
 

 

PREPARAÇÃO 

ENCICLOPÉDIA  DA  

 
Definologia. A intermissão 

intrafísicas pessoais, inserido no ciclo evolutivo multiexistencial

 
Definologia. O Curso Intermissi

programas traçados em série de aulas e experiências teáticas, administradas à consciex depois de 

determinado nível evolutivo lúcido, durante o período da intermissão consciencial (Intermissiologia, 

Extrafisicologia), dentro do ciclo de existência

consciencial (compléxis) da programação existencial (proéxis), na próxima vida intrafísica.

 

CÍRCULO  

 
Definição. Os paraconscienciólogos 

de alguma maneira, em favor da Conscienciologia

 
Integração. A rigor, pode-se explicar a sequência dos 2 tempos (Seção: 

Paraconscienciólogo) integrados aos 2 estágios (Seção: 

âmbito extrafísico, em 4 tempos, a seguir dispostos cronologicamente e de acordo com a apresentação 

no Círculo Mentalsomático:  

1. Primeiro tempo: a consciex tem acesso ao 

2. Segundo tempo: a consciex intermissivista ressoma e, agora conscin, investe na formação 

universitária convencional, concluindo 1 ou 2 cursos. 

3. Terceiro tempo: a conscin dedica

de Longo Curso da Tertúlia Consciencio

4. Quarto tempo: a conscin consciencióloga dessomada, agora consciex, poderá entrar no 

Curso Intermissivo mais avançado (Capítulo 

 

Curso. Quando se faz o primeiro Curso Intermissivo, 

estudante, estagiária, não paraconscienciólo

acontecerá no segundo Curso Intermissivo, 

formação do paraconscienciólogo.  

Experimentação. A prática ocorre na intrafisicalidade. O para

mínimo, o mestre escola ou o parape

ciólogo, Seção Pós-Dessoma, p. 56). 

REPARAÇÃO  PARA  O  2O  CURSO  INTERMISSIVO 
08.08.2020 

 
NCICLOPÉDIA  DA  CONSCIENCIOLOGIA 

(verbetes

 é o período extrafísico da consciência ocorrido entre duas vidas 

ciclo evolutivo multiexistencial (ressomática / dessomática), pessoal. 

Curso Intermissivo (CI) é o conjunto de disciplinas, ensinadas de a

programas traçados em série de aulas e experiências teáticas, administradas à consciex depois de 

determinado nível evolutivo lúcido, durante o período da intermissão consciencial (Intermissiologia, 

Extrafisicologia), dentro do ciclo de existências humanas pessoais, objetivando o completismo 

consciencial (compléxis) da programação existencial (proéxis), na próxima vida intrafísica.
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ÍRCULO  MENTALSOMÁTICO,  VOL.  II 

 (Org.: Jaqueline Assis & Mércia Oliveira & Rose Salles;

paraconscienciólogos são as consciexes que trabalharam na última vida humana, 

de alguma maneira, em favor da Conscienciologia (p. 43). 

se explicar a sequência dos 2 tempos (Seção: 

) integrados aos 2 estágios (Seção: Formação do Conscienciólogo

âmbito extrafísico, em 4 tempos, a seguir dispostos cronologicamente e de acordo com a apresentação 

a consciex tem acesso ao Curso Intermissivo.  

a consciex intermissivista ressoma e, agora conscin, investe na formação 

universitária convencional, concluindo 1 ou 2 cursos.  

a conscin dedica-se ao estudo do paradigma consciencial, através do 

Tertúlia Conscienciológica e demais cursos da Conscienciologia. 

a conscin consciencióloga dessomada, agora consciex, poderá entrar no 

(Capítulo Paraconscienciólogo, Seção Aglutinação Tempos-Estágios,

primeiro Curso Intermissivo, a consciência ainda é considerada 

estudante, estagiária, não paraconsciencióloga porque não tem prática, essência. Esta condição só 

segundo Curso Intermissivo, após a dessoma do conscienciólogo, já no processo da 

 

A prática ocorre na intrafisicalidade. O paraconscienciólogo já deve ser, no 

ou o parapedagogo. Este é o paravoluntariado mais sério (Capítulo 
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(verbetes: Waldo Vieira) 

é o período extrafísico da consciência ocorrido entre duas vidas 

(ressomática / dessomática), pessoal.  

vo (CI) é o conjunto de disciplinas, ensinadas de acordo com 

programas traçados em série de aulas e experiências teáticas, administradas à consciex depois de 

determinado nível evolutivo lúcido, durante o período da intermissão consciencial (Intermissiologia, 

s humanas pessoais, objetivando o completismo 

consciencial (compléxis) da programação existencial (proéxis), na próxima vida intrafísica. 

