
No momento em que o mundo se depara com 
altos índices de violência e de comportamentos 
individuais e grupais em desfavor do bem estar 
coletivo, felizmente, uma série de ações em prol 
da paz e da união entre os povos vem ganhando 
força e materializando ações pacíficas em diver-
sos segmentos sociais e humanitários.

A cidade de Foz do Iguaçu é um exemplo para 
o mundo, onde pessoas das mais variadas etnias 
convivem pacificamente, independente da ideolo-
gia ou crença. E foi aqui, na tríplice fronteira, logo 
após a publicação do Tratado Homo sapiens paci-
ficus, em 2007, que o prof. Waldo Vieira, in memo-
rian, diante de um grupo de voluntários, solicitou 
a construção de um laboratório, dizendo:

“Considere, por hipótese, que uma pessoa 
tenha sofrido violência. Vamos resgatar sua 
confiança através do Laboratório da Paz.”

Com essa responsabilidade em mãos, os vo-
luntários do Instituto Internacional de Projecio-
logia e Conscienciologia (IIPC), residentes no Rio 
de Janeiro, realizaram debates, oficinas, cursos 
e definiram os Pilares da Paz. Após, redigiram a 
Carta da Paz e promoveram dois Encontros Inter-
nacionais da Paz: o primeiro em 2009 e o segundo 
em 2015, que contou com a apresentação de pes-
quisas de campo sobre locais com holopensene 
da paz em diversos países e a existência de ações 
pacíficas entre Judeus e palestinos, entre outras 
realidades pacificadoras pouco conhecidas.

A esses estudos teóricos, somaram-se inú-
meros experimentos grupais, até chegar ao mo-
delo da dinâmica bioenergética do Pacificarium 
a qual foi aplicada quatro vezes, sendo duas em 
Saquarema e duas dentro do Acoplamentarium 
em Foz do Iguaçu.

A dinâmica laboratorial da paz consiste na 
formação de um intenso campo energético, 
equilibrado e harmônico no centro do laborató-
rio, composto pelas energias dos participantes, 
acrescidas das energias da rica flora, fauna e 
fontes hídricas da mata circundante. O triân-
gulo formado por 3 professores, cercado pelos 
demais participantes em círculo, potencializam 
o campo energético com alto grau assistencial, 
envolvendo a pessoa assistida. Essa carga de 

energia benéfica traz impacto energético posi-
tivo, fazendo o experimentador sentir uma se-
renidade acima dos padrões usualmente viven-
ciados, propiciando a renovação de paradigmas.

“Após o campo bioenergético, aquele que es-
tava raivoso apaziguou-se, refletiu, desculpou-se 
e buscou a reconciliação,” lembra Félix Wong, co-
ordenador do projeto, sobre o caso de um aluno.

 
Monumento à Paz Mundial em Foz do Iguaçu

Em sintonia com os estudos da paz, em 2014, 
o Ceaec recebeu a doação de um monumento 
simbolizando a Paz, um megálito de rocha gra-
nítica de 24 toneladas e 7 metros de altura, no-
minado Geallo Pacificus, oriundo de Minas Gerais.

Instalado em área verde no jardim do Ceaec, 
favorece a reflexão dos visitantes, contribuin-
do com o turismo, ecologia e espiritualidade, 
mostrando a sinergia na fronteira trinacional, 
reservando aos turistas uma parada para pro-
funda reflexão sobre a Paz Mundial.�

O primeiro laboratório planetário 
da Paz no Planeta já é uma realidade 
presente no Campus IIPC Saquarema 
no Rio de Janeiro, e será inaugurado 
em 20 de outubro.  De formato ovala-
do para favorecer o processo de mo-
bilização ou vibração das energias 
gravitacionais no interior, comporta 
52 pessoas em forma de anfiteatro e 
possui arquibancadas em dois níveis 
onde ficam as cadeiras dos alunos 
experimentadores.

A equipe do IIPC do Rio de Ja-
neiro trabalhou firme para a ma-
terialização desta obra que contou 
com a colaboração e campanhas 
para doações  de pessoas de di-
versas partes do mundo. Aliás, 
este projeto é grupal e tem par-
ticipação coletiva desde a sua 
concepção. Saiba mais acessando 
www.iipc.org/campus-saquarema 
e confira os laboratórios agenda-
dos para março, maio, agosto e 
outubro de 2018.

