
A exposição Meteoritos-Memórias Siderais, 
que teve início dia 05 de maio e vai até dia 
09 de julho de 2017, está sendo realizada 
em parceria entre a Holoteca do Centro de 
Altos Estudos da Conscienciologia - CEAEC 
e o Polo Astronômico do Parque Tecnológico 
ITAIPU. Essa exposição integra a programa-
ção da 15ª. Semana de Museus, promovida 
pelo Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM, 
com o tema “Museus e histórias controver-
sas: dizer o indizível em museus” e objetiva 
debater a memória, os desafios e inspira-
ções do mundo em transformação. 

Fernando Barbaresco, secretário geral do 
Ceaec, lembrou de outras parcerias realizadas 
pela instituição e comentou: “o Ceaec está de 
portas abertas para a comunidade e recebe 
diariamente alunos, pesquisadores e visitan-
tes do Brasil e exterior. Com a Itaipu realiza-
mos a Exposição Biográfica Juan Vicencio de 
Lastanosa em 2007, Consciência Hídrica em 
2009, realizadas no Ecomuseu de Itaipu. 

Thaisa Praxedes de Oliveira, gerente de 
educação e cultura da Fundação Parque Tecno-
lógico Itaipu, esclareceu que a exposição está 
vinculada ao programa que desenvolve ações 
nos eixos de pesquisa, de educação e de turismo 
para os visitantes e sessões do Planetário.

Assim, até dia 09 de julho, as sessões do 
Planetário incluem na experiência sideral 
dos visitantes conhecer o conjunto de 107 
meteoritos e 23 impactitos no Complexo Tu-
rístico da Usina Hidrelétrica de Itaipu. 

Nara Oliveira, coordenadora da Holoteca, 
lembrou que, durante uma década, realizaram 
em conjunto, exposições, oficinas, cursos e ou-
tras atividades educativas, científicas e cultu-
rais. Segundo ela, é cada vez mais necessário 
trabalharmos para uma sociedade sustentável, 
buscarmos a aproximação entre museus e a 
cidade, conhecermos a paisagem urbana e o 
poder das coleções para estabelecer conexões.

O prof. Janer Velaça, coordenador do 
Polo Astronômico, explicou que a exposição 
representa “uma parceria pertinente porque 
ambas as instituições trabalham com cultu-
ra: a holoteca expande seu acervo ao fazer 
parceria externa e o Polo Astronômico, per-
mite acesso de público mais amplo à cole-
ção e às ideias relacionadas.” 

Daniel Machado, doutor em Educação para 
a Ciência, responsável pela coleção, convida 
os interessados em ampliar as experiências 
siderais para conhecer também o Curso Natu-
reza do Cosmos do Ceaec, que está com turma 
agendada para 24 de junho de 2017.�

Aproveite para visitar!
Informações: (45) 3576-7203 - www.turismoitaipu.com.br
Avenida Tncredo Neves, 6731

Em mais uma ação integra-
dora com a comunidade, o 
CEAEC fez a doação de 181 
livros didáticos para a biblio-
teca da Guarda Mirim de Foz 
do Iguaçu. Os livros servirão 
de suporte para o aprendi-
zado dos 800 adolescentes 
atendidos atualmente. 

A entrega foi realizada 
pela coordenadora da Holo-
teca, Luziânia Medeiros, ao 
presidente da Guarda Mirim, 
Hélio Cândido do Carmo, em 
29 de maio. A doação foi de-
finida em contato estabele-
cido previamente, uma vez 
que os livros são utilizados 
no ensino dos adolescentes. 
“Os livros didáticos são im-
portantes porque ajudam na 
preparação para o Enem”, 
avaliou do Carmo.

Os integrantes da Guar-
da Mirim recebem reforço 
escolar, orientação vocacio-
nal e, por meio de parceria 
com cerca de 140 empresas 
de Foz do Iguaçu, são inseri-
dos no mercado de trabalho. 
“Esta é a primeira doação de 
livros e, a partir dela, pode-
mos fortalecer parcerias a 
partir do que oferecemos 
para a comunidade”, desta-
cou Luziânia.�
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CEAEC faz doação 
de livros para a 
Guarda Mirim

Equipe organizadora - Polo Astronômico e Holoteca.

Hélio Cândido do Carmo e Luziânia Medeiros.
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Os jornais, no tempo, podem se tornar verda-
deiras enciclopédias históricas, por reunirem 
considerável soma de fatos relativos a um 
país, cidade ou comunidade. 

