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Semana de Serenologia lança 1º Fórum de Imagística
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Por Ana Seno e Marco Facury

A 8ª Semana de Serenologia destinará o resultado
financeiro ao Programa Amigos da Enciclopédia

 A 8ª Semana de Serenologia, de 26 a 
30 de dezembro, este ano será totalmente 
on-line.
 Além do 9º Fórum de Serenologia e 
11º Encontro de Serenautas, a novidade em 
2021 é a realização do 1º Fórum de 
I m a g í s t i c a ,  c o m  a  p r e s e n ç a  d o s 
coordenadores da Prova da Imagística e da 
equipe do Treinamento Virtual da Imagística.
 Em todo o  evento,  serão  17 
apresentações, com 4 conferências, 5 
miniconferências e 2 mesas de debate, 
compreendendo a participação de 29 
pesquisadores de diversos Organismos 
Conscienciocêntricos diferentes. 
 Pelo histór ico da Semana de 
Serenologia, as apresentações serão 
s e g u i d a s  d e  d e b ate s  e m  a m b i e nte 
mentalsomático e de aproximações com o 
serenismo.
 Os recursos financeiros serão 
destinados à Enciclopédia da Conscienciologia. Durante o evento, cada participante concorrerá ao 
sorteio de inscrições para o Programa Amigos da Enciclopédia.
 A programação está recheada de atrativos e apresentações de alto nível. Confira a seguir.
 No domingo, dia 26 de dezembro, das 15h às 16h30, a live da Ação Integrada da CCCI 
contará com a presença de pesquisadores da ARACÊ, Assinvéxis, Intercampi e pré-IC Serenus e será 
o aperitivo neuronial para o evento, sendo aberta ao público. 
 Às 18h de domingo, o Professor Tony Muskopf fará a abertura da 8ª Semana de Serenologia 
e do 9º Fórum de Serenologia com a conferência “Técnica de sintonização com o holopensene dos 
Serenões”. Na sequência, acontecem mais 2 miniconferências, seguidas de debate aberto aos 
participantes acerca das exposições. O Fórum de Serenologia terá sequência nos dias 27 e 28 de 
dezembro, com mais 7 apresentações.
 A quarta-feira terá evento inédito: o 1º Fórum de Imagística. Tendo em vista que a Prova da 
Imagística sempre compõe a Semana de Serenologia, a equipe organizadora do evento, em 
consonância com a equipe coordenadora da Prova da Imagística, trouxe a proposta de promover 
evento técnico-científico para ampliar os debates acerca dessa atividade, sugerida em 2009 pelo 
serenão Australino ao Professor Waldo Vieira. Este fórum terá abertura com os coordenadores da 
prova, Professores Nara de Oliveira e Everton Santos, seguida de 1 conferência, mesa de debate 
com os participantes do grupo virtual de treinamento em Imagística e debate com os participantes. 
 O encerramento do evento acontece na quinta-feira, dia 30, com a realização do 11º 
Encontro de Serenautas, que terá 1 conferência de abertura e mesa de debates com a presença de 
pesquisadores experimentadores do Laboratório Serenarium. 
 A 8ª Semana de Serenologia acontecerá de domingo a quinta-feira das 18h às 21h. Agende-
se e venha participar. Será imperdível! Veja a programação completa e inscreva-se no evento pelo 
site da ARACÊ: https://arace.org/ead/serenologia.

ASSISTA OS VÍDEOS
E INSCREVA-SE NO CANAL DA 

ARACÊ NO YOUTUBE PELO LINK 
https://youtube.com/c/CanalArace

  OU PELO QR-CODE ABAIXO

(27) 99997-3120
.

www.arace.org
.

 AssociacaoArace
.

