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Por Mônica Martins

 Integração: esse será o tema da 14ª edição do Encontro de Voluntariado da ARACÊ 
(EVOLUA), que tem à frente da equipe organizadora os voluntários da ARACÊ de Belo Horizonte e 
do Rio de Janeiro. Novamente, o evento deste ano será no formato on-line integrando uma 
participação expressiva dos voluntários.
 Para este encontro utilizaremos o dicionário analógico, com a palavra INTEGRAÇÃO, que 
traz em seu significado a união de vários elementos num só grupo. 
 No dia 26 de fevereiro, teremos uma atividade distribuída previamente aos offices de 
voluntariado, para um debate entre os voluntários que, com criatividade, dinamismo e talentos 
poderão trabalhar no menor grupo indicando os elementos propulsores da integração grupal.
 Na sequência, dia 27, será um dia voltado para a atualização da instituição e projetos pela 
manhã, fechando o dia com a Assembleia Geral Ordinária, com a eleição do biênio 2022/2023 do 
Colegiado Gestor e Coordenadores de Núcleos.
 Encerrando o EVOLUA, no dia 28 teremos uma Rodada de Debate com 11 escritores da 
ARACÊ trazendo suas experiências na construção de suas gescons.
 À tarde, teremos a Palestra "Rede Paraecológica", com as professoras Luciana Ribeiro, 
Adriana Accioly e Natália Amêndola, pesquisadoras e voluntárias da Pré-IC Responsabilidade 
Planetária (Paraecologicus).
 Este evento é destinado somente aos voluntários da ARACÊ. Faça sua inscrição acessando 
o link https://link.pagar.me/lHJJRA306F. O valor é R$ 55,00. 
 Participe! O EVOLUA só existe com você! 

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



2 - Jan-Fev/2022

8ª Semana de Serenologia reúne 90 pesquisadores

Temas inéditos enriquecem o 9º Fórum de Serenologia

 O serenismo permeou mais uma vez as atividades de fim de ano da ARACÊ. Os 90 participantes de todas as partes do mundo 
tiveram a oportunidade de vivenciar essa experiência na 8ª Semana de Serenologia, evento institucional que acontece desde 2014.
 Desta vez, a 1ª atividade da Semana de Serenologia foi aberta a todos em live especial de encerramento dos trabalhos da Ação 
Integrada da CCCI. A live foi conduzida pela pesquisadora da ARACÊ Mara Pizatto e contou com a participação de Deborah Leite, da 
Assinvéxis, Leonardo Martins, da Intercampi, e Carlos Mandolesi, da Pré-IC Serenus, que debateram o tema "Decisão pelo Serenismo".
 Foram 3 eventos durante a Semana de Serenologia, que aconteceu de 26 a 30 de dezembro de 2021: o 9º Fórum de Serenologia, 
o 11º Encontro de Serenautas e o inédito 1º Fórum de Imagística. O resultado líquido da Semana de Serenologia foi convertido em 9 
assinaturas do Programa Amigos da Enciclopédia, sorteadas ao final do evento.

 Em 2021, o 9º Fórum de Serenologia agregou 10 
diferentes trabalhos, envolvendo 15 pesquisadores que enviaram 
antecipadamente seus artigos para o evento, ocorrido de 26 a 28 
de dezembro de 2021, na modalidade on-line, devido à pandemia 
do coronavírus (Covid-19).
 No total, foram 3 conferências, 4 miniconferências e 1 
mesa de debate, realizadas de domingo (dia 26) até terça-feira 
(dia 28), sendo a conferência de abertura apresentada pelo 
pesquisador veterano Tony Musskopf, com o tema “Técnica de 
sintonização com o holopensene dos Serenões”, seguido pelos 
pesquisadores Marcelo Rouanet (“Trajeto Autobiográfico de 
Superações Rumo ao Serenismo”) e Leonardo Martins 
(“Autolaboratoriografia serenáutica: compilação dos registros da 
imersão laboratorial”).
 As atividades da segunda-feira foram iniciadas pelo 
pesquisador Guilherme Vasconcelos, com seu trabalho inédito 
“ T r i n ô m i o  E n e r g o d i á l i s e – H e t e r o p e r d o a m e n t o 
Incondicional–Imperturbabilidade”. Em seguida, houve a mesa de 
debate entre os pesquisadores: Leandro Guiraldelli (“Acalmia e 
Paradireito na Autorreducação do Ego no Voluntariado 
Conscienciológico”), Felipe Junqueira (“Agradecimento”) e Saulo 
de Oliva & Cilene Gomes (“Amorosidade Interassistencial: Prática 

