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Serenologia: Chamada de Trabalhos
Por Pedro Negri e Ana Seno

Núcleo Técnico-científico abre Chamada de Trabalhos
para o 9º Fórum de Serenologia

 O Fórum de Serenologia tem o 
objetivo de convergir os pesquisadores da 
CCCI interessados na especialidade 
Serenologia, visando apresentações de 
pesquisas, verpons e novas descobertas 
relativas ao campo do serenismo e do 
estudo dos Serenões e Serenonas. Abarca 
t a m b é m  a  s u b e s p e c i a l i d a d e 
S e r e n a r i o l o g i a  q u e  i nv e s t i ga  o s 
experimentos de imersão de 3 dias no 
Laboratório Serenarium e seu ambiente 
intra e extrafísico.
 “A Serenologia é a especialidade da 
Conscienciologia aplicada ao estudo do 
Homo sapiens serenissimus  e  das 
r e s p e c t i v a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e 
consequências evolutivas daí advindas.” 
(Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; 
Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; p. 910).

 O evento tem por objetivos: 1. Integração e atualização dos pesquisadores e do 
público em geral sobre os avanços (Verponologia) na área da Serenologia. 2. Apresentar os 
resultados de pesquisas a partir das autovivências multidimensionais relacionadas à 
Serenologia e aos experimentos no Laboratório Serenarium. 3. Difundir a pesquisa 
conscienciológica enquanto instrumento de sustentabilidade holopensênica da ciência 
Conscienciologia e acesso aos holopensenes do serenismo e das frentes interassistenciais 
avançadas.
 Os trabalhos podem abordar os resultados de investigações pessoais na forma de 
artigo científico ou de relato de autovivência sobre temas relacionados à Serenologia: 
1. Relações da Serenologia com as especialidades da Conscienciologia. 
2. Temas correlatos: acolhimento; abnegação cosmoética; antiemocionalidade; arrimo 
interconsciencial assistencial; autocoerência cosmoética multidimensional; 
autodescoberta neossináptica; autovivências serenológicas; bom humor interassistencial; 
comunexes avançadas; cosmovisão informacional e autocosmovisão; Despertologia e 
desperticidade; equilíbrio holossomático; fraternismo e megafraternismo; heurística 
evolutiva (Verponologia); Laboratório Serenarium; Serenariologia; pacifismo e centrais 
extrafísicas; paradiásporas interassistenciais; reeducação consciencial; reurbanizações 
extrafísicas (reurbexes); serenismo, serenidade; sincronicidade e parassincronicidade.
 O prazo para envio dos trabalhos é até 31 de agosto de 2021, devendo ser enviado 
para o e-mail revista@arace.org.
 A seleção dos trabalhos será realizada pela Equipe Editorial da Revista 
Conscienciologia Aplicada e pela Comissão Organizadora do evento, considerando os 
critérios de originalidade, cientificidade e contribuição para a pesquisa conscienciológica, 
especialmente a linha de pesquisa Conscienciologia Aplicada. 
 O Fórum de Serenologia ocorre anualmente dentro da Semana de Serenologia 
organizada pela ARACÊ e, neste ano de 2021, será na modalidade on-line.
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2ª Década é Comemorada em Live HistóricaCCCI Congratula ARACÊ Pelos 20 Anos
 O distanciamento não foi barreira para a Associação ARACÊ 
comemorar seus 20 anos de existência. 
 O dia 14 de abril de 2021 foi movimentado nas redes sociais. Ao longo 
de todo o dia, chegaram mensagens de amigos, voluntários e ex-voluntários 
de toda a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) 
congratulando a ARACÊ por suas 2 décadas de atividades tarísticas. 
 A Associação ARACÊ agradece por todas as manifestações recebidas:

 No dia 14 de abril, a Associação ARACÊ festejou 
seus 20 anos com a 1ª live comemorativa com alguns dos 
pioneiros de sua fundação. Foi um evento histórico, 
reunindo virtualmente voluntários, ex-voluntários e 
amigos da IC.
 Em uma conversa descontraída, Alexandre 
Balthazar, Maria Izabel da Conceição e Maria Luiza Catto, 
com a mediação dos anfitriões Eliane Stédile e Marco 
Facury, rememoraram diversas histórias da época e 
contexto do surgimento da ARACÊ, ainda na condição 
de um projeto de expansão das atividades do CEAEC - 
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, 1º campus 
de pesquisa da Conscienciologia, implantado em 1995 
na cidade de Foz do Iguaçu.
 Eles contaram como o Professor Waldo Vieira 
apresentou ao grupo a ideia de expandir as atividades da 
Conscienciologia Aplicada para o estado do Espírito 
Santo e diversas situações e sincronicidades ocorridas 
naquela época, levando à consolidação da ideia de 
fundação daquela nova instituição conscienciocêntrica.