@associacao_arace
.

associacao@arace.org
.

        youtube.com/c/CanalArace.

www.tertuliaconscienciologia.org
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1ª Década do Programa Cognópolis Pedra Azul em Ação

 Nesses 20 anos de existência, a Associação ARACÊ tem muitas realizações a comemorar. 
Uma delas é a 1ª década de atividades junto à comunidade no Programa Cognópolis Pedra Azul 
em Ação.
 Em novembro de 2010, durante o 20º Encontro de Cognópolis, os voluntários concluíram, 
dentre diversos outros projetos, a proposta de implantação do Centro Integrado de Educação, 
Cultura e Saúde (CIECS), empreendimento para abrigar atividades abertas que propiciem maior 
interação com a comunidade local, sempre pautadas pela interassistência com base no 
esclarecimento, mesmo sem abordar os temas da Conscienciologia de maneira explícita.
 Antes mesmo de se pensar na edificação de tal empreendimento, a equipe de voluntários 
propôs que as atividades tivessem início o quanto antes utilizando as instalações já existentes, 
ampliando o abertismo institucional a partir de ações voltadas à cultura e ao conhecimento.
 E assim nasceu o Programa Cognópolis Pedra Azul em Ação: a proposta foi realizar 
atividades ao longo de todo o ano de 2011, quando a ARACÊ completava sua 1ª década.
 Após muita organização e preparativos, no dia 5 de fevereiro de 2011 tiveram início as 
atividades do programa. E durante todo o ano de 2011, diversas atividades foram realizadas: 
Palestras Temáticas, Ponto de Leitura, Oficinas de Criatividade com Recicláveis e Cine-debate.
 O que era para acontecer apenas em 2011 deixou gosto de quero mais. Essa interação 
gerou frutos e rompeu barreiras, levando a ARACÊ a receber demandas de várias escolas da 
região para visitas ao Campus ARACÊ e para atendimento nas escolas com a realização de 
atividades diversas, em especial, dos projetos Mudando o Mundo, Projeto de Vida e Sapiência. 
 Houve também o Encontro de Empresários da região de Pedra Azul, o Projeto Mútua 
Ajuda com o Instituto Jutta Batista e a realização do Simpósio de Psicologia e Reeducação da 
Consciência, em parceria com o Conselho Federal de Psicologia.  A edição n. 166 do Jornal da 
ARACÊ traz as pontoações de todos os 94 eventos realizados até junho de 2020.  A l é m  d e s s a s 
atividades, em abril de 2019, a instituição comemorou seus 18 anos oferecendo coquetel aos 
fornecedores e parceiros e realizando o evento “Um dia na Cognópolis”, recepcionando 
visitantes para conhecerem o campus e experimentarem técnicas bioenergéticas.
 Para coroar os 10 anos do programa, um convite marcante: a realização de 2 palestras on-
line no dia 11 de outubro para cerca de 450 servidores municipais da Secretaria de Educação de 
Venda Nova do Imigrante/ES. 
 O sucesso da atividade levou a Secretaria de 
Assistência Social do município a solicitar também a 
realização da palestra, desta vez presencialmente, no 
dia 22 de outubro, com a presença de 39 servidores 
municipais. Para a secretária Letícia Moreira Perim 
Moraes, “a palestra foi muito importante, pois foi 
trazido um olhar humano, de empatia e um olhar que 
eu acho essencial, da nossa essência, do que somos de 
verdade, que envolve espiritualidade, a questão energética, de como influenciamos e somos 
influenciados e como isso reflete na vida pessoal e profissional”. 
 É a Cognópolis Pedra Azul em ação em toda a região.

Por Marco Facury

Projeto de VidaAtividade de Imagística

Oficina de Criatividade

Palestra Temática

Ponto de Leitura

Visita à Holoteca

Projeto Sapiência

Projeto Mudando o Mundo Projeto Ajuda MútuaSimpósio de Psicologia e Reeducação da Consciência