Pedagógica e Autopesquisa da Maturidade Consciencial”).
 E na terça-feira, os trabalhos do dia começaram com o 
grupo de pesquisadores do Colégio Invisível da Ressomatologia 
composto por Alane Wires, Andreza Munaretti, Cilene Gomes, 
Flávia Cardoso e Tatiana Petersen (“Casuísticas de atuação 
interassistencial: Acolhimento ressomático”). E fechando o Fórum 
de Serenologia, com 2 miniconferências, as pesquisas de Sirlene 
Felisberto (“Antivitimização e Serenologia: Parassincronicidades 
Re lac ionadas  a  V ic tor  Frank l” )  e  Mar lene  Resende 
( “A u t o r r e e d u c a ç ã o  p s i c o s s o m á t i c a :  e m  b u s c a  d o 
Apaziguamento”).
 A cada ano observa-se o interesse e o desenvolvimento 
das pesquisas no campo da Serenologia entre os voluntários 
pesquisadores da ARACÊ e da CCCI. O Fórum procura criar 
ambiente de reflexões, aprofundamentos na autopesquisa 
serenológica e estimular a aproximação do tema serenismo com a 
nossa realidade cotidiana multidimensional.
 Agradecemos a contribuição dos pesquisadores 
participantes do evento, interessados na especialidade 
Serenologia, e que tiveram a oportunidade de mostrar seus 
achados pesquisísticos e compartilhar com todos seus 
aprendizados e hipóteses de pesquisa.

Por Marco Facury

Por Ana Seno

Serenautas compartilham experiências no 11º Encontro
 Por aqui a passagem de ano foi top. A 8ª Semana de 
Serenologia foi finalizada em 30 de dezembro de 2021 com a 
real ização do 11º Encontro de Serenautas,  que são 
autoexperimentadores do Laboratório Radical de Heurística, mais 
conhecido como Serenarium.
 A versão 2021, totalmente on-line, expandiu o alcance do 
evento. Foram 90 participantes, do Brasil e também de outros 
países, dentre os quais 5 compartilharam suas experiências no 
Laboratório, todos com foco na compreensão da dinâmica 
evolutiva multidimensional vivenciada naquela bolha energética 
mega-assistencial.
 Na abertura do Encontro de Serenautas, a professora 
Eliane Stédile, coordenadora das atividades neste laboratório, 
falou sobre a “Reabertura do Serenarium após Fechamento pela 
Pandemia da Covid-19: a importância do isolamento introspectivo 
aprendida com o vírus e com o serenão”.
 Depois disso, 4 serenautas compartilharam suas vivências 
no Serenarium, fornecendo os insumos para a mesa virtual de 
debate integrado que viria a seguir. 

 A professora Graça Souza, que inaugurou o Serenarium 
em 2005, trouxe o tema “Laboratório Serenarium e Curso 
Intermissivo”; a professora Ana Moreira explanou sob o título 
“Vivências no Serenarium”; a professora Luana Ramm falou sobre 
“Serenarium e Invexologia” e o professor Nário Takimoto 
apresentou “Serenarium: relato de uma experiência auto e 
heteroconsciencioterapêutica”.
 Para finalizar o evento em alto estilo, a ARACÊ reforçou o 
contínuo apoio à Enciclopédia da Conscienciologia, sorteando 9 
assinaturas do Programa Amigos da Enciclopédia entre os 
participantes.
 Importa lembrar que estão disponíveis para a CCCI 4 
laboratórios dessa natureza, 3 no Campus ARACÊ e 1 no Campus 
da Assinvéxis, nos quais já foram realizados cerca de 400 
experimentos em 17 anos de atividades. 
 Três dias de imersão têm gerado muitas ideias e 
percepções de ganhos para debate e avanço evolutivo. Quer ser 
um serenauta? Os experimentos podem ser agendados pelos e-
mails serenarium@arace.org e serenarium@assinvexis.org. 

