Se você se lembrar de fatos institucionais marcantes, históricos, fique à vontade 
para trazer suas contribuições, uma vez que você também conhece e faz parte dessa 
história. Além disso, se você  também souber de outras pessoas que de alguma forma 
contribuíram nesse empreendimento, ajude esta mensagem chegar até elas.
 O espaço é aberto à participação de todos os voluntários e ex-voluntários da CCCI 
que tiverem algo a contar e de quem quiser fazer algum depoimento acerca de 
experiências e aprendizados pessoais no voluntariado da ARACÊ, disponibilizando-se para 
esta escrita interassistencial, entrando em contato pelo email: jornal@arace.org.
 Afinal, todos fazemos parte desta história!
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ARACÊ 20 anos: uma Linha do Tempo com muita história para contar
Por Marco Facury

- Reuniões Técnicas para expansão da 
Conscienciologia Aplicada para o Espírito 
Santo.

- Cessão de terreno para implantação do 
Campus ARACÊ (11.815m²).

- 14 de abril: Fundação da Associação 
Internacional para a Evolução da Consciência - 
ARACÊ.

- Inauguração do Plenarium com a presença 
do Professor Waldo Vieira.

- Asfaltamento da Rota do Conhecimento, 
estrada de acesso ao Campus ARACÊ.

- 1º Encontro de Empresários conscienciólo-
gos na ARACÊ.

- Participação da ARACÊ na 2ª Feira Interna-
cional de Inovações Rurais, dentro da 9ª Se-
mana Estadual de Ciência e Tecnologia do ES.

- Realizado o 1º Balanço Existencial Itinerante 
no Campus ARACÊ - parceria ARACÊ-APEX.

- Inauguração da Sala de Apoio aos Laboratórios.

- Reforma do estatuto social e sistema de ges-
tão institucional: eleição de Comitê Gestor.

- Realizado o 1º Encontro de Serenautas.

- Aprovação do nome Rota do Conhecimento 
para a estrada de acesso ao Campus ARACÊ.

- Implantação do Curso Pesquisologia Aplicada.

- Implantação da Holoteca ARACÊ e duplica-
ção do acervo.

- Realização do curso ECP3 na região da 
Cognópolis Pedra Azul, pró-construção do 
Laboratório Conscientiarium.

- Reforma do estatuto social e sistema de ges-
tão institucional: eleição do Colegiado Gestor.

- Incubação da pré-IC Serenus - 1ª pré-IC 
incubada pela ARACÊ.

- Lançamento do Programa Diálogos em 
Conscienciologia Aplicada no YouTube.

- Publicado o livro Serenarium, gescon 
institucional grupal.

- 1º Congresso Internacional de Serenologia e 
9º Congresso Internacional de Inversão 
Existencial no Campus ARACÊ.
- Publicada a 100ª edição do Jornal da ARACÊ.
- Início do Programa Cognópolis em Ação.
- Implantação do Projeto Green Steps no campus.
- Realização da 1ª turma do curso ECP1 do 
IIPC no Campus ARACÊ.
- Implantação do Fórum Debatologia.
- 1ª Prova da Imagística e curso Imagística, 
Criatividade e Parapsiquismo no Campus 
ARACÊ - parceria ARACÊ-CEAEC. 

- Implantação do Curso Autoconscientização
Organizacional (AOG).
- Parceria ARACÊ-ASSINVÉXIS: Curso Teoria e 
Prática da Invéxis para publicação do livro 
Inversão Existencial.
- Implantação do Ciclo de Equalização 
Docente (EQD).
- 1º Encontro de Voluntariado da ARACÊ.
- Implantação do Curso Duplologia (DPL).
- 1ª Imersão de Pesquisa em Conscienciologia 
Aplicada (PCA).
- Inauguração do 1º chalé da Vila Elliotis.

-  da Oficina do Autoconhecimento.Implantação
-  da Oficina do Autovivenciograma.Implantação
- Instalação da Academia ao Ar Livre no 
Campus ARACÊ.
- Aquisição do terreno do Residencial ARACÊ 
(108.000 m²).
-  do 1º curso de campo bioener-Implantação
gético da ARACÊ: Campo Grupocármico 
Interassistencial (CGI).
- ARACÊ apresenta artigo grupal sobre a 
Cognópolis Pedra Azul no 2º Congresso de Em-
preendedorismo Evolutivo.

