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Intercâmbio Conscienciológico
Por Eliane Stédile

ARACÊ lança Intercâmbio Conscienciológico
na Cognópolis Pedra Azul

 Que tal passar uma temporada em um campus conscienciológico, vivenciando a 
experiência de ser voluntário-pesquisador-residente? Essa é a essência do Intercâmbio 
Conscienciológico, implantado no Campus ARACÊ, onde se instala a Cognópolis Pedra Azul, no ES. 
 A intercambista estreante do projeto foi Eliete Fagundes, homeopata, residente em Belo 
Horizonte, que permaneceu 15 dias residindo na Vila Elliotis, em chalé equipado especialmente 
para a atividade. Com foco na autopesquisa, ela realizou 17 experimentos laboratoriais e utilizou 
diariamente a Sala de Pesquisa para a escrita e leitura, além de voluntariar no Projeto Cuidadologia. 

Saiba o que é o Intercâmbio Conscienciológico 

 O termo intercâmbio remete a trocas. Intercâmbio é uma viagem na qual o foco principal é 
adquirir conhecimentos interculturais através de experiências. Entre as modalidades estão os 
intercâmbios de estudos de idiomas; de especialização; de voluntariado, dentre outros.
 O Intercâmbio Conscienciológico na Cognópolis Pedra Azul é a oportunidade do 
intercambista vivenciar temporada de estada, pesquisa e voluntariado em campus 
conscienciológico, junto à natureza, intercambiando conhecimentos através de experiências em 
Cognópolis, tendo por base o Paradigma Consciencial. O objetivo é oportunizar aos pesquisadores 
interessados a experiência de viver na Cognópolis Pedra Azul, com foco interassistencial. A 
proposta é abrir possibilidade de intermissivistas se fixarem, por temporada, na Cognópolis Pedra 
Azul, vindo a compartilhar experiências ofertadas, de acordo com o interesse pessoal. 
 O pesquisador poderá participar por iniciativa pessoal ou representando Instituição 
Conscienciocêntrica (IC), sendo temporariamente embaixador da IC e fixando o holopensene de 
determinada especialidade na Cognópolis Pedra Azul, promovendo assistência ao público-alvo 
daquela instituição no ES. Caso o intercambista atenda aos critérios existentes, a experiência 
poderá também culminar com experimento no Laboratório Serenarium.
 Institucionalmente, o projeto está vinculado ao Núcleo Técnico-científico e à Assessoria de 
Saúde, contando com a participação de todos os voluntários residentes no Campus ARACÊ. É uma 
das três modalidades do Turismo da Experiência, sendo elas: 
 Modalidade 1 - Passeio Bioenergético, com duração de três horas; 
 Modalidade 2 - Imersão Holossomática, com duração de um a dois dias em fim de semana; 
 Modalidade 3 - Intercâmbio Conscienciológico, com duração de sete dias a três meses.
 Entre os critérios para participar do Intercâmbio Conscienciológico estão: ser pesquisador 
da Conscienciologia, admitindo o Paradigma Consciencial; estar em pleno gozo de saúde física e 
mental comprovado por atestado médico (incluindo testes da Covid-19); passar por entrevista 
prévia com finalidade de alinhamento de interesses e expectativas.
 Quanto aos espaços para residência, o projeto oferece duas possibilidades na Vila Elliotis: 
chalés para permanência prolongada e basecons para estadas de curta duração. Os ambientes são 
mobiliados e equipados com infraestrutura minimalista, otimizadora da experiência.
 Durante o Intercâmbio, o pesquisador poderá usufruir de toda a estrutura e atividades 
disponíveis: pesquisa na Holoteca e Sala de Pesquisa; Campo de Escrita; experimentos em 
L a b o ra t ó r i o s  C o n s c i e n c i o l ó g i c o s ;  Pa s s e i o 
Bioenergético em trilhas na natureza da Mata 
Atlântica, existente no Campus ARACÊ; plantio de 
árvores frutíferas e plantas ornamentais; interação em 
horta orgânica; turismo nas montanhas capixabas; 
experimento no Serenarium (critérios próprios). 
 Cada intercambista poderá elaborar sua 
própria programação, de acordo com o interesse e 
critérios. Interessados em participar podem entrar em 
contato pelo whatsapp: (27) 99997-3120, ou pelo 
email intercambio@arace.org.
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Duas Décadas da Revista Conscienciologia Aplicada

