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IIPC na Cognópolis Pedra Azul

Por Marco Facury

Centro Educacional do IIPC-Vitória instala 
sua sede no Polo das ICs na Cognópolis Pedra Azul

 “Construa que eles virão”. E foi com essa ideia em mente que, em 2020, a equipe de 
voluntários do Campus ARACÊ decidiu liberar um dos escritórios de voluntariado para se 
transformar na 1ª sede do Polo da ICs na Cognópolis Pedra Azul com a ideia de já disponibilizar  
espaço para as novas ICs se instalarem na Neocognópolis até que se concretize a construção do 
projeto do Polo das ICs, lançado em 2017, durante o 1º Encontro Intercognópolis.
 O processo de reorganização dos ambientes foi longo, mas valeu o esforço. Todos os 
núcleos gestores da ARACÊ passaram a ocupar 1 dos escritórios, otimizando o espaço e integrando 
ainda mais as atividades de voluntariado na sede da instituição.
 A liberação do escritório - agora Polo das ICs - também foi planejada de modo a se criar  
ambiente favorável para que qualquer instituição conscienciocêntrica da CCCI tenha a estrutura 
adequada para desenvolver suas atividades na Cognópolis Pedra Azul. O espaço de 70m² dispõe de 
móveis, biblioteca, aparelho de ar-condicionado e computador com acesso à internet.
 Sincronicamente, no final de agosto de 2021, quando a organização do espaço destinado a 
se tornar a 1ª sede do Polo das ICs estava em fase de conclusão, a equipe de voluntários do Centro 
Educacional do IIPC-Vitória entrou em contato com a ARACÊ em busca de espaço para armazenar 
seus móveis, em função da devolução de imóvel devido à pandemia.
 Após as tratativas e a apresentação da proposta de instalação da sede do Polo das ICs, 
todos se motivaram para viabilizar o novo empreendimento cognopolita conjunto.
 E assim, no dia 11 de setembro, ao invés de ter apenas um espaço para armazenar os 
pertences, com anuência da coordenação geral do IIPC, os 
voluntários do CEA-Vitória decidiram instalar sua sede no Polo 
das ICs, no movimento de implantação do holopensene 
institucional no novo ambiente. No final do mês, parte da turma 
esteve novamente no campus para a organização dos materiais.
 Em 10 de outubro, caravana de 6 voluntários do IIPC 
voltou à nova sede e se reuniu com voluntários da ARACÊ e da 
Juriscons, residentes do Campus ARACÊ, para ampliar ainda 
mais a compreensão acerca do empreendimento grupal de 
implantação da Cognópolis Pedra Azul, gerando ainda mais 
motivação e novas ideias para o desenvolvimento de atividades integradas.
 No mês seguinte, no dia 28 de novembro, 14 voluntários do IIPC e da ARACÊ se reuniram 
para realizarem o Passeio Bioenergético no Campus ARACÊ, mantendo todos os protocolos de 
segurança quanto à pandemia. Após a atividade, a turma saiu para almoço de confraternização em 
restaurante da região das Montanhas Capixabas. E após o almoço, os voluntários do IIPC deram 
continuidade à organização da nova sede.
 Assim, gradualmente, ARACÊ e IIPC-Vitória intensificam a integração de atividades 
visando a implantação da Neocognópolis capixaba. E muitos projetos conjuntos ainda estão por vir.
 O trabalho continua: as ICs que desejarem desenvolver suas atividades também na 
Cognópolis Pedra Azul podem entrar em contato pelo email cognopolis@arace.org ou pelo 
whatsapp 27-99997-3120. E sejam muito bem-vindas!
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Lives Comemorativas Encerram o Ano em Grande Estilo