Primeiro Laboratório Grupal da Paz do planeta é inaugurado
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 Nerli Vieira

A construção do 
laboratório no 
Rio de Janeiro

Monumento simboliza a paz entre os povos.
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Os laboratórios Serenarium, localiza-
dos nos campi da Associação Internacional 
de Inversão Existencial (Assinvéxis) e da 
Associação Internacional para Evolução 
da Consciência (Aracê) (Saquarema – ES), 
oferecem ambiente multidimensional para 
experimento individual, visando à condição 
intrafísica mais evoluída.

O Laboratório Serenarium em Domingos 
Martins, no Espírito Santo, foi concebido a 
partir de pangrafia do professor Waldo Vieira 
durante sua primeira visita a Aracê, em 2000. 
Inaugurado em dezembro de 2004, ganhou 
reforço da segunda unidade em fevereiro de 
2008 e da terceira em maio do mesmo ano.

Desde então, foram realizados 241 ex-
perimentos nos 3 laboratórios (data base 
30.09.2017). Na primeira década, foram 
computados 130 serenautas e 190 experi-
mentos realizados, sendo que 12 deles re-

alizaram experimento nos dois campi – da 
Aracê e da Assinvéxis. As pontoações cons-
tam no livro sobre o Serenarium que já se 
encontra na Editares.

O laboratório da Assinvéxis registra 71 
experimentos de 61 serenautas desde a 
inauguração, em junho de 2013. Com dispo-
nibilidade para dois experimentos por mês, 
o Serenarium tem agenda cheia e, para este 
ano, praticamente não há mais possibilidade 
de agendamento.

O procedimento é o mesmo em ambos 
os campi. No total, o experimentador dedi-
ca uma semana para a experiência, sendo 
2 dias na fase pré-experimento, com acom-
panhamento de psicólogos e outros profis-
sionais. A seguir, vêm 3 dias de isolamento 
voluntário no laboratório, sem nenhum con-
tato com a realidade externa. Por último, o 
serenauta fica outros 2 dias sendo acompa-
nhado pela equipe de assessoramento.

Devido às condições de isolamento da 

Aracê, o professor Waldo deixou como de-
safio a edificação de laboratório para 10 
dias de experimento. Com local já definido, 
a proposta é construir o Conscientiarium em 
alusão à Consciência Livre, próxima etapa 
na escala evolutiva depois do Serenismo.�

Agende seu experimento
Laboratórios Serenarium da Aracê (ES)
(27) 99739-2400 ou (28) 99986-4012 (Whatsapp);
serenarium@arace.org /laboratórios@arace.org
Laboratório Serenarium da Assinvéxis (Foz):
(45) 98403-1511 (Whatsapp); serenarium@assinvexis.org.

O laboratório da Imobilidade Física Ví-
gil (IFV), primeiro laboratório individual do 
CEAEC, completou 20 anos no último dia 
13 de setembro. A data teve programação 
especial, com círculo mentalsomático so-
bre o tema e até bolo de aniversário.

Depois do primeiro, vieram outros 8 
que aniversariam ano que vem. Atualmen-
te, o CEAEC tem 17 laboratórios individu-
ais, somando 63.333 mil experimentos, 
contados até agosto passado. O mais uti-
lizado é o de Estado Vibracional (EV), com 
9.483 registros, seguido do Autopenseno-
logia, com 8.609. Na sequência, em ordem 
decrescente de experimentos, estão os 
laboratórios de Autotenepessologia, Au-
tossinaleticologia e Autorganizaciologia.

“Este ano queremos trazer de volta o va-
lor dos laboratórios para a autopesquisa”, 
destaca uma das coordenadoras dos labora-
tórios do CEAEC, Rita dos Remédios. Quem 
pode atestar esse valor é a psicóloga Flávia 
Rogick que já fez 486 experimentos, o maior 
número registrado entre os experimentado-
res. “Fazia em casa, no Rio, antes de mudar 
para Foz. Mas os laboratórios potencializam 
os resultados. Recebo muitas orientações 
dos amparadores e percebo a equipe espe-
cializada de cada um”, conta. Os primeiros 

resultados colhidos com a prática estão no 
livro ‘Mudar ou mudar”, lançado em 1998.

A própria Flavia se surpreendeu quan-
do soube do total de experimentos realiza-
dos e destaca que o ideal é não usar esses 
ambientes como muleta, mas sim como 
trampolim para objetivos bem definidos. 
“Na juventude, me ajudou a conter a agi-
tação. Depois, a dominar o EV e qualificar 
a tenepes”, afirma, citando também como 
resultados dos experimentos a autocon-
fiança, autossuficiência, clareza e lucidez.