e Assis & Mércia Oliveira & Rose Salles; 2020) 

são as consciexes que trabalharam na última vida humana, 

se explicar a sequência dos 2 tempos (Seção: Formação do 

Formação do Conscienciólogo), a partir do 

âmbito extrafísico, em 4 tempos, a seguir dispostos cronologicamente e de acordo com a apresentação 

a consciex intermissivista ressoma e, agora conscin, investe na formação 

se ao estudo do paradigma consciencial, através do Curso 

e demais cursos da Conscienciologia.  

a conscin consciencióloga dessomada, agora consciex, poderá entrar no segundo 

Estágios, p. 51). 

cia ainda é considerada 

ga porque não tem prática, essência. Esta condição só 

após a dessoma do conscienciólogo, já no processo da 

conscienciólogo já deve ser, no 

(Capítulo Paraconscien-



 

 

 

Expansão. Tudo aquilo que foi realizado no 

expande-se. Tudo concretizado no intrafísico fica expandido quando se vai para a extrafisicalidade. 

A consciência, agora consciex, vai ver com 

(Capítulo Paraconscienciólogo, Seção Paraprocedência

 
Constância. Observou-se que o mês de abril foi o mais constan

Articulação. Importante foi o Casal (02.04.2012; Planilha Pare

consciexes que estavam observando como poderiam ajudar todos a chegarem bem no segundo 

Intermissivo. Já existe movimento extrafísico de futuro, está sendo articulado algo nesse sentido

Parelencologia, Seção Consciexes da Parelencologia

 
* Chegada de um casal de consciexes da equipe do Transmentor. Eles são alegres, olhos grandes, moreno claro. 

Tiveram contato com o Zéfiro no extrafísico, mas era uma época em que estavam envolvidos com questões pessoais. Estão 

fazendo assistência mentalsomática. Conversaram com o professor Waldo sobre o preparo do grupo para o segundo 

Intermissivo. Os detalhes que o professor Waldo passa agora através do 

os elos necessários para a nossa cognição. Eles estão visando os Séculos XXII e XXIII. O professor Waldo acha que um 

dos motivos da vinda deles também é a primeira reunião do 

 
Aprendizagem. Seguindo a linha da qualificação do t

mesmo modo que as conscins aprendem dando aulas aos companheiros evolutivos, também as consciexes 

estão aprendendo – entre elas e com as conscins 

Revezamento. A partir daí, surgem

como que as conscins cognopolitas, de hoje, irão preparar melhor as consciências que hoje são consciexes? 

Observando onde estão errando, no que estão 

para haver melhora ou avanço nas condições evolutivas das futuras conscins intermissivistas?
Parelencologia, Seção Intercâmbios Multidimensionais

 

DICIONÁRIO  DE  

 

PARACONSCIENCIOLOGIA  (A

Definologia. O paraconscienciólogo

profundidade e busca vivenciar a Conscienciologia 

Reurbanizaciologia. Nas automaxiconquistas dos paraconscienciólogos

a interação Intraconscienciologia-Paraconscienciologia,

sivos (CIs), instrumentos basilares da

Terra na atualidade. O ideal ideológico inteligente tem raízes na autoparaprocedência.

Interassistenciologia. Obviamente, os CIs e a própria Conscienciologia derivam da Reurbex. 

Daí porque a assistência às consréus se insere entre os primeiros o

a ênfase nas pesquisas conscienciometrológicas e consciencioterapêuticas, empregando o desenvolvi

mento da Parapercepciologia, com a tenepes e a autofiex, objetivando a Taquirritmologia e a Transafe

tivologia dos voluntários da Conscienciologia. Importa afirmar que o 

Tudo aquilo que foi realizado no primeiro Curso Intermissivo 

se. Tudo concretizado no intrafísico fica expandido quando se vai para a extrafisicalidade. 

A consciência, agora consciex, vai ver com outros olhos. Por isso é que muda a paraprocedência

Paraprocedência, p. 64). 

se que o mês de abril foi o mais constante em termos de aparições. 

Importante foi o Casal (02.04.2012; Planilha Parelencologia

que estavam observando como poderiam ajudar todos a chegarem bem no segundo 

. Já existe movimento extrafísico de futuro, está sendo articulado algo nesse sentido

Consciexes da Parelencologia, p. 102). 

Chegada de um casal de consciexes da equipe do Transmentor. Eles são alegres, olhos grandes, moreno claro. 

Tiveram contato com o Zéfiro no extrafísico, mas era uma época em que estavam envolvidos com questões pessoais. Estão 

ica. Conversaram com o professor Waldo sobre o preparo do grupo para o segundo 

. Os detalhes que o professor Waldo passa agora através do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia 

os elos necessários para a nossa cognição. Eles estão visando os Séculos XXII e XXIII. O professor Waldo acha que um 

dos motivos da vinda deles também é a primeira reunião do Círculo Mentalsomático.  