Palestra - Secretaria Municipal
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ARACÊ 20 anos: Terrenos e Construções Experiência no Intercâmbio
 Dias memoráveis. Se estivermos atentos, perceberemos 
muito mais do que procurávamos similarmente ao que me 
ocorreu nos 15 dias que passei na Vila Elliotis do Campus ARACÊ.
 Após ser acometida pelo Covid-19, tive como sequelas 
fraqueza muscular e forte prurido em todo o corpo. Como nunca 
havia tido reação alérgica tão forte, elaborei hipóteses do que 
poderia ter acontecido: poderia ser causada por fungos no 
armário, consequência da maresia ou ser o pó da siderúrgica. Eu 
precisava sair daquele ambiente para testar a minha hipótese. 
Então entrei em contato com o Campus ARACÊ solicitando a 
possibilidade de passar alguns dias por lá. Coincidentemente, 
estava começando o projeto Intercâmbio Conscienciológico. 
 Hoje vejo que na realidade os amparadores me abriram 
esta porta. Imediatamente, me dirigi para lá. O intercâmbio era 
algo novo para mim e para os voluntários do campus.
 Ao chegar, fui recebida por uma equipe que me deu 
suporte e assistência nos 15 dias que lá permaneci, usufruindo o 
ar puro das montanhas, vivendo uma vida de moradora, ou seja, 
fazendo minha própria comida e cuidando do meu chalé. Conheci 
os cantos e recantos do campus, recebendo o carinho da equipe e 
também das duas funcionárias que ali prestam serviços pontuais. 
 Conhecendo melhor o campus, pude perceber a 
grandiosidade do trabalho feito pelos que o construíram 
voluntariamente e nos deixaram este legado. Ao final da estada, 
fiz relatório das minhas vivências no local. Logo após o retorno 
para casa, percebi que deveria fazer relatório multidimensional e 
só então me dei conta de tudo que aconteceu.    
 Minhas sessões de tenepes eram diferentes das habituais 
porque eu não percebia a incorporação do amparador  e também 
não percebia a doação de energia através de mim, embora tivesse   
a percepção da presença do amparador. Eu realizava a tenepes 
como de costume, mas a resposta não correspondia. O mesmo 
acontecia nos laboratórios. Fui  à biblioteca e não me animei a ler. 
Só o contato com a natureza já me preenchia, além é claro do 
contato com os moradores que me acolhiam com muita simpatia.
 Analisando o acontecido consigo interpretar o que se 
passou: me enganei ao achar que eu estava ali para fazer 
assistência. Não fui ali para doar, mas sim para receber 
assistência, o que me deixou bastante apreensiva, pois por duas 
vezes eu fiz assistência na baratrosfera estando em UTI, mas era 
em pós-operatório de cirurgias eletivas, significando que o 
organismo estava relativamente íntegro, e que provavelmente 
não era o caso agora. Cheguei a essa conclusão quando me 
lembrei de que numa noite, após haver encerrado a tenepes, uma 
luminosidade se achegou à minha direita no pescoço e eu me 
senti acariciada num curto período aconchegante e confortador.
 Em minhas andanças pelo campus inconscientemente 
captava a grandiosidade do trabalho feito pelos voluntários que o 
construíram e isso me veio claramente à memória durante esta 
reflexão. Retornei de lá completamente restabelecida.
 Quando recebi os objetos que esqueci no banheiro e me 
foram devolvidos com o maior carinho, eu quis dar como 
encerrado este meu artigo, mas pouco 
d e p o i s  p a r t i c i p e i  d e  u m a  l i v e 
exatamente com alguns dos voluntários 
que participaram desta construção e o 
que eles relataram foi exatamente o 
que eu havia percebido. Aí fechou!

 No dia 10 de setembro, o 
pro jeto  Ho lomemór ia  A R A C Ê 
promoveu a 4ª  l ive  temática 
comemorativa da 2ª década da 
instituição.
 N a  o p o r t u n i d a d e ,  o s 
voluntários anfitriões Andréa 
Greiner, atual coordenadora do 
Núcleo de Obras, e Marco 