 Reencontro: talvez essa palavra possa resumir muito do que foram as lives 
comemorativas dos 20 anos da ARACÊ em 2021. E nesta reta final de mais um ano 
intenso, muitos amigos evolutivos encontraram um tempinho em suas agendas para 
participarem das 2 últimas lives.
 Em 27 de outubro, aconteceu a 5ª live comemorativa, quando as anfitriãs Ana 
Seno e Eliane Stédile, organizadoras do livro Serenarium, publicado em 2020, receberam 
os ex-voluntários Caio Polizel, Claudete Colângelo e Maria Teixeira para rememorarem 
inúmeras histórias do 1º laboratório de 72 horas de imersão do Planeta.
 Foi um bate-papo descontraído, com toques de bom humor nas lembranças e 
aprendizados trazidos pelos parceiros evolutivos que participaram ativamente na 
construção, atuaram na equipe de apoio e também realizaram seus experimentos nesse 
laboratório diferenciado. O evento contou com 19 participantes simultâneos ao vivo e 62 
visualizações durante a live. 
 Esta e as 4 lives anteriores podem ser acessadas no canal da ARACÊ no 
YouTube. Aproveite para conhecer mais sobre os 20 anos da história da instituição e 
relembrar fatos marcantes revisitados no projeto Holomemória ARACÊ.
 E para encerrar o ciclo de lives comemorativas em grande estilo, a 6ª e última 
live teve formato diferente: desta vez, todos os voluntários e ex-voluntários foram os 
convidados da noite para uma grande confraternização exatamente no Dia Internacional 
do Voluntário, 5 de dezembro. O evento aconteceu no formato de reunião, o que 
possibilitou que todos participassem e interagissem pelo chat e na tela do computador.
 A tecnologia possibilitou este momento ímpar em que muitos se 
reencontraram após longos anos de distância. Ao todo, 88 voluntários e ex-voluntários 
estiveram presentes. Muitos outros não puderam estar presentes, mas se conectaram e 
vibraram com o convite recebido. 
 Todos os presentes tiveram a oportunidade de contar alguma história ou 
lembrança da época do voluntariado, resgatando os laços de amizade construídos nessa 
grande experiência.
 Ao final, cada um registrou em 1 palavra o que foi a experiência do 
voluntariado na ARACÊ, formando uma nuvem de palavras compartilhada com todos os 
participantes, com destaque para as palavras: grupalidade, gratidão, interassistência, 
pertencimento, aprendizado e acolhimento.
 São muitas histórias vividas em grupo e que nem todos conhecem. Por isso, 
merecem ficar registradas em nossa holomemória grupal e institucional. Este é o objetivo 

do projeto Holomemória ARACÊ: resgatar e registrar as histórias que construíram a instituição.
 Então, se você tem histórias interessantes do voluntariado na ARACÊ para compartilhar conosco, entre em contato pelo email 
jornal@arace.org. Lembre-se: sua história é nossa história!

Por Marco Facury
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Reuniões temáticas mensais Mais 2 Turmas do Coliderança

 Ao longo de 2021, o Colegiado Gestor e o Núcleo de 
Voluntariado da ARACÊ promoveram ação inédita na instituição: 
a cada mês, a equipe de voluntários de cada localidade foi 
responsável pela condução da reunião dos voluntários.
 A iniciativa gerou maior integração entre os voluntários 
nesse período de distanciamento social em que as atividades 
presenciais estiveram suspensas.
 O rodízio entre as localidades envolveu todos os 
voluntários da ARACÊ. Mensalmente, a equipe de determinada 
localidade organizou toda a reunião, incluindo uma atividade 
voltada à autopesquisa em grupo e também a apresentação das 
atualizações institucionais.

 Em 2021, foram realizadas mais 2 turmas do curso on-line 
Coliderança Evolutiva, parceria ARACÊ-Liderare.
 Nos dias 3 e 4 de julho, foi realizada turma com 2 alunas, 
sendo que 1 delas estava acessando a Conscienciologia pela 1ª 
vez. Já em novembro, nos dias 6 e 7, aconteceu a 9ª turma, que 
contou com 6 participantes. Novas turmas serão realizadas em 
2022. Informações: https://www.liderare.org/colideranca.
 
 

ARACÊ Marca Presença nas Lives da Ação Integrada da CCCI

 Em 2021, as lives da Ação Integrada da CCCI tiveram novo 
f o r m a t o ,  t e n d o  s i d o  f o c a d a s  n a s  e s p e c i a l i d a d e s 
conscienciológicas pesquisadas pelas ICs. 
 Assim, a cada domingo, 1 instituição apresentava a live, 
trazendo ao público apresentação de suas especialidades. Além 
disso, mensalmente, foram promovidos cursos temáticos com 
professores veteranos da CCCI.
 Desta forma, a ARACÊ, com materpensene composto 
pelas especialidades Intrafisicologia, Grupocarmologia e 
Serenologia teve a oportunidade de promover 3 lives neste ano.
 Em 6 de junho, foi a vez de abordar a Intrafisicologia. Na 
live, os professores Eliane Stédile, Isamar Martins, Mara Pizatto e 
Marco Facury destacaram a linha de pesquisa Conscienciologia 
Aplicada, voltada à experimentação e vivência teática do 
paradigma consciencial no cotidiano da vida intrafísica, ou seja, 
compreender a multidimensionalidade, a pluriexistencialidade, a 
bioenergética e a holossomática atuando na intrafisicalidade. 
 A partir disso, os docentes ampliaram a compreensão 
acerca da importância e os desafios da Implantação de Ambientes 
Interassistenciais, com base no histórico grupal de instalação do 
Campus ARACÊ e de cada projeto ali implantado. A live teve 41 
participantes simultâneos ao vivo e 124 visualizações durante o 
evento.
 N o  d i a  1 9  d e  s e t e m b r o ,  f o i  a p r e s e n t a d a  a 
Grupocarmologia, com o tema Conscienciologia Aplicada à 
Grupalidade. Dessa vez, a equipe propôs algo diferente: a live foi 