Começa a 1ª turma do AOG On-line

 Bidecenário. A ARACÊ celebra no ano 2021 duas conquistas importantes para sua história: o próprio aniversário de fundação da 
Instituição e a existência da revista Conscienciologia Aplicada – CAP.
 Origem. O título da revista da ARACÊ surgiu em 2001, elaborado por grupo de voluntários do CEAEC, onde foram produzidas 4 
edições publicadas pela editora CEAEC com foco nas atividades e reuniões técnicas para criação da instituição ARACÊ e implantação do 
Campus ARACÊ. Na Tabela 1, estão sintetizadas as 4 primeiras edições em 2001 e 2002.

 Mudança. A partir de 2005, a revista passa a ser publicada pela editora ARACÊ e inicia nova série de publicações orientadas para 
os cursos, eventos científicos e pesquisas realizadas na linha da Conscienciologia Aplicada, enfocando as três especialidades que 
compõem o materpensene da instituição: Intrafisicologia, Grupocarmologia e Serenologia.
 Equipes. Vários voluntários contribuíram na revista desde 2005, trabalhando com afinco nas diversas etapas que compõem a 
produção de um periódico: equipe de revisores, equipe de tradutores e editorial. 
 Gratidão. Deixamos registrado nessa data comemorativa de duas décadas nossos agradecimentos sinceros a cada um dos 
voluntários que fez parte desse projeto, colocando sua energia e mentalsoma para a concretização e manutenção da revista da ARACÊ 
ao longo desse período.
 Coincidência. Desde o início da publicação, pela editora ARACÊ, foram realizadas 10 edições, considerando a primeira edição 
em 2005 até a atual, publicada neste ano, 2021, completando um decênio, na proposta de periodicidade bienal (2 anos).
 Anual. Resultado de esforços conjuntos da equipe editorial, foi aceito o desafio de transformar a periodicidade da revista de 
bienal para anual, a partir dessa edição em 2021. Tal decisão foi amparada na verificação de as edições estarem em dia, sem atrasos, e 
pelo fato de haver a expansão e divulgação da revista perante a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
 Dados. São apresentados, na Tabela 2, os principais dados compilados nos últimos 17 anos:

 Eventos. Houve 3 edições especiais referentes aos anais de eventos científicos realizados pela ARACÊ ou em parcerias com 
outras instituições. Esses anais representam as pesquisas e autopesquisas de diversos autores da CCCI sobre cada especialidade da 
Conscienciologia que compõe o materpensene da IC, conforme discriminado na Tabela 3. 

 A  1 0 ª  t u r m a  d o  c u rs o  A u t o c o n s c i e n t i za ç ã o 
Organizacional (AOG) teve início no dia 17 de abril de 2021 com 
21 inscritos. É a primeira vez que o curso acontece na modalidade  
on-line.
 Ativo desde 2005, o curso propõe neoparadigma 
financeiro com foco multidimensional, interassistencial e 
proexológico, apresentando neotecnologias e paratecnologias 
para a gestão financeira pessoal, sendo aplicável à gestão 
empresarial e institucional.
 A facilidade do uso da tecnologia para a realização do 
curso na modalidade EaD viabilizou a presença de pesquisadores 
de 14 cidades diferentes, incluindo 1 participante da Suíça.
 A equipe docente do curso é formada pelos professores 
veteranos Andréa Santos, Luis Marcelo Zanlucki e Marco Antônio 
Facury, que contam também com o suporte da equipe de 
monitoria do AOG, formada pelos professores Eliana Francílio, 
Isamar Martins e Lia Tedesco. Considerando os docentes e 
monitores, são 19 cidades interconectadas no curso.