Seguindo a linha da qualificação do trabalho, faz-se a seguinte conjectura: do 

dem dando aulas aos companheiros evolutivos, também as consciexes 

entre elas e com as conscins – a preparar melhor as conscins.  

A partir daí, surgem os seguintes questionamentos: – No próximo 

politas, de hoje, irão preparar melhor as consciências que hoje são consciexes? 

Observando onde estão errando, no que estão tropeçando hoje, quais condições paratéc

para haver melhora ou avanço nas condições evolutivas das futuras conscins intermissivistas?
Intercâmbios Multidimensionais, p. 108). 
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ICIONÁRIO  DE  ARGUMENTOS  DA  CONSCIENCIOLOGIA

(ARGUMENTUM:  PARACONSCIENCIOLÓGICO) 

 

paraconscienciólogo é a consciência extrafísica, ou consciex, que conhece com 

profundidade e busca vivenciar a Conscienciologia (p. 1.138). 
automaxiconquistas dos paraconscienciólogos não se pode esquecer 

Paraconscienciologia, antes, durante e depois dos 

(CIs), instrumentos basilares da Reurbanização Extrafísica (Reurbex) pela qual passa

O ideal ideológico inteligente tem raízes na autoparaprocedência.

Obviamente, os CIs e a própria Conscienciologia derivam da Reurbex. 

Daí porque a assistência às consréus se insere entre os primeiros objetivos da Conscienciologia, com 

a ênfase nas pesquisas conscienciometrológicas e consciencioterapêuticas, empregando o desenvolvi

mento da Parapercepciologia, com a tenepes e a autofiex, objetivando a Taquirritmologia e a Transafe

ios da Conscienciologia. Importa afirmar que o Maximecanismo Multidimensional 
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primeiro Curso Intermissivo aumenta, exalta-se, 

se. Tudo concretizado no intrafísico fica expandido quando se vai para a extrafisicalidade.  

. Por isso é que muda a paraprocedência 

te em termos de aparições.  

lencologia*), constituído de 

que estavam observando como poderiam ajudar todos a chegarem bem no segundo Curso 

. Já existe movimento extrafísico de futuro, está sendo articulado algo nesse sentido (Capítulo 

Chegada de um casal de consciexes da equipe do Transmentor. Eles são alegres, olhos grandes, moreno claro. 

Tiveram contato com o Zéfiro no extrafísico, mas era uma época em que estavam envolvidos com questões pessoais. Estão 

ica. Conversaram com o professor Waldo sobre o preparo do grupo para o segundo Curso 

rio de Argumentos da Conscienciologia são 

os elos necessários para a nossa cognição. Eles estão visando os Séculos XXII e XXIII. O professor Waldo acha que um 

se a seguinte conjectura: do 

dem dando aulas aos companheiros evolutivos, também as consciexes 

No próximo Curso Intermissivo, 

politas, de hoje, irão preparar melhor as consciências que hoje são consciexes? 

hoje, quais condições paratécnicas irão utilizar 

para haver melhora ou avanço nas condições evolutivas das futuras conscins intermissivistas? (Capítulo 

ONSCIENCIOLOGIA 
(Vieira, 2014) 

é a consciência extrafísica, ou consciex, que conhece com 

não se pode esquecer  

antes, durante e depois dos Cursos Intermis-

(Reurbex) pela qual passa o Planeta 

O ideal ideológico inteligente tem raízes na autoparaprocedência. 

Obviamente, os CIs e a própria Conscienciologia derivam da Reurbex. 

bjetivos da Conscienciologia, com  

a ênfase nas pesquisas conscienciometrológicas e consciencioterapêuticas, empregando o desenvolvi-

mento da Parapercepciologia, com a tenepes e a autofiex, objetivando a Taquirritmologia e a Transafe-

Maximecanismo Multidimensional 



 

 

Interassistencial não mantém minipeças favoritas. 

tesforços das consciências. O conselho mais admissível é o gerado, silenciosamente, pelo bom exemplo

Prospectivologia. ... Enfim, o fim da evolução é a evolução sem fim.

L

 
* O Curso Intermissivo foi criado para chancelar a Conscienciologia. A Conscienciologia foi 

proposta para chancelar o CI. Quem nasceu primeiro foi o projeto da Conscienciologia, em função da 

Reurbexologia (p. 409). 