“Os laboratórios não têm aparelhos, são 
todos extrafísicos. Quem quer desenvolver 

o parapsiquismo tem lá o ambiente ideal”, 
avalia. Porém, a pesquisadora destaca que 
resultados expressivos dependem de re-
petição. “Quando você faz uma vez e vai 
embora, pode não ser significativo. Mas, 
se faz repetidas vezes, os amparadores 
investem. As pessoas não têm paciência 
para ter a experiência. Eu dou muito valor 
aos laboratórios”, afirma.

Dos 17 laboratórios individuais do CEA-
EC, 8 oferecem experimentos de 1h30 e os 
outros 9, de 3h30. Segundo Rita, há projeto 
para construção de laboratório para 5h de 
experimento.�

O experimento que é um convite ao serenismo

Duas décadas de laboratórios no CEAEC
 Rosane Amadori    Rodrigo dos Remedios

Aracê tem três laboratórios Serenarium.

 Rosane Amadori    Divulgação Aracê

Laboratório de EV é o mais utilizado.
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A obra de Eliana Manfroi não faz ro-
deios para mostrar ao leitor como apro-
veitar oportunidades, priorizar o bem de 
todos, escolher o essencial, abrir mão do 
supérfluo ou decidir com lucidez. São 

demandas atuais, quando 
grande parte da hu-

manidade está 
confusa e 
sem rumo 
quanto às 
p r ó p r i a s 
escolhas.�

A designer Débora Klippel, fez uso 
de linguagem didática e de muitas ima-
gens para incentivar a criança a ques-
tionar, pesquisar e descobrir os pilares 
do paradigma consciencial. O livro O 
Pequeno Pesquisador é o primeiro de 
uma coleção que 
fala sobre a mul-
tidimensionalida-
de, nas aventuras 
dos pesquisado-
res mirins Luisa e 
Gabriel.�

Este dicionário, das autoras Anália Lopes, 
Myriam Sanchez e Rita Sawayas, se destina 
aos estudiosos de coleções e motivados em 
pesquisar os mais de trezentos temas das 
tecas apresentados. Leitores e pesquisado-
res poderão consultar e identificar o acervo 
específico das tecas e as referências bi-
bliográficas, fazer inter-
relações de assuntos e 
áreas de conhecimento, 
expandindo a cognição 
e o desenvolvimento do 
mentalsoma.�

A Associação Internacional de Pa-
rapsiquismo Interassistencial (ASSIPI 
Portugal), em parceria com a Editares, 
fez a doação de livros e tratados da 
Conscienciologia à biblioteca de Vila 
Nova da Cerveira, que fica no edifício 
histórico Solar dos Castros, na região 
do Minho, Norte de Portugal. A ação faz 
parte do projeto de doação de livros da 
Conscienciologia em bibliotecas muni-
cipais e universidades lusitanas.

A importância singular desta doação 
é porque o edifício foi construído nas 
primeiras décadas do século XVII e abri-
gou, em diversos momentos, Sebastião 
de Castro Caldas (1650-1726) – retrovi-
da identificada de Waldo Vieira.

Sebastião teve papel controverso, 
gerindo conflitos importantes na manu-
tenção da integridade do Brasil enquanto 
governador do Rio de Janeiro (1695-
1697) e de Pernambuco (1707-1710). Da 
sua história em terras lusitanas pouca 
informação resistiu até a atualidade. 

De 07 a 15 de outubro, a Associação In-
ternacional de Parapedagogia e Reeducação 
Consciencial (Reaprendentia) realiza diversas 
atividades comemorativas da 1a década de 
estudos parapedagógicos voltados para a re-
educação integral da consciência.

Desde a inauguração em 2007, a institui-
ção atendeu aproximadamente 8000 alunos 
e conta com 20 pedagogos e mais de 50 ar-
tigos publicados. Entre os objetivos estão o 
estímulo ao desenvolvimento da erudição 
pessoal, a formação e qualificação de educa-
dores, professores e facilitadores da educa-
ção conscienciológica, a partir de pesquisas 
nas áreas da Parapedagogia, Reeducaciolo-
gia e Erudiciologia.

Para comemorar este evento especial, a 
instituição promove em seu campus de pes-
quisa em Foz do Iguaçu/PR, a VIII Semana da 
Reeducação Consciencial e a I Jornada Inter-
nacional de Parapedagogia e Reeducaciologia, 
com a apresentação de diversas conferências 
e artigos de pesquisadores intermissivistas e 
campo energético parapedagógico. Acompa-
nhe a agenda completa de cursos parapeda-
gógicos no site www.reaprendentia.org.�

Sabe-se que pertencia à família nobre e 
influente na região Norte de Portugal e 
na corte. As evidências sugerem que foi 
um conselheiro próximo do rei D. João V.