Antônio  Facury  recepc ionaram 
Alexandre Balthazar, Antonio Berbigier, António 

Magalhães e Celso Lückmann para contarem as histórias dos 
Terrenos e Construções do Campus ARACÊ.
 O evento teve 31 participantes ao vivo e 91 visualizações 
durante a live. Foi uma conversa muito descontraída, 
relembrando momentos marcantes da implantação do campus 
de pesquisa institucional.
 Todos os participantes tiveram participação ativa no 
Núcleo de Obras da ARACÊ em várias épocas desde a fundação da 
IC e relembraram a cronologia das diversas fases de implantação 
e expansão do campus.
 Os convidados comentaram ainda sobre os bastidores 
dos projetos de construção e aquisição dos terrenos que hoje 
compõem o campus de pesquisa e a importância da tecnologia 
financeira institucional para a viabilização das construções.
 Foi momento de lembrar também alguns fatos 
inusitados, como por exemplo, o interesse que o cantor Roberto 
Carlos tinha em adquirir o terreno que posteriormente veio a ser 
da ARACÊ. Na ocasião, o helicóptero em que o cantor estava não 
conseguiu pousar devido aos fortes ventos e ele desistiu da 
compra, abrindo caminho para a instituição adquirir a área.
 São histórias que nem todos os voluntários conhecem e 
que merecem ficar registradas em nossa holomemória grupal e 
institucional.
 Então, se você tem histórias interessantes do 
voluntariado na ARACÊ para compartilhar conosco, entre em 
contato pelo email jornal@arace.org. Lembre-se: você faz parte 
desta história!

Por Neuzeth BarrosPor Marco Facury
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Cognópolis Pedra Azul

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

Intercâmbio Conscienciológico

Programe-se para este experimento único!
 Após 17 meses de atividades suspensas em função da 
pandemia da Covid-19, o Laboratório Serenarium foi reaberto.
 Os experimentos iniciais estão sendo realizados pela 
própria equipe do laboratório, de modo a se definirem os 
protocolos necessários para os próximos serenautas terem 
toda a segurança em seus experimentos.
 A agenda 2022 já está aberta. Programe-se e venha 
realizar o seu experimento.

Intercambista: Milces Caldas.
Intercâmbio Conscienciológico 
N. 4.
Temporada: 7 dias (de 14 a 21 
de setembro de 2021).

 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 por meio 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. 
 Interessados podem entrar em contato pelo whatsapp (27) 
99997-3120, ou pelo e-mail intercambio@arace.org.

Fórum Debatologia

 O Debatologia On-line teve mais 2 edições em setembro 
e outubro, com o total de 57 participantes ao vivo. Os debates, 
realizados na versão on-line desde 2020, estão disponíveis no 
canal da ARACÊ no YouTube. Basta acessar para ver ou rever e 
compartilhar com os amigos evolutivos. Aproveite para também 
se inscrever no canal da ARACÊ.

 Nos meses de setembro e outubro, o programa Diálogos 
em Conscienciologia Aplicada contou o total de 39 participações 
ao vivo. A atividade é mensal às quintas-feiras da 3ª semana do 
mês, de 19h às 20h, e debate temas do dia a dia sob o olhar da 
Conscienciologia Aplicada. Os vídeos estão no canal da ARACÊ no 
YouTube. Veja e compartilhe.

Tema: Atenção Multidimensional
Data: 3 de outubro de 2021
Pesquisador: Mario Rosa
Pontoações: 26 participantes
 20 perguntas / comentários

Tema: Escolhas Evolutivas

Data: 14 de outubro de 2021

Dialogadores: Aride Guinalli; Flávia Speran-
dio; Hércules Tchechel e M.Ângela Carvalho

22 participantes simultâneos

58 visualizações durante a live

Tema: A Intermissão e as Ideias Inatas

Data: 5 de setembro de 2021

Pesquisadora: Milces Caldas

Pontoações: 31 participantes

 8 perguntas / comentários

Tema: Crise de Crecimento

Data: 16 de setembro de 2021

Dialogadores: Diego Izoton; Elisete Paga-
no; Hércules Tchechel e Mônica Martins

17 participantes simultâneos

42 visualizações durante a live

Pesquisadora: Milces Caldas, psicóloga, 
fisioterapeuta e acupunturista, voluntária 
da ARACÊ. Experimento Nº 292, realizado 
de 24 a  27 de setembro de 2021: 
" S e r e n a r i u m :  f o r a m  3  d i a s  d e 
entrosamento com a equipex".