 Os convidados compartilharam suas lembranças de vivências grupais, 
resgatando parte do conteúdo que irá compor a Holomemória da ARACÊ, projeto em 
desenvolvimento que visa reunir e registrar fatos institucionais marcantes, históricos 
a serem disponibilizados em seu acervo para acesso de toda a Comunidade 
Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) e de toda a sociedade.
 Ao todo, foram 155 visualizações ao vivo e inúmeros comentários feitos pelos 
participantes da live, interessados e curiosos por conhecer os bastidores da fundação 
da ARACÊ. O ambiente virtual proporcionou também o reencontro de velhos amigos 
que viveram juntos diversas situações que ficaram marcadas na história de vida de 
cada um deles. Foi um momento único.
 Ao longo de 2021, haverá uma série de lives temáticas com diversos 
voluntários e ex-voluntários resgatando a história institucional. Confira em nosso 
canal no YouTube. Participe! Você faz parte desta história!

Por Marco FacuryPor Marco Facury

A cada voluntário, desejo muita saúde 
para continuarmos a sustentabilidade 

energética e assistencial da ARACÊ 
nesta jornada grupal. (Mônica Martins)

Parabéns à ARACÊ pelos 20 anos de existência e 
de tanta assistência. (Roberto Berenger Júnior)

Parabéns para todos os voluntários que 
contribuíram para a construção da 

ARACÊ e para nós que estamos dando 
continuidade! (Maria Ângela Carvalho)

Parabéns a todos da 
ARACÊ que colocaram 
suas energias desde o 
começo. (Laurita Lima)

20 anos promovendo a interassistência! Parabéns à ARACÊ por nos 
acolher e continuar acolhendo intermissivistas dispostos a participar 
dos grandes projetos, como a Cognópolis Pedra Azul! (Sílvia Facury)

 Temos muita gratidão por todos 
vocês. O Campus da ARACÊ é 

de uma energia singular. A 
reverberação dos sons das 

plenárias é única. (Ana Silva)

Parabenizo a equipe de voluntários da ARACÊ! ARACÊ faz 
aniversário e nós todos somos presenteados. (Rosemere Victoriano)

  Olá, amigos! Parabéns à ARACÊ. (Karina Borges)

  Estamos juntos na comemoração! Parabéns, ARACÊ! (Ney Vugman)

P  arabéns para os voluntários da ARACÊ. (Liliana Scarpari)

 Parabéns, ARACÊ. (António Magalhães)  Parabéns, ARACÊ!!! (Elisete Pagano)

 Parabéns, ARACÊ!!! (Flávia Sperandio)

P  arabéns, ARACÊ e equipe, pelos 20 anos! (Aílton Maia)

Parabéns a todos pela data! (Flávio Monteiro)

Tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. Parabéns a 
todos os voluntários que continuam dando sustentabilidade 

para esta imensa interassistencialidade!  (Ivone Shimabukuro)

Parabéns à bela ARACÊ! O Campus ARACÊ é de beleza 
singular, permeado por energias fortes e contagiantes. 

Gratidão aos pioneiros por nos proporcionar esse 
ambiente indutor de energias homeostáticas que 

compõem o holopensene. (Teresa Stedile)

Parabéns ARACÊ. Serenidade e 
esclarecimento. (Adelino Denk)

Parabéns, ARACÊ!! (Tarquínio Filho)

Parabéns, ARACÊ e a 
todos que ajudaram a 
construir e manter o 

campus. (Marley Melo)

Eeeee Parabéns!!!! (Laênio Loche)

Parabéns, pessoal! (Virginia Ruiz)

 Parabéns, ARACÊ!!!! 
Gratidão aos desbravadores 
e a todos os voluntários!!!! 