 A versão on-line do curso AOG tem duração de 9 meses, 
encerrando-se em dezembro de 2021, contendo 1 aula mensal, 
além de 1 aula inaugural e 3 encontros extras com atividades 
práticas e atendimentos personalizados.
 Nova turma já está prevista para 2022, com início no mês 
de março. Interessados podem entrar em contato pelo email 
parapedagogia@arace.org.

 Neoautores.  Desde o início, a ARACÊ incentivou os diversos pesquisadores e voluntários da própria instituição a escreverem 
seus artigos e gescons. Ao longo do tempo, foi observado o crescimento de neoautores, conforme indicado na Tabela 4, em ordem 
cronológica.

 Aquisição. O ideal é cada leitor ter o seu exemplar em mãos. Para a aquisição das diversas edições da revista CAP, indicamos os 
seguintes locais: livraria no Campus ARACÊ e site shopcons.com.br.
 On-line. Para acesso gratuito on-line das edições da revista CAP, indicamos os sites da Associação ARACÊ 
(https://arace.org/revista-cap-conscienciologia-aplicada/) e o site do Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística - ICGE  
(https://www.icge.org.br/?page_id=2927).
 Parabéns. A celebração das duas décadas se expande a todos os autores que enviaram suas pesquisas e gescons para serem 
publicadas na CAP. Nossa gratidão a cada um deles e, em especial, para os neoautores que enfrentaram os esforços do autodesassédio 
mentalsomático ao escrever e publicar a primeira gescon no formato de artigo ou relato. 
 Leitores. A existência de um periódico somente se justifica quando há os leitores. É por meio da interação pensênica desses 
leitores com os autores que se alcança o ciclo da interassistencialidade tarística. Aos nossos leitores de hoje e de sempre, nossos 
agradecimentos desde já.
 Convite. Nesta oportunidade, estendemos o convite aos demais pesquisadores da Conscienciologia que ainda não estrearam na 
revista CAP para que enviem seus trabalhos e contribuam para este holopensene da escrita e da interassistência pela gesconografia e 
cientificidade. Há sempre espaço aberto para a tares na revista.
 Contato. Sugestões, contribuições, críticas e/ou pedido de mais informações podem ser encaminhados para o e-mail 
revista@arace.org.

Por Ana Seno

Por Marco Facury

Ano 1 N.  1  
Março/2001  

Ano 1 N.  2  
Maio/2001  

Ano 1 N.  3  
Agosto/2001  

Ano 2 N.  4  
Abril/2002  

Reuniões técnicas ARACÊ   
(Debates iniciais)  
Tiragem: 3.000 
exemplares.  
Páginas: 18.  

Expansão da  
Conscienciologia Aplicada  
Tiragem: 1.300 
exemplares.  
Páginas: 18.  

Reuniões técnicas 
ARACÊ  
Tiragem: 3.000 
exemplares.  
Páginas: 18.  

Nova gestão do 
CEAEC  
Tiragem: 2.300 
exemplares.  
Páginas: 18.  

Tabela 1 –  Síntese das 4 primeiras edições pela editora CEAEC  

Edições Páginas Artigos Relatos 
Textos 

Institucionais  

Total de 
Autores  

Autores 
Homens  

Autoras 
Mulheres  Neoautores  

Colaboradores 
nos artigos  

10 1.229 92 7 31  129  43  86  47  9  
Tabela 2 –  Síntese das 10 edições pela editora ARACÊ  

Ano Número  

Edição Páginas Artigos Autores Tipo da Edição  

2006 6 174 18 29 Anais da I Jornada de Intrafisicologia  

2008 7 220 16 25 
Anais do I Congresso Internacional de Grupocarmologia  

I Encontro dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia  

2010
 

8
 

136
 

12
 

13
 

Anais do  I Congresso Internacional de Serenologia   
IX Congresso Internacional de Inversão Existencial