- Parceria ARACÊ-IIPC para publicação do 
tratado Homo sapiens pacificus com o Curso 
Autoconscientização Multidimensional (AMD).
- Lançamento dos Infográficos da ARACÊ.
- Lançamento do Site da ARACÊ.
- 1ª turma do Curso Autoconscientização
Multidimensional (AMD) pela ARACÊ.
- Implantação dos Cursos Autoconscientização 
Assistencial (AST) e Autoconscientização 
Pluriexistencial (APL).
- Aquisição de terreno para implantação dos 
Laboratórios e Vila Elliotis (140.000m²).

- Realizada a 1ª Semana de Serenologia - 
parceria ARACÊ-Assinvéxis-CEAEC.
- ARACÊ participa da 23ª Bienal do Livro em 
São Paulo no estande da Editares e IIPC.
- Realizada pela 1ª vez a Prova Geral de 
Conscienciologia (PGC) no Campus ARACÊ.
- Inaugurado o Centro de Apoio ao Serenarium.
- Implantação do curso Formação de 
Parapedagogos (FPA).
- Implantação da atividade Campo de Escrita.
- Implantadas 2 Dinâmicas Parapsíquicas no Cam-
pus ARACÊ: Grupocarmologia e Serenologia.

- Parceria ARACÊ-CONSCIUS pró-construção 
do Laboratório de Autoconscienciometria.
- Publicação dos Fundamentos Institucionais.
- 1º Fórum de Pesquisa em Conscienciologia 
Aplicada (PCA).
- Parceria ARACÊ-COMUNICONS-IIPC pró-
construção do Laboratório da PAZ no Campus 
IIPC em Saquarema.
- Implantação do Curso Autoconscientização 
Evolutiva (AEV).
- Aquisição de terreno do Campus ARACÊ 
(112.000m²).

- Implantação do 1º curso EaD da ARACÊ: 

Coliderança Evolutiva, em parceria com a pré-

IC Liderare.

- Realizada a 1ª atividade online da ARACÊ: 

Voluntariado em Debate.

- Apresentados os projetos arquitetônicos do 

Centro Educacional Pesquisarium e do 

Laboratório Conscientiarium.

- 1º curso de Capacitação 
Docente da ARACÊ: Formação do 

Autopesquisador Docente (A.D.O.).

- Novembro: Lançamento do 
Jornal da ARACÊ - Ano 1 - N. 1.

- 1º ARACÊ Meeting:
Encontro de alunos e ex-alunos

de Conscienciologia Aplicada.

- Realizado o 1º Fórum de Serenologia no 

Campus ARACÊ.

- Realizada a 1ª Plenária de Cuidadologia.

- Lançamento do projeto de escrita do livro 

Serenarium.

- Parceria ARACÊ-UNIESCON no Curso Técni-
cas Conscienciográficas para publicação da 
Revista Scriptor.

- Implantação do Projeto de Reciclagem e 
Destinação de Resíduos.

- Reformulação conceitual e reforma da Casa 
do Pesquisador.

- 1ª Maratona Laboratorial no Campus ARACÊ.

- Realizada turma-piloto do Turismo da 
Experiência com voluntários especialistas.

14 de abril:
ARACÊ 20 anos...

... e muitos projetos 
pela frente!

- 1ª Jornada de Intrafisicologia - parceria 
ARACÊ-CEAEC para publicação do tratado
Homo sapiens pacificus.
- Abertura do Laboratório Serenarium para a 
CCCI.
- Aquisição de terreno para preservação 
ambiental (61.000m²).
- Início da radicação de pesquisadores-
residentes na Vila Elliotis no Campus ARACÊ, 
o 1º ambiente residencial conscienciológico 
no estado do Espírito Santo.

- ARACÊ realiza o 1º Encontro Intercognópolis.
- Realizada a 1ª Semana de Grupocarmologia.
- Implantado o novo restaurante do campus.
- Mudança do logotipo institucional.
- Realizada a 1ª turma itinerante da Escola de 
Parapsiquismo no Campus ARACÊ - parceria 
ARACÊ-CEAEC.
- Implantação do Passeio Bioenergético.
- Implantação do curso Reeducação Parapsíquica.
- Implantação da atividade Livro-debate.
- Publicada a apostila do curso Autoconscien-
tização Multidimensional (AMD).

- ARACÊ sedia o 17º Congraçamento das ICs.