De modo geral, quando pessoas se reúnem 
em torno de um propósito ou projeto duradou-
ros, sentem necessidade de registrar fatos e 
acontecimentos marcantes e relevantes para 
que não se percam e até mesmo como regis-
tro histórico de suas conquistas. 

Desse modo, o grupo que se reuniu em 
torno do objetivo de fazer crescer a Ciência 
Conscienciologia, proposta pelo pesquisa-
dor Waldo Vieira, após algum tempo de tra-
balho e realizações, sentiu a necessidade 
de historiar seus feitos e conquistas. Muita 
coisa já havia acontecido quando surgiu o 
Informativo do Centro de Altos Estudos da 
Consciência, que passou a ilustrar os fatos 
que iam se seguindo.

 E assim, o mérito da 
edição nº 1 publicada em 
agosto de 1995 foi da Co-
operativa Ltda. dos colabo-
radores do então Instituto 
Internacional de Projecio-
logia e Conscienciologia. 
Posteriormente passou a 
chamar-se Jornal do CEA-
EC, e mais adiante, Jornal 
da Cognópolis, levando o 
nome do bairro, da cidade 
do conhecimento ou de um 
lugar para se conhecer.

Foram muitos períodos de mudanças e 
agora o Jornal da Cognópolis retoma suas 
edições em âmbito suprainstitucional, um 
house organ da Cognópolis objetivando am-
pliar a interação com a sociedade e trazen-
do informações das ações da Comunidade 
Conscienciológica Cosmoética Internacio-
nal, do Brasil e exterior, possibilitando vin-
car a intrafisicalidade, a memória e dar con-
tinuidade ao registro histórico da evolução 
da Conscienciologia.

O Jornal da Cognópolis passa a ter suas edi-
ções impressas e em meio digital, publicadas 
no Portal da Conscienciologia (www.conscio-
enciologia.org.br). Contamos com o apoio da 
comunidade, pesquisadores, estudantes, vo-
luntários e desejamos uma excelente leitura!

Equipe Jornal da Cognópolis

Editorial

De 30/junho a 2/julho, a Associação 
ARACÊ sedia, em seu campus de pes-
quisa, o 26º Encontro Cognópolis Pedra 
Azul, desta vez recebendo represen-
tantes de diversas ICs e das Cognópolis 
– já existentes ou em estruturação.

Os encontros – realizados desde 
2008 pela ARACÊ – vêm sendo respon-
sáveis pelo planejamento e empreen-
dimento de ações para o desenvolvi-
mento e implantação da Cognópolis 
Pedra Azul na região do Campus ARA-
CÊ, no estado do Espírito Santo.

Desta vez, o evento reunirá volun-
tários de toda a CCCI interessados no 
tema e tem como objetivo propiciar 
troca de experiências e promover de-

bate sobre Cognópolis e os desafios 
para sua implantação, trazendo a re-
alidade de cada localidade, além do 
histórico do processo de implantação, 
especialmente da Cognópolis Foz.

As atividades serão compostas de 
palestras, dabates temáticos, visita 
técnica e confraternização entre os 
cognopolitas, de modo a promover 
o alinhamento dos propósitos e con-
vergência de esforços da CCCI para 
consolidação de novas Cognópolis. 
Participe!�

Informações:
eventos@arace.org
(27) 99739-2400 e 99741-8441 (whatsapp)

O renascimento foi o período evocado 
no terceiro laboratório grupal organi-
zado pela Consecutivus no dia 21 de 
abril. Ao reproduzir época e contexto 
específicos, o objetivo da instituição é 
oferecer aos participantes um cam-
po propício para campo propício para 
promover as retrocognições.

O evento teve momentos de clarivi-
dência facial e reconhecimento psico-
métrico dos seis temas representados 
nos cenários da política, religião, ciên-
cia, parapsiquismo, arte e navegações. 
Contou com políticos, nobres, capitão 
de navegação, reis, duque, duquesa, 
entre outros. A vestimenta fortalece 
a conexão com a época estudada, ge-
rando rapport com as vivências, desde 
a textura das roupas até as condições 
mais primitivas que favorecem a re-
cuperação de informações antigas de 
outros períodos, a partir da ativação 
de sinapses cerebrais.