Em 1972, o Solar dos Castros foi com-
prado pelo governo português e trans-
formado em biblioteca municipal.

Voluntários da ASSIPI Portugal e 
historiadores recolhem documentos 
históricos para reconstruir a vida de 
Sebastião de Castro Caldas. A pesquisa 
vai ajudar no entendimento da comple-
xa e, por vezes, não linear evolução da 
consciência ao longo da seriéxis, tendo 
como referência a consciência Zéfiro.�

Antidesperdício 
Consciencial

A Conscienciologia 
para crianças

Dicionário de Tecas 
da Holotecologia

Casa de retrovida de Waldo 
Vieira recebe seus tratados

Reaprendentia comemora 
1 década de atividades

 Rosane Amadori     Divulgação Assipi

 Adriane Correia     Divulgação Reaprendentia

Uma década formando parapedagogos.
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V
A paisagem do Ceaec 
ganhou um toque es-

pecial com orquídeas de vá-
rias cores que se espalham 
pelas árvores. “A intenção é 
melhorar o acolhimento com 
o colorido das flores” afirma 
Lucimeres Biella, coorde-
nadora do projeto. No total, 

desde 2014, já foram plan-
tadas 2,7 mil orquídeas no 
campus. A iniciativa aceita 
doações e tem o objetivo de 
atingir 4 mil unidades plan-
tadas até o final do ano.

V
A Associação Inter-
nacional de Aportes 

Interassistenciais (Inter-
pares) mantém programa 
de doação de livros e de 
bolsas para cursos e ativi-
dades conscienciológicas. 
A Interpares também dá su-

porte para os intermissivis-
tas que se mudam para Foz 
do Iguaçu. Para ajudar, ela 
conta com a doação de con-
tribuintes. Para quem qui-
ser ser um amparador via 
Interpares, o contato da IC é 
(45)99103-5511.

V
A Associação Interna-
cional de Conscienciolo-

gia para a Infância (Evolucin) 
acaba de construir o primeiro 
local no planeta para receber 
intermissivistas recém-natos. 
A inauguração no dia 12 de ou-
tubro, Dia da Criança, terá apre-
sentação dos verbetes Evolucin 
e Infância, nos dias 12 e 13 de 
outubro. A sede fica na Alame-
da Aurora, Campus Discerni-
mentum, e conta com área ver-
de e nova programação visual. 
Levem as crianças para visitar!

Um grupo de pesquisadores chegou ao Campus 

Ceaec dia 31 de agosto provenientes de Porto Rico, 

interessados em desenvolver as habilidades parapsí-

quicas e ganhar exemplos práticos.

Cada um tinha sua motivação, dos doze integran-

tes do grupo, oito conseguiram vir. “Antes da experi-

ência de vir a Foz, estudamos as temáticas com base 

no espiritismo, os termos como ectoplasmia e os di-

ferentes corpos que temos. Viemos com intenção de 

reforçar o que não tínhamos e aumentar o corpo de 

sensibilidade” afirma David Bàez, 57 anos.

Muitos deles vivenciavam a saída do corpo físico 

desde pequenos e formaram um grupo de pesquisa 

sobre o assunto. Pesquisando sobre viagem astral na 

internet, encontraram a tertúlia no Youtube. Disseram 

que, apesar de não entenderem bem as palavras em 

português, a audição frequente auxiliou. Adquiriram o 

tratado Projeciologia e alguns livros em inglês e espa-

nhol. David chegou a aplicar a técnica do arco voltaico, 

descrita no livro Dinâmicas Parapsíquicas de Moacir 

Gonçalves e Rosemary Sales, em sua esposa, e afir-

maram perceber ampliação da lucidez quanto aos fe-

nômenos anímicos e nivelamento dos chacras.

Nos 13 dias de permanência no Campus Ceaec, par-

ticiparam de várias atividades entre Acoplamentarium, 

Escola do Parapsiquismo, laboratórios, dinâmicas parap-

síquicas e reuniões sobre a expansão da Conscienciologia 

e reurbanização planetária na América Central. Sandra 

Ciceri, Ramonita Santos e Jeanette Arroyo, participaram 

de consciencioterapia. “A clarividência potencializou com 

as práticas laboratoriais aqui”, comentou Ramonita.
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Portorriquenhos espíritas no CEAEC
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 Nerli Vieira    Divulgação Ceaec