(Sônia Martins)

Parabéns  à  ARACÊ e a todos nós,  que temos a 
responsabilidade de dar continuidade aos próximos 

projetos. Que sigamos a cada dia mais unidos e 
energizados, registrando cada vez melhor a história 

desta Instituição. (Eliana Oliveira)

Queridos amigos, parabéns a todos os 
voluntários de hoje e sempre pela construção 
desta realidade que é o Campus da ARACÊ. 

Vocês são exemplaristas. (Neide Lázaro)

 Parabéns ARACÊ, todos voluntários pela dedicação e 
perseverança. Lembro-me do dia que Professor Waldo Vieira 

e um grupo de interessados estiveram visitando o terreno 
que hoje é o Campus da ARACÊ. (Elizabetha Schmidt)

 Parabéns, pessoal. Feliz por ter 
participado desse início e tê-los 
como companheiros evolutivos. 
Abraço a todos. (Levi Antunes)

Parabéns, ARACÊ!!! (Hércules Tchechel)Viva a ARACÊ, muitos anos de vida. (Gabriela Pellenz) Parabéns, querida ARACÊ. (Walkíria Monteiro)

Viva ARACÊ!! (Iara Suassuna) Parabéns a ARACÊ e aos pioneiros. (Fernando Barbaresco)

Parabéns, ARACÊ! Sempre recordo 
com alegria do lugar. Gratidão pelo 
acolhimento. Ótimas experiências. 

(Helaine de Carvalho)

Parabéns a todos os 
envolvidos nesse 

projeto tão bacana!!! 
(Adriana Facury)

Parabéns para ARACÊ e para 
os inúmeros voluntários que 
já passaram por ela e os que 
continuam!!! (Frances Braga)

Parabéns pelo empenho 
de todos vocês em manter 

esse espaço tão incrível. 
(Rodolpho Soares)

Parabéns pra ARACÊ e 
para os seus e as suas 

amparadores intrafísicos. 
(Marina Thomaz)

Parabéns para os 20 aninhos da ARACÊ. (Alice Maia)

 Parabéns prá vocês, 
Nesta data importante, 
Prá ARACÊ um abraço 
Deste Amigo distante. 

Viva a ARACÊ! Viva a Tenepes! 
(Amaro Krob)

Parabéns por esse aniversário especial! O 
acolhimento da ARACÊ é marca registrada! 

Vocês são realmente especializados em 
resgate, em assistência em momentos críticos. 

Gratidão imensa por tudo e que siga avante 
este trabalho! (Luciana Ribeiro)

Parabéns, ARACÊ!!!!! Parabéns aos que 
sustentam em todos os níveis essa instituição 
que tanta assistência promove. Sou grata por 
todos os momentos evolutivos que passei em 

conexão com vocês. As melhores energias 
sempre!!! (Liane Borges)

Parabéns, ARACÊ! Parabéns, equipe querida! (M. Carmo Coelho)Parabéns a toda a equipe intra e extrafísica da ARACÊ!! (Elizabeth Rodrigues)

 Parabéns, pessoal. Grupalidade 
da ARACÊ está de parabéns. 
Muita interassistência nesses 

anos. Que venham muitos 
mais. (Dany Wendel)

 Grupalidade na prática! A 
beleza natural aliada à 

arquitetura complementa 
o cenário acolhedor. 

(Delânia Afonso)

 Parabéns, ARACÊ.  Feliz por 
fazer parte dessa história e 
grata pela oportunidade de 

viver no campus por 13 anos. 
Escola de grupalidade e 

interassistência. (Irene Martins)

 Parabéns, ARACÊ, 
um sonho idealizado 

por voluntários e 
agora completa 20 
anos de atividade! 

(Márcia Facury Silva)Parabéns a toda a equipe de voluntários! (Celso Onishi)

Parabéns, ARACÊ, vida longa!!! Muito feliz 
por fazer parte dessa história!!! Grata por 
poder compartilhar deste momento, com 

estas consciências com que tive a 
oportunidade de muitos aprendizados e 
com todas as amizades raríssimas deste 

grupo!!! (Handrea Pellenz)

Grata por fazer parte 
de alguns momentos 

desses 20 anos!                    
(Tânia Sommariva)

Parabéns, ARACÊ e todos seus 
voluntários, pelos 20 anos de 

exemplarismo 
conscienciológico, 

companheirismo, generosidade 
e amizade interICs! Gratidão! 