- Inauguração de 6 Laboratórios 
Conscienciológicos de experimentos de 1h30.

- Inauguração da Casa do Pesquisador.

- 1ª Imersão de alunos no Campus ARACÊ - 
Curso AMD.

- Lançamento da Revista Conscienciologia 
Aplicada (CAP) pela Editora ARACÊ.

- Publicado o Caderno de Pesquisa de Campo.

- 11 de dezembro: inauguração do 1º 
Laboratório Serenarium do Planeta.

- Lançado o Projeto Residencial ARACÊ.
- Elaborado 1º CGC dos voluntários da ARACÊ.
- ARACÊ realiza pela 1ª vez curso institucional 
na Cognópolis Foz - parceria ARACÊ-Assinvéxis.
- Implantação do curso Voluntariado 
Interassistencial.
- Implantação do GPC-Tenepes na ARACÊ.
- Inaugurados 2 laboratórios: do Autovivencio-
grama (1h30) e da Conscienciografologia (3h30).
- ARACÊ realiza 1º Simpósio de Psicologia e 
Reeducação da Consciência.
- Publicado o Caderno do Autovivenciograma.

- Inauguração dos Laboratórios da Autocons-
cienciometria e da Imobilidade Física Vígil.

- Inauguração de 2 Laboratórios Serenarium.

- Inscrição da Revista CAP no ISSN.

- Implantação das atividades parapsíquicas no 
Campus ARACÊ.

- 1º Congresso Internacional de Grupocarmologia.

- Construção dos Escritórios-sede no Campus 
ARACÊ.

- 1º Encontro de Profissionalização Institucional.

-  Encontro pró-Cognópolis Pedra Azul.1º

- Realizado o 1º Encontro dos voluntários do 
IIPC e ARACÊ do ES.

- Realizado o 1º Encontro Vizinho Legal, 
reunindo os futuros moradores do Residencial 
ARACÊ.

- Implantada a 1ª residência no Residencial 
ARACÊ.

- Realizada a 1ª Imersão pró-Conscientiarium.
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Critérios para o Experimento no 
Serenarium

Condições. Relacionam-se as 5 condições necessárias, 
exigíveis, que deverão ter validade em até 30 dias antes da 
data agendada para o início do experimento no Serenarium, 
idealizadas pela equipe intrafísica (equipin) de apoio ao 
laboratório, compondo os critérios para a realização da 
imersão de 3 dias.
Cancelamento. O não cumprimento de qualquer uma dessas 
condições por parte do pesquisador poderá implicar no 
cancelamento sumário do experimento:
1.  Voluntar iado.  Ser  vo luntár io-pesquisador  da 
Conscienciologia há pelo menos um ano, identificando a IC 
onde realiza o voluntariado.
2. Cursos. Ter concluído pelo menos um dos seguintes cursos: 
Autoconscientização Multidimensional (AMD); Curso 
Integrado de Projeciologia (CIP); Curso de Projeciologia e 
Conscienciologia (CPC); Teoria e Prática da Conscienciologia 
(TPC); ou outro curso de entrada da Conscienciologia, 
reconhecido pela UNICIN.
3. IFV. Ter realizado, pelo menos uma vez, o experimento no 
laboratório da Imobilidade Física Vígil (IFV) em algum dos 
campi conscienciológicos existentes na Comunidade 
Conscienciológica Cosmoética Internacional – CCCI. No 
Campus ARACÊ, é possível realizar esse experimento de IFV, 
o qual pode ser agendado no período pré-Serenarium.
4. Maioridade. Ser maior de 18 (dezoito) anos ou emancipado.
5. Saúde física e mental. Estar em pleno gozo da saúde física e 
mental, estados estes devidamente comprovados por 
atestado médico (condição sine qua non para que o 
experimento ocorra) entregue à ARACÊ, não apresentando, 
por exemplo, nenhum dos quadros abaixo:
5.1. Ansiedade. Não ser portador de transtorno de ansiedade.
5.2. Apneia do sono. Não ser portador de apneia do sono.
5.3. Asma. Não ser portador de asma.
5.4. Cardiopatia. Não ser portador de cardiopatias graves.
5.5. Claustrofobia. Não ser claustrófobo.
5.6. Depressão. Não ser portador de transtorno depressivo.
5.7. Diabetes grave. Não apresentar quadro de diabetes grave.
5.8. Enfisema pulmonar. Não ser portador de enfisema pulmonar.
5.9. Labirintite. Não sofrer de labirintite.
5.10. Síndrome do pânico. Não sofrer de síndrome do pânico.
5.11. Tabagismo. Não ser fumante.
5.12. Transtorno bipolar. Não ser portador de transtorno bipolar.
(Fonte: Serenarium: o primeiro laboratório de autopesquisa em imersão de 72 
horas do Planeta; Seno, Ana; & Stédile, Eliane; Org.; pref. Nario Takimoto; 366 
p.; 5 seções; 13 caps.; 34 refs.; 11 webgrafias; 2 anexos; 2 apênds.; alf.; geo.; 
ono.; 27,5 x 21 cm; br.; Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2020; páginas 73 e 74.)

