
Consréu Transmigrada (Homo transmigratus)

Consréu Ressomada (Homo sapiens reurbanisatus)

Pré-serenão Vulgar (Homo sapiens sapiens)

Isca Inconsciente (Homo sapiens assistens)

Tenepessista (Homo sapiens tenepessista)

Projetor Consciente (Homo sapiens projectius)

Epicon Lúcido (Homo sapiens epicentricus)

Conscienciólogo (Homo sapiens conscientiologus)

Desperto (Homo sapiens despertus)

Semiconsciex (Homo sapiens semiextraphysicus)

Teleguiado Autocrítico (Homo sapiens teleguiatus)

Evoluciólogo (Homo sapiens evolutiologus)

Serenão (Homo sapiens serenissimus)  100%

Consciex Livre (Conscientia liber)

DIMENSÃO INTRAFÍSICA (VIDAS TRANSITÓRIAS) - Escala em milhares de existências

DIMENSÃO EXTRAFÍSICA  (INTERMISSIVOS)

RESSOMA DESSOMA

Conscientia liber
Grau mais avançado na 
escala evolutiva quando 
a consciência se libera 
do Ciclo Multiexistencial.

Estado extrafísico, ou da sua dimensão real 
com a desativação do soma.

Homo transmigratus
10% do serenismo 

lúcido do Homo 
sapiens serenissimus 

É um sistema de alternância contínua, do período 
de vida humana (renascimento intrafísico) com outro 
período extrafísico (desativação do soma), quando a 
consciência entra na fase de intermissão, compondo 
o roteiro evolutivo contínuo que todos vivemos.

A intermissão é o intervalo 
extrafísico que tivemos en-
tre a vida humana anterior e 
a atual. Durante a intermis-
são, a consciência extrafísi-
ca (consciex) mais madura, 
em relação ao exemplaris-
mo e à meritocracia, tem 
acesso a uma aprendizagem 
especializada denominada 
Curso Intermissivo.

Período
Intermissivo
(Extrafísico)

Vida humana 
transitória (Intrafísico)

Agenda Extrafísica 
•	 Quando lúcida e detentora de méritos pessoais, a consciência é indicada para compor, com toda lucidez, a sua 

agenda extrafísica. 
•	 Através dos dados plotados na agenda pessoal, a consciência extrafísica pode chegar ao curso intermissivo 

primário ou avançado, depois da segunda dessoma (desativação de resquícios do paracorpo energético - ener-
gossoma) e antes de nova vida humana. 

•	 Os	projetores	conscientes	humanos,	veteranos,	"imitam"	essa	técnica	a	fim	de	desenvolverem	os	desempenhos	
parapsíquicos através da agenda do projetor projetado.

SOMOS IMORTAIS ?
Cada consciência é milenar e pode ter, no futuro, longo caminho a percorrer até sua libertação do ciclo multiexisten-
cial. Nessa jornada de aprimoramento, seus períodos entre vidas humanas vão ficando cada vez mais proficientes.

Ciclo Multiexistencial

ESTADO PROJETADO
A conscin projetada 
de psicossoma.

ESTADO EXTRAFÍSICO
A consciex na dimen-
são extrafísica real.

ESTADO INTRAFÍSICO
A conscin na dimensão
intrafísica transitória.

A consciência pode estar sempre em 1 de 3 estados 
conscienciais: o extrafísico ou da sua dimensão 
real, o intrafísico da vida humana transitória e o 
projetado, fugaz, próprio da consciência quando se 
projeta. A consciência extrafísica, livre de compro-
missos cármicos maiores, parte para experiências 
e pesquisas extrafísicas libertadoras. 

Estados Conscienciais

14 personalidades, da mais imatura até a mais equilibrada, a partir da hipótese didática do Serenão.
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Escala Evolutiva das Consciências
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CICLO MULTIEXISTENCIAL
Especialidade INTERMISSIOLOGIAConsCienCiologia



•	 O critério da grupalidade fundamenta-
se na conta corrente grupocármica da 
consciência com débito cármico grupal 
maior do que o débito cármico pessoal. 