 
Tabela 3 –

 
Edições Especiais de eventos científicos

 

Ano 2005 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2021 

Quantidade 
Neoautores

 

1
 

10
 

4
 

4
 

0
 

2
 

6
 

3
 

11
 

6
 

Tabela 4 –

 
Quantidade de neoautores

 
por edição
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Por Marco Facury

Fórum Debatologia

 Em maio e junho, aconteceram mais 2 edições do Fórum 
de Pesquisa Debatologia On-line, com a presença total de 77 
participantes ao vivo. Estas 2 apresentações e todos os demais 
eventos realizados na versão on-line desde o ano passado estão 
disponíveis no canal da ARACÊ no YouTube. Basta acessar para 
ver ou rever e compartilhar com os amigos evolutivos.

 Nos meses de maio e junho foram realizados 2 novos 
programas Diálogos em Conscienciologia Aplicada, com o total de 
56 participações ao vivo. A atividade é mensal às quintas-feiras da 
3ª semana do mês, de 19h às 20h, e traz sempre um tema do dia a 
dia sob o olhar da Conscienciologia Aplicada. Confira os vídeos no 
canal da ARACÊ no YouTube e compartilhe com seus amigos.

Tema: Acesso Retromnemônico ao Curso 

Intermissivo

Data: 6 de junho de 2021

Pesquisadora: Helaine Carvalho

Pontoações: 34 participantes

 16 perguntas / comentários

Tema: Evolução na vida a dois

Data: 17 de junho de 2021

Dialogadores: Flávia Sperandio; Hércules 
Tchechel; Karina Borges e Marco Facury

28 participantes simultâneos

70 visualizações durante a live

Tema: Resgate da Identidade Extrafísica

Data: 2 de maio de 2021

Pesquisadora: Graça Dantas

Pontoações: 43 participantes

 13 perguntas / comentários

Tema: Autopesquisa nas inter-relações

Data: 13 de maio de 2021

Dialogadores: Elena Bandeira;  Eliana Fran-
cílio; Hércules Tchechel e Marco Facury

28 participantes simultâneos

69 visualizações durante a live

Por Marco Facury

Cognópolis Pedra Azul

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

Intercâmbio Conscienciológico

Programe-se para este experimento único!
 Em função da pandemia da Covid-19, os experimentos no 
Laboratório Serenarium estão suspensos desde março de 2020. 
A equipe do Serenarium já está se organizando para a retomada 
das atividades no 2º semestre de 2021: os experimentos iniciais 
serão realizados pela própria equipe, de modo a se definirem os 
protocolos de saúde para que os próximos serenautas tenham 
toda a segurança em seus experimentos em 2021.
 Programe-se e venha realizar o seu experimento.

Intercambista: Eliete Fagundes, homeopata.
Intercâmbio n. 1
Temporada: 15 dias (de 20 de maio a 4 de junho de 2021).
 "A oportunidade ímpar de poder participar de ambientes 
únicos e mentaissomaticamente otimizados, clarificou-me: se 
continuarmos evitando o inevitável, dificultaremos a 
transposição para a condição de Homo serenus. Para mim o 
desafio da autorreflexão é silenciar o mundo inconsciente que 
criei ao redor para ouvir apenas a consciência lúcida. A 
paraterapêutica diária da equipe extrafísica foi pontual no ajuste 
de padrões holopensênicos que se afinaram e reverberaram de 
maneira inequívoca, alavancando assim a trajetória evolutiva 
proexológica. Agradeço a todos que me possibilitaram participar 
deste intercâmbio" (Eliete Fagundes, Homeopata).

Intercambista: Neuzeth Barros, médica.
Intercâmbio n. 2
Temporada: 15 dias (de 15 a 29 de junho de 2021).