Programe-se para este experimento único!

Cognópolis Pedra Azul
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Agende seu experimento. Contate serenarium@arace.org ou 
whatsapp (27) 99997-3120.

EVOLUA 2021 online
Por Márcia Maduré

 De 12 a 15 de fevereiro de 2021 aconteceu o 13º 
Encontro de Voluntariado da ARACÊ (EVOLUA) e o 7º Fórum de 
Grupocarmologia, dentro da 3ª Semana de Grupocarmologia, 
contando com a participação de 58 voluntários de todas as 
localidades de atuação da instituição.

 Dia 12.02.2021, houve a abertura no formato online do 
E V O L U A  e  d o  F ó r u m  d e  G r u p o c a r m o l o g i a ,  s o b  a 
responsabilidade do Office da ARACÊ em Porto Alegre. 

 Para o Fórum, foram convidados os voluntários Ney 
Vugman com a pesquisa “Tenepes e a Teoria Psicodramática da 
Grupalidade”; Ana Seno, que apresentou “Autopesquisa e 
Grupalidade” e, f inalizando o Fórum, Marco Facury, 
apresentando “Teáticas da Grupalidade: a Conscienciologia 
Aplicada à Grupalidade Sadia”. As apresentações promoveram 
perguntas, debates e muitas reflexões.

 No sábado, dia 13.02.2021, o Núcleo de Parapedagogia 
organizou uma dinâmica de interação entre os presentes. Após, 
os voluntários representantes do Campus ARACÊ e dos Offices de 
apoio voluntário de Porto Alegre, Pelotas, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Cascavel e Belo Horizonte dividiram momentos de 
dificuldades e facilidades  grupais e as respectivas vivências 
m a rc a n te s  e n f re n ta d a s  n o  a n o  d e  2 0 2 0 .  Ta m b é m 
compartilharam com o grande grupo as  técnicas, as atividades e 
as atitudes adotadas para superação dos desafios encontrados. 

 Sem dúvida, foram momentos de troca de experiências 
importantes e de muita interassistência. Foram relacionadas as 
seguintes palavras e expressões que os voluntários associaram 
com grupalidade sadia durante esse dia: vínculo; acolhimento; 
cordialidade; interconfiança; interassistência; amizade raríssima; 
respeito ao nível evolutivo; empatia; paciência; pedir ajuda 
quando necessário; ressignificar; fazer diferente; e mudar.

 No dia 14.02.2021 ocorreu a Assembleia Geral da 
ARACÊ, momento no qual realinhamos objetivos, foram 
disponibilizados os Demonstrativos Financeiros para que todos 
pudessem verificar o Balanço Patrimonial e Demonstrativo de 
Resultado de Exercício (DRE) da instituição; também analisamos 
todas as contas e saldos da ARACÊ juntamente com as 
explicações do colega Marco Facury, resultando em desassédio e 
promovendo interassistência. No período da tarde analisamos e 
listamos os projetos prioritários para serem colocados em prática 
ainda no ano de 2021.

 No último dia desse EVOLUA, segunda-feira, dia 
15.02.2021, tivemos exposição teórico e prática com a equipe de 
consciencioterapeutas Ermânia Ribeiro e Ivo Valente, em mais 
uma parceria ARACÊ-OIC, na qual aprendemos técnicas simples 
e eficazes de mudanças efetivas e de ressignificação.

 Finalizamos a tarde com dinâmica criativa e interativa 
com a participação de todos os voluntários pelo zoom.

 Foram ricos momentos de trocas de experiências, 
conversas, debates, reflexões, discussões, realinhamento e de 
muita assistência entre toda a equipe de voluntários da ARACÊ.