 

* A Conscienciologia indica a você longa série de 

Elder, diferente da consréu da robéxis e até do cientista convencional, por exemplo, dentre outras, estas 22: 

Curso Intermissivo (CI), ideias inatas, 

sional Pessoal (CMP), invéxis, Estado Vibracional 

(PD), voluntariado conscienciológico, 

Evolutiva Pessoal (FEP), paraidentidade, a

pré-intermissão, autofiex, minipeça lúcida do 

autotaquirritmia, autotransafetividade 

 

* Após a dessoma, o segundo 

depois da obtenção do exercício da 

do primeiro CI (p. 899). 

 

* O melhor é o megatrafor ser teático. Os efeitos de se determinar o megatraf

inteirar como alcançou triunfos evolutivos 
aplicá-lo daqui para a frente, em 3 instâncias: 1. No restante desta vida humana; 2. 

intermissão; 3. Na existência intrafísica futura

HOMO  SAPIENS  REURBA

 

Extrafisicologia. Seção 56: Intermissiologia

 
Unidade. A unidade de medida ou de trabalho da Intermissiologia é o 

Curso. Toda consciência passa pela intermissão, mas 

Genialidade. Na análise da Intermissiologia, o professor ensina as regras. O 

as exceções. A genialidade pode ser tão

Perdas. A perda das instruções de uso do objeto específico tem acarretado o desperdício

muitas vidas. Isso acontece, por exemplo, com os corpos humanos.

não mantém minipeças favoritas. Tudo se expressa através da Meritocracia e dos 

das consciências. O conselho mais admissível é o gerado, silenciosamente, pelo bom exemplo

Enfim, o fim da evolução é a evolução sem fim. 
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LÉXICO  DE  ORTOPENSATAS 

foi criado para chancelar a Conscienciologia. A Conscienciologia foi 

proposta para chancelar o CI. Quem nasceu primeiro foi o projeto da Conscienciologia, em função da 

A Conscienciologia indica a você longa série de posturas evolutivas que fazem de você um 

diferente da consréu da robéxis e até do cientista convencional, por exemplo, dentre outras, estas 22: 

(CI), ideias inatas, Inteligência Evolutiva (IE), autorretrocognições, 

Estado Vibracional (EV), tenepes, epicon lúcido, Princ

(PD), voluntariado conscienciológico, Código Pessoal de Cosmoética (CPC), autodesperticidade, 

(FEP), paraidentidade, autorado conscienciológico, autorrevezamento multiexistencial, 

intermissão, autofiex, minipeça lúcida do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial, 

autotaquirritmia, autotransafetividade (p. 410). 

* Após a dessoma, o segundo Curso Intermissivo (CI) somente ocorrerá para a consciência 

depois da obtenção do exercício da liderança interassistencial, tarefa prioritária para quem participou 

r ser teático. Os efeitos de se determinar o megatraf

triunfos evolutivos em seu passado multissecular, a partir dele, e como poderá 

lo daqui para a frente, em 3 instâncias: 1. No restante desta vida humana; 2. 

3. Na existência intrafísica futura (1.640). 
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OMO  SAPIENS  REURBANISATUS 

 Intermissiologia (p. 177) 

A unidade de medida ou de trabalho da Intermissiologia é o Curso 

Toda consciência passa pela intermissão, mas apenas algumas fazem o curso intermissivo.

Na análise da Intermissiologia, o professor ensina as regras. O 

as exceções. A genialidade pode ser tão-só a participação em curso intermissivo mais recente.

ruções de uso do objeto específico tem acarretado o desperdício

muitas vidas. Isso acontece, por exemplo, com os corpos humanos. 
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Tudo se expressa através da Meritocracia e dos au-

das consciências. O conselho mais admissível é o gerado, silenciosamente, pelo bom exemplo. 

(Vieira, 2014) 

foi criado para chancelar a Conscienciologia. A Conscienciologia foi 

proposta para chancelar o CI. Quem nasceu primeiro foi o projeto da Conscienciologia, em função da 

que fazem de você um 

diferente da consréu da robéxis e até do cientista convencional, por exemplo, dentre outras, estas 22: 

(IE), autorretrocognições, Ciclo Multidimen-

Princípio da Descrença 

(CPC), autodesperticidade, Ficha 

utorado conscienciológico, autorrevezamento multiexistencial, 

Maximecanismo Multidimensional Interassistencial, 

(CI) somente ocorrerá para a consciência 

tarefa prioritária para quem participou 

r ser teático. Os efeitos de se determinar o megatrafor é a conscin se 

em seu passado multissecular, a partir dele, e como poderá 

lo daqui para a frente, em 3 instâncias: 1. No restante desta vida humana; 2. Na próxima 

(Vieira, 2003) 

urso Intermissivo. 

apenas algumas fazem o curso intermissivo. 

Na análise da Intermissiologia, o professor ensina as regras. O aluno genial cria 

só a participação em curso intermissivo mais recente. 

ruções de uso do objeto específico tem acarretado o desperdício de 