(Maria Antonieta Ferreira)

Parabéns a todos nós. 
À Conscienciologia, à 

humanidade.        
(Luzia Machado)

Parabéns! Meu abraço 
fraterno e meus 

parabéns a todos os 
voluntários da ARACÊ 

pelo completismo dessa 
maxiproéxis grupal!!! 

(Isabel Manfroi)

Parabéns a todos voluntários 
por esse marco! Duas 

décadas é um belo feito na 
tares! Denota a seriedade e 
sustentabilidade de equipin 
e equipex!! Grande abraço a 

todos!! (Félix Wong)

Parabéns, ARACÊ, que em 
sua maturidade desponta no 
nascer do dia, com a aurora 

e o canto dos pássaros. 
Alvissareira!! (Mariza Salles)

Entre as congratulações recebidas pelos 
voluntários da ARACÊ pelas 2 décadas da 
instituição, uma surpresa agradável foi a 
homenagem do Sr. Olavo Gomes Bossois. Ao 
assistir a 1ª live comemorativa, ele entrou em 
contato para expressar sua satisfação ao saber, 
através dos depoimentos de voluntários 
pioneiros, o quanto pôde contribuir com as 
edificações do Campus ARACÊ. Reformado do 
corpo de bombeiros e autor de livros na área da 
saúde somática, Olavo foi o idealizador da 
arquitetura esférica, criada por ele na construção 
da sua residência em Afonso Cláudio, na região do 
Campus ARACÊ, pela observação do pássaro João 
de Barro. Foi ele quem cedeu a tecnologia e 
treinamento das equipes para que a ARACÊ 
pudesse construir as plenárias e o Laboratório 
Serenarium. Somos todos gratos ao Sr. Olavo pela 
sua prestimosa colaboração.

Parabéns, vocês são incríveis. (Marcelo Brivilatti)Parabéns a toda a equipe. (Rute Pinheiro)

Não há como não 
sentir saudade do 

campus. 
Feliz aniversário! 
(Lia Gradaschi)

Parabéns, ARACÊ! 
Parabéns aos 

desbravadores!  
(Jades Pellenz)

Parabéns a toda a equipe da ARACÊ. (Ernani Brito)

Parabéns, ARACÊ. Sou grata 
por pertencer a este grupo 

maravilhoso. Todos 
voluntários da ARACÊ estão 

de parabéns. (Igia Franceschi)

Parabéns a todos nós! Parabéns a todos 
voluntários da ARACÊ e todos aqueles 
que fizeram parte desta história! Feliz 

aniversário! (Mara Pizatto)

P arabéns a toda a equipe da ARACÊ! Gratidão 
pelo legado tarístico e exemplar da grupalidade 
Cosmoética. Que venham as próximas décadas 

somando à integração da CCCI. (Cristina Arakaki)

P arabéns, ARACÊ, por completar 20 
anos. Sou grata por ter participado 
de momentos especiais, junto com 
amigos evolutivos. (Tânia Moreira)

P arabéns a todas as consciências envolvidas nesse megaprojeto! (Diego Izoton) E spetacular e merecida comemoração. Parabéns, ARACÊ. (Graciela Greiner)

Parabéns a todos os voluntários da ARACÊ pelos 20 anos. (Aline Bitencourt)

Parabéns para todos 
os que construíram 

e mantêm o 
Campus da ARACÊ! 

(Paulo Borges)

Parabéns à ARACÊ 
pelo Vintênio de 
Interassistência 

tarística!!! 
(Marcelo Silva)

Parabéns ao 
grupo ARACÊ pela 
assistencialidade 
nesses 20 anos. 
(Orlando Silva)
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Cognópolis Pedra Azul

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

Por Marco Facury

20 anos de histórias da ARACÊ e a 
construção do primeiro Serenarium

Por Greice Athayde

"Expansão. A primeira itinerância do professor Waldo Vieira ao 
Espírito Santo, após o início da expansão da Conscienciologia 
Aplicada para este estado através do CEAEC, foi com o curso 
Teoria dos Serenões, em Vitória, dezembro de 2000. Ocorreu 
por iniciativa do grupo que tinha atuado na implantação do 
CEAEC e estava direcionando esforços na proposta de instalação 
de outro Campus de Conscienciologia, desta vez no Espírito 
Santo. Essa expansão foi uma proposta do próprio professor 
Waldo, que solicitou que eu estivesse à frente deste projeto.