No evento, foi possível experimen-
tar as delícias da época, como o bolo 
de Nostradamus, e o que foi novidade 
da culinária para o período, como a 
gelatina e o chocolate, por exemplo. 
Os participantes também conheceram 
sabores singulares, representando os 
miúdos e carnes de caça, adaptados 
ao que é possível encontrar na atua-
lidade com embutidos, frios, massas, 
frutas e sobremesas. Houve música 
reportando a época, recitação de po-
emas e apresentação de breve teatro 
com personagens históricos também 
do período reproduzido.�

ARACÊ SEDIA 
ENCONTRO ENTRE 
COGNÓPOLIS

Salão Renascentista 
reúne participantes 
em ambiente 
retrocognitivo

 Paulo Moreira e Marco Facury

 Michelly Ribeiro

Campus Aracê em Domingos Martins/ES.

Trajes favorecem a evocação das lembranças.
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O que as pessoas mais procuram quando 
acessam a OIC?
O atendimento consciencioterá-
pico individual é a atividade mais 
procurada, nas modalidades re-
gular, intensiva e pontual, ofe-
recidas regularmente. Muitas 
pessoas procuram a OIC porque 
buscam a superação de crises 
existenciais e a ampliação do 
autoconhecimento quanto aos 
mecanismos de funcionamento, 
com objetivo de destravar a ca-
minhada evolutiva por meio do 
auto e heterodesassédio.

Quem é o evoluciente e como surgiu 
esse neologismo?
O ente que evolui ciente da evo-
lução é o evoluciente. Este neo-
logismo, criado pelo conscien-
cioterapeuta Francisco Carvalho, 
resume a compreensão de que é 
possível para todos a otimização 
do próprio desempenho evolutivo, 
de modo a diminuir significativa-
mente os erros, enganos e omis-
sões deficitárias, que compõem 
os principais gargalos, bloqueios 
e megatravões da consciência, de 
modo a construir uma vida evolu-
tivamente autorganizada.

Quais atividades consciencioterápicas 
gratuitas a OIC oferece?
A OIC oferece diferentes ativi-
dades gratuitas. Dentre estas, 
destacam-se:

1. Colloquium Conscienciote-
rápico: atividade gratuita 
de debate de temas de in-
teresse para a autocons-
ciencioterapia realizada 
todo o primeiro domingo 
do mês, no auditório. Faze-
mos também a transmis-
são ao vivo pelo facebook 
da OIC com alcance médio 
de mais de 1.000 visualiza-
ções por atividade. 

2. Clube do Livro OIC: encon-
tro bimensal de leitores de 
obras potencialmente úteis 
para o estabelecimento de 
conexões autoconsciencio-
terápicas. A transmissão ao 
vivo pelo facebook também é 
ponto alto nesta atividade.

Como são os grupos consciencioterápicos 
e como surgiram seus temas?
Nas Consciencioterapias de 
Grupo são trabalhados tanto 
os conteúdos parapatológicos 

mais explícitos, quanto a pa-
raprofilaxia da instalação de 
doenças conscienciais. As tur-
mas são pequenas para que 
seja possível o aprofundamen-
to paraterapêutico nas deman-
das dos evolucientes.

Os temas foram inspirados 
nas principais demandas iden-
tificadas nos atendimentos. 
Tratam-se de assuntos práti-
cos e aplicados a uma vasta 
gama de interessados, por 
exemplo, Perdão, Ansiedade, 
Destemor, Antirritabilidade, 
Gratidão, Autoconfiança, Auto-
cura pela Vontade (Voliciotera-
pia), Valores Pessoais, Higiene 
Consciencial, Apegos & Per-
das, etc.

Quais os pré-requisitos para ser um 
consciencioterapeuta?
Ser autopesquisador teático da 
Conscienciologia.

Possuir formação docente 
em Conscienciologia, oferecida 
pelas ICs.

Ser tenepessista há pelo 
menos seis meses.

Ter formação acadêmica em 
Medicina ou Psicologia.  

OIC oferece atividades 
consciencioterápicas abertas

Desde que passou a ser 
oferecida ao público, em 1994, 
a Consciencioterapia ajudou 
mais de dois mil evolucientes 
de diversas nacionalidades 
e países a mergulharem na 
sua intraconsciencialidade. 
O atendimento 
consciencioterápico individual 
é a modalidade mais procurada 
pelos que buscam aprofundar 
no autoconhecimento, mas a 
OIC (Organização Internacional 
de Consciencioterapia) 
também oferece atividades 
consciencioterápicas abertas à 
comunidade.