Por Elena Bandeira
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Assembleia Geral vai escolher novo Colegiado Gestor
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
Associação Internacional para a Evolução da Consciência - 

ARACÊ
CNPJ nº 04.535.057/0001-46

 A Associação Internacional para a Evolução da 
Consciência - ARACÊ, nos termos dos Arts. 23, 24 e 25 do Estatuto 
Social, convoca seus voluntários e associados para a Assembleia 
Geral Ordinária a ser realizada no dia 27.02.2022 (domingo), que 
será realizada de forma virtual pela plataforma Zoom, iniciando-se 
a mesma em primeira convocação às 14:30horas, com a metade 
mais um dos seus voluntários e associados em condição de votar; 

e em segunda e última convocação às 15:00 horas, com a presença 
de no mínimo 1/5 de seus voluntários e associados com direito a 
voto, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia na 
Assembleia Geral Ordinária:
 1º) Apreciação e Aprovação do Balanço anual e demais 
relatórios financeiros do exercício anterior; 
 2º) Admissão e Demissão de sócios; 
 3º) Eleição do Colegiado Gestor da ARACÊ para 
2022/2024;
 4º) Assuntos Gerais.

 Cognópolis Pedra Azul, 06 de fevereiro de 2022. 
COLEGIADO GESTOR DA ARACÊ 

ARACÊ e Holoteca-CEAEC promovem o 1º Fórum de Imagística

 Desde 2011, a Prova da Imagística vem sendo promovida 
no Campus ARACÊ, em parceria com a Holoteca CEAEC. Dada sua 
importância, o evento passou a ser realizado sempre durante a 
Semana de Serenologia.
 Diante da impossibilidade da prova ser realizada on-line 
em 2021, surgiu a proposta da realização de um fórum sobre a 
temática, durante a 8ª Semana de Serenologia – evento neste 
momento on-line.
 A adesão à proposta foi imediata e os primeiros 
contatados foram os organizadores da Prova da Imagística – Nara 
Oliveira e Everton Santos – que prontamente toparam o desafio, 
abrindo o evento com um histórico sobre a Prova da Imagística, no 
qual contam a história do contato extrafísico do professor Waldo 
Vieira com o Serenão Australino, em que ele sugere a realização da 
Prova da Imagística.
 O segundo convidado foi Paulo André Norberto, um dos 
recordistas desde o surgimento da prova, apresentando os 
melhores acertos nas abordagens da prova.

 Em sua apresentação foram trazidos exemplos de 
técnicas realizadas por ele e também a importância da 
criatividade e da imagística para o crescimento e avanço de 
qualquer ciência, notadamente a Conscienciologia.
 Fechando com chave de ouro o evento, uma equipe de 5 
integrantes do grupo virtual de Treinamento de Imagística se fez 
presente – Antonio Aranha, Aparecida Amélia, Cláudio Monteiro, 
Maria José Bento e Sílvia Facury – mediados pelos dois 
administradores do grupo: Diego Izoton e Eliane Stédile.
 As experiências trazidas neste 1º Fórum de Imagística 
geraram motivação no grupo para a escrita conjunta de um artigo 
sobre a temática.
 Mas afinal, o que a Imagística tem a ver com a 
Serenologia?
 Se você perdeu este evento, fique ligado que em 
dezembro de 2022 já está agendado o 2º Fórum de Imagística, na 
9ª Semana de Serenologia, e lá com certeza você saberá fazer esta 
correlação.