Visita. Após o curso, professor Waldo viajou com a equipe para o 
interior do Espírito Santo para conhecer o local, onde havia proposta 
de se instalar o Campus ARACÊ. Havíamos visitado vários hotéis e 
pousadas, procurando hospedá-lo em local que oferecesse 
segurança e espaço, caso ele quisesse fazer suas caminhadas. Assim 
o hospedamos em um Hotel Fazenda e o levamos para visitar o 
terreno que havia sido doado para algum projeto da 
Conscienciologia e que depois veio a pertencer à Associação ARACÊ.

Reunião. No último dia da estada do professor Waldo na 
região, dia 6 de dezembro de 2000, pela manhã, recebemos 
um recado, ainda bem cedo, para que fôssemos para o Hotel 
Fazenda Monte Verde, em Vargem Alta, onde o professor 
estava hospedado, porque ele queria conversar com os 
voluntários. Chegamos ao hotel, 10 pessoas, tomamos café e, 
logo após, ele nos reuniu em uma sala onde nos leu o registro 
de pangrafia produzida por ele durante aquela madrugada.

Pangrafia. O professor apresentou o relato da experiência vivenciada 
por ele com a participação conjunta de consciexes amparadoras de 
alto nível. Essa pangrafia orientava para a construção de um 
laboratório de heurística, o Serenarium, um laboratório de imersão 
de 3 dias, no qual a pessoa entraria uma e sairia outra. Sobre a 
forma, disse que deveria ser algo arredondado, orientando para ser 
construído em local isolado, oferecendo tranquilidade.

Amparadora. Durante a Tertúlia em 2011, na qual foi 
apresentado o verbete Ortótes, professor Waldo mencionou o 
momento vivenciado no Espírito Santo, informando ser Elliottis 
a consciex amparadora que havia acoplado com ele na ocasião."

Conheça essa e muitas outras histórias sobre a construção do 
Laboratório Serenarium. Adquira seu livro Serenarium: o 
primeiro laboratório de autopesquisa em imersão de 72 horas 
do Planeta pelo site https://www.shopcons.com.br/.
(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.; 2 anexos; 2 apênds.; alf.; geo.; 
ono.; 27,5 x 21 cm; br.; Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2020; páginas 48 e 49.)

Programe-se para este experimento único!

Fórum Debatologia

 O Debatologia On-line retomou suas atividades em 2021. 
Nos meses de março e abril, foram realizadas 2 edições desse 
fórum de pesquisa que completa neste ano sua 1ª década, agora 
na versão on-line. Todos os eventos estão disponíveis no canal da 
ARACÊ no YouTube. Basta acessar para ver ou rever e 
compartilhar com amigos evolutivos.

 A segunda temporada do programa Diálogos em 
Conscienciologia Aplicada começou a todo vapor. A atividade 
passou a ser mensal, mantendo-se às quintas-feiras, das 19h às 
20h. Nos meses de março e abril foram 2 programas, com o total 
de 49 participações ao vivo. Confira os vídeos no canal da ARACÊ 
no YouTube e compartilhe com seus amigos.

Tema: Trajetória Conscienciológica 

Internacional

Data: 4 de abril de 2021

Pesquisadora: Bibiana Goulart

Pontoações: 33 participantes

 15 perguntas / comentários

Tema: Parapsiquismo no dia a dia

Data: 15 de abril de 2021

Dialogadores: Diego Izoton; Hércules 
Tchechel; Marco Facury e Pedro Negri

23 participantes simultâneos

72 visualizações durante a live

Tema: Paradireito na Reurbanização 

Planetária

Data: 7 de março de 2021

Pesquisador: Leandro Guiraldelli

Pontoações: 37 participantes

 12 perguntas / comentários

Tema: Dinheiro e programação de vida

Data: 18 de março de 2021

Dialogadores: Diego Izoton; Flávia 
Sperandio; Isamar Martins e Marco Facury

26 participantes simultâneos

65 visualizações durante a live

Por Marco Facury
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