•	 A extensão da vida humana e a extensão 
da vida intermissiva dependem dos débitos 
pessoais em relação íntima com os débitos 
dos componentes mais diretos do grupo 
evolutivo. 

O ciclO multiexistencial dO seu grupO 
evOlutivO determina O seu ciclO pessOal.

O orientador evolutivo pode posicionar a 
consciex na frequência cíclica de suas 
vidas intrafísicas, mediante critérios que 
obedecem a múltiplas variáveis. 

•	 O critério da atividade pluriexistencial no âm-
bito do ciclo multiexistencial é aplicado con-
forme as exigências das atividades liberta-
doras, multiexistenciais, da consciência mais 
lúcida, ao desejar acertar acima da média 
evolutiva. 

•	 Ele conduz a consciência para a descoberta, 
no rumo certo, primeiro do alcance da des-
perticidade e, mais tarde, do universo do se-
renismo consciencial. 

O ideal é caminhar, cOm lucidez e 
intenciOnalidade, O quantO antes, para O 

critériO da atividade.

•	 O critério da complementaridade envolve a 
consciência, direta ou indiretamente, ao co-
meter suicídio e renascer de imediato ao 
próprio	 ato	 inconsequente,	 a	 fim	 de	 com-
plementar o período humano, anteriormen-
te planejado e não cumprido. 

•	 Dessa forma, a consciência suicida apro-
veita a oportunidade do convívio com as 
demais, nos quais não pensou, quando pra-
ticou o ato, e dos quais precisava da convi-
vialidade e assistência. 

a cOnciex suicida diminui seus períOdOs 
intermissivOs, pOr lOngO trechO da 

caminhada evOlutiva.
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Princípio da descrença: Não acredite em nada, nem mesmo nas informações expostas nessa 
publicação. O inteligente é fazer pesquisas pessoais sobre o assunto.

Obs. Existe o 4º critério, mais comum na SOCIN, com a 
característica da igualdade. O tempo no intermissivo é o mesmo 
que o último período no intrafísico.
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NÍVEL EVOLUTIVO
Dependendo do nível evolutivo, na intermissão, a consciex tem uma entrevista com o 
Orientador Evolutivo. Ele a auxiliará a se posicionar perante o ciclo multiexisten-
cial pessoal. 

CRITÉRIOS INDICADORES DO CICLO MULTIEXISTENCIAL

1. Critério da Grupalidade

2. Critério da Complementaridade

3. Critério da Atividade Pluriexistencial

Perfil para o Critério da Atividade Pluriexistencial

Se o critério 
da atividade 
pluriexistencial é o 
mais pró-evolutivo, 
como saber se me 
encontro próximo 
a esse caminho? 
Qual é o perfil da 
consciência dentro 
desse critério?

  a cOnsciência lúcida cOnfia nOs gigantes da 
evOluçãO à frente: OrientadOres evOlutivOs, 

serenões e cOnsciexes livres.
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2 Esquecer o seu egão milenar e 
aspirar novas conquistas evolutivas 

mais válidas e muito mais confortáveis 
em outras dimensões conscienciais. 

1A consciência anseia ser cada vez 
mais minipeça lúcida	 e	 eficiente	 no	

maximecanismo ou estrutura assistencial 
entre as consciências.

3 Permitir o destino ser resolvido junto 
aos orientadores evolutivos, Serenões 

e Consciências Livres, no holopensene 
do trabalho assistencial, evolutivo, 
ombro a ombro e mãos nas mãos.

4   Aceitar com satisfação o melhor para 
todos, acima de suas pretensões e 

antigos egoísmos. 

5  Começar a ver aquilo ainda não 
entendido nas assistências 

dedicadas a si próprio, patrocinadas 
pelos	 amparadores,	 na	 fieira	 das	
vidas continuadas. Surge a tendência 
espontânea dos períodos intermissivos 
serem cada vez maiores. 