Por Eliane Stédile

Por Mara Pizatto
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Autovivenciograma: 1ª turma on-line

Concluída 1ª turma EaD do curso AOG

 ARACÊ lançou mais um curso on-line em 2021: a 1ª turma 
da versão EaD da Oficina do Autovivenciograma aconteceu na 
tarde de sábado, 4 de dezembro.
 Foram 14 alunos inscritos e a equipe docente contou com 
os professores Eliane Stédile, Isamar Martins e Marco Antônio 
Facury, além da monitoria de Maria Ângela Carvalho.
 O evento transcorreu de modo bastante produtivo, 
conforme relato de Hércules Tchechel, docente da ARACÊ e um 
dos participantes da atividade: "Hoje sinto que vivemos algo que 
podemos chamar de interassistência em grupo. Gratidão a 
todos!".
 Novas turmas estão programadas para acontecer em 2022. 
Entre em contato pelo email eventos@arace.org e participe.

 Após 9 meses de aulas, debates e atividades diversas, a 10ª 
turma do curso Autoconscientização Organizacional (AOG) teve 
seu encerramento no dia 19 de dezembro, com a aula "Balanço 
Financeiro Existencial".
 A turma de 19 concluintes foi conduzida pelos docentes 
Marco Antônio Facury, Andréa Santos e Luis Marcelo Zanlucki, 
além do suporte assistencial da equipe de monitoria composta 
pelos docentes Eliana Francílio, Isamar Martins e Lia Tedesco.
 Pelos relatos trazidos em aula, o curso proporcionou 
ampliar a compreensão do recurso financeiro enquanto 
elemento de autopesquisa dinamizador da proéxis, promotor de 
interassistência e impulsionador das reciclagens pessoais.
 A próxima turma está programada para acontecer em 
março de 2022. Entre em contato pelo email eventos@arace.org 
e garanta sua inscrição.

Por Marco Facury

Por Marco Facury

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

Intercâmbio Conscienciológico

Programe-se para este experimento único!
 O Laboratório Serenarium está em pleno funcionamento.
Após os experimentos iniciais realizados por pesquisadores da 
própria equipe do laboratório, foram definidos os protocolos 
necessários para os serenautas e equipe terem toda a 
segurança durante os experimentos.
 A agenda de 2022 já está aberta. Programe-se e venha 
realizar o seu experimento.

Intercambistas: Anália Lopes e 
Antônio Pitaguari.
Intercâmbio Conscienciológico Nº 7.
Temporada: 4 dias (de 15 a 18 de 
janeiro de 2022).
 Anália e Antônio vieram da 
Cognópolis Foz.

Intercambistas: Aden Pereira e 
Lindolfo Pyskliewitz.
Intercâmbio Conscienciológico 
Nº 6.
Temporada: 5 dias (de 2 a 6 de 
janeiro de 2022).
 Aden e Lindolfo vieram de 
Florianópolis/SC. Ambos são 
voluntários e docentes do IIPC.

Pesquisadora: Anália Lopes, fisioterapeuta 
e professora, voluntária da Reaprendentia 
e  d o  C E A E C  n a  C o g n ó p o l i s  F o z . 
Experimento Nº 294, realizado de 21 a 24 
de janeiro de 2022: "Serenarium: acalmia 
imensa, sensação de que está tudo bem. 
A co l h i m e nto  i m p re s s i o n a nte .  U m 
mergulho para dentro de si, e o encontro 

com todos. Em busca de compreender o absoluto e a 
identificação de fragilidades da consciência individual. Minha 
percepção do experimento foi um reflexo do meu estado de 
maturidade, buscando cultivar mais coragem e confiança para 
viver continuamente na vibração do amor incondicional, 
buscando lucidez para acolher e integrar as feridas".

P e s q u i s a d o r :  A n t ô n i o  P i t a g u a r i , 
administrador, nutricionista e professor, 
voluntário do CEAEC na Cognópolis Foz. 
Experimento Nº 295, realizado de 21 a 24 
de janeiro de 2022: "Serenarium: não muda 
nada, mas muda tudo".