conduzida por 4 duplas evolutivas, todos docentes da ARACÊ: 
Andréa Santos e Luis Marcelo Zanlucki, Eliane Stédile e Marco 
Facury, Karina Borges e Hércules Tchechel, e Mônica Martins e 
Isamar Martins.
 Os 8 docentes abordaram os desafios práticos da vida a 
dois - a menor célula de um grupo - e expandiram as abordagens 
para os megadesafios da vivência em grupo e da consolidação do 
holopensene da grupalidade sadia. A live teve 31 participantes 
simultâneos ao vivo e 123 visualizações durante o evento.
 Já no dia 7 de novembro, foi trabalhado o tema 
Serenologia Aplicada. Os professores da ARACÊ Ana Seno, Aride 
Guinalli e Pedro Negri tiveram a companhia das professoras 
Deborah Leite, da Assinvéxis, e Luciana Lavôr, da Consecutivus e 
ex-voluntária da ARACÊ.
 Foi um debate de alto nível, buscando trazer reflexões 
acerca das possibilidades teáticas de aproximação da vivência do 
serenismo no cotidiano multidimensional e o Laboratório 
Serenarium enquanto ambiente otimizador dessa experiência. 
Foram 45 participantes simultâneos ao vivo e 134 visualizações 
durante a live.
 E não parou por aí: além dos 3 eventos de debate das  
especialidades institucionais, a ARACÊ ainda propôs realizar a 
última live da Ação Integrada da CCCI em 2021 para compor a 8ª 
Semana de Serenologia. Os detalhes dessa live estarão na próxima 
edição, juntamente com todas as informações do tradicional 
evento de fim de ano da ARACÊ.

Por Marco Facury

Por Marco Facury Por Marco Facury
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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 foram realizados pela própria 
equipe do laboratório, de modo a se definirem os protocolos 
necessários para os serenautas terem toda a segurança em 
seus experimentos.
 A agenda de 2022 já está aberta. Programe-se e venha 
realizar o seu experimento.

Intercambista: Nelson Marinho Arruda.
Intercâmbio Conscienciológico Nº 5.
Temporada: 7 dias (de 27 de outubro a 2 de 
novembro de 2021).
“O período de Intercâmbio Conscienciológico 
que realizei no Campus ARACÊ foi importante 
para mim em diferentes aspectos:
1) Conhecer de perto estilo de vida de grupo 
mais integrado com a natureza, diferente da 
minha rotina em São Paulo/SP.
2) Trocar experiências administrativas e 
intraconscienciais sobre a implantação e 
sustentação de Cognópolis. 
3) Servir como período de despressurização, 
imergindo em holopensene homeostático de 
autopesquisa e energias imanentes, favorecendo a preparação 
holossomática para o experimento no Serenarium. Ressalto 
também a oportunidade de fazer novas amizades.”

Fórum Debatologia

 O Debatologia On-line teve mais 2 edições em novembro 
e dezembro, com o total de 59 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 e familiares. Aproveite para também 
se inscrever no canal da ARACÊ.

 Nos meses de novembro e dezembro, o programa 
Diálogos em Conscienciologia Aplicada contou com 50 
participações simultâneas ao vivo nos 2 eventos realizados.
 Desde 2020, já foram realizadas 20 lives. Todos os vídeos 
estão no canal da ARACÊ no YouTube. Inscreva-se em nosso 
canal, veja os vídeos e compartilhe com os amigos evolutivos.

Tema: Pré-intermissiologia na Prática
Data: 5 de dezembro de 2021
Pesquisadora: Luzia Machado
Pontoações: 33 participantes
 15 perguntas / comentários

Tema: Procrastinação e Priorização

Data: 16 de dezembro de 2021

Dialogadores: Flávia Sperandio; Karina 
Borges; Lia Gradaschi e Pedro Negri

20 participantes simultâneos

60 visualizações durante a live

Tema: Balanço da Técnica de Mais 1 Ano 

de Vida Intrafísica

Data: 7 de novembro de 2021

Pesquisador: Diego Izoton

Pontoações: 26 participantes

 21 perguntas / comentários

Tema: Vida após a Vida

Data: 18 de novembro de 2021

Dialogadoras: Elena Bandeira; Elisete Paga-
no; Mônica Martins e Tânia Sommariva

30 participantes simultâneos

64 visualizações durante a live

Pesquisador: Nelson Arruda, consultor de 
planejamento financeiro, voluntário do 
IIPC em São Paulo. Experimento Nº 293, 
realizado de 5 a 8 de novembro de 2021: 
"Divisor de águas sobre a autocom-
preensão e sobre a evolução pessoal e a 
evolução em gera l .  O  Laboratór io 
Serenarium é polivalente, autocons-
ciencioterápico, otimizador de gescons, 
moldável e acolhedor a quem chega lá".