 Flávia Aguiar

A distribuição gratuita de 
livros da Conscienciologia para 
bibliotecas públicas de diversos 
países é a principal atividade 
da INTERCONS. Até maio (2017) 
foram doados 575 livros para 
131 bibliotecas de 20 países. 
Entre as doações, a cidade 
de Johannesburg, na África 
do Sul, recebeu 239 obras, 
fazendo com que algumas de 

suas bibliotecas tenham as 
maiores coleções de livros da 
Conscienciologia no Exterior. 
A disseminação deste Legado 
da Conscienciologia é possível 
graças à inestimável ajuda 
de voluntários e voluntárias 
itinerantes internacionais que, 
literalmente, fazem um trabalho 
interassistencial pesado de 
transportar as obras.�

BIBLIODIÁSPORA CONSCIENCIOLÓGICA

Tathiana Mota doando livros do prof. Waldo Vieira para um simpático bibliotecário da África do Sul.

Marco Almeida, médico e consciencioterapeuta.

ENTREVISTA COM MARCO ALMEIDA, COORDENADOR DA OIC.
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V
Ao completar  
20 anos, o  

Ceaec Village foi rei-
naugurado no dia 10 
de junho completa-
mente remodelado. 
O projeto da voluntá-
ria Claudete Colange-
lo deixou os quartos 
coloridos e, segundo 
o secretário geral 
do CEAEC, Fernando 
Barbaresco, a refor-
ma foi pensada para 
deixar o visual mo-
derno e aconchegan-
te. O Village mantém 
o limite de 36 hospe-
dagens, ao valor de 
R$ 75 a diária.

V
A Cognópolis 
conta com mais 

um empreendimento 
residencial. Trata-se 
do Villa Consciência 
– Asa Sul, formado 
por 94 lotes dos quais 
mais de 90% foram 
disponibilizados para 
os associados da AIEC. 
Assim como os demais 

empreend imentos , 
todos os recursos do 
residencial serão in-
vestidos na expansão 
da Conscienciologia.

V
A professora 
e pesquisado-

ra Alzira Gesing é 
mais uma integrante 
da ala dos autores 
conscienciológicos. 
O livro Intenção – Ma-
nifestação Atributo-
lógica da Consciência 
foi lançado no dia 3 
de junho, em con-
corrida noite de au-
tógrafos. Na próxima 
edição do JC vamos 

trazer uma entrevista 
com a autora.

V
Os radiouvintes 
de Foz do Iguaçu 

terão, em breve, uma 
nova opção de quali-
dade em informação. 
A atual Rádio Globo 
dará lugar a Rádio 
Bandeirantes AM, com 
previsão de conver-
são do sinal para a 
primeira semana de 
julho. A emissora faz 
parte da maior rede 
de rádio do País e terá 
linha editorial voltada 
para a educação e o 
jornalismo. 

Entre os visitantes do CEAEC do 
mês de maio, o JC registrou o de-
poimento das portuguesas Maria 
Manoela e Marina Monteiro.  

MARIA MANOELA
Quando cheguei a 
Foz fiquei impacta-
da porque encontrei 
muita semelhança 
com a África. Tive 
rememorações de 
quando estive em 

Guiné Bissal há 30 anos. Fazia tempo que que-
ria vir aqui e me senti muito bem acolhida e com 
muita paz; um bem estar íntimo que não tenho 
como explicar por palavras. Senti vontade de ficar 
ativa, aproveitando ao máximo tudo que percebi e 
que gostaria de fazer em Portugal. Eu sou funda-
dora da Associação Internacional de Parapsiquis-
mo Interassistencial (ASSIPI) em Porto. Em três 
anos, a ASSIPI fez coisas imensas em Portugal. 

MARINA MONTEIRO
Já é a terceira vez 
que venho ao CEA-
EC. Sinto que é uma 
imersão que nunca 
é suficiente: venho 
duas semanas ao 
ano; na próxima, três 

vezes ao ano, depois tem que vir quatro. Sinto 
que chego em Portugal diferente, uma diferença 
que não é imediata, mas percebo, nos seis me-
ses seguintes, alterações graduais, quase como 
se fosse uma homeopatia porque vão sendo gra-
dualmente manifestadas. Para quem pode vir ao 
CEAEC, é mesmo um bálsamo, pois é um balne-
ário energético, que tem imenso efeito no nosso 
senso evolutivo e de autoconhecimento. 
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VENDO TERRENOS E CASAS NO BAIRRO COGNÓPOLIS

CONDOMÍNIOS: ROSE GARDEN, CAMPO DOS 
SONHOS, VILA CONSCIÊNCIA, COSMOÉTICA, 

SERENOLOGIA E EVOLUÇÃO.

Contato: Moacir (45) 99137-5860 • moacirg43@gmail.com

Acompanhe mais notícias 
da Cognópolis no Portal da 

Conscienciologia:

www.conscienciologia.org.br


