Conscienciologia

O INTERMISSIVISTA
Especialidade INTERMISSIOLOGIA

SOU INTERMISSIVISTA ?
Todos vivemos um período de intermissão, antes do renascimento. Porém, apenas a minoria frequentou algum tipo de Curso Intermissivo. As priorizações do intermissivista no intrafísico, quando lúcido, demonstram qual foi o nível de aprofundamento que alcançou no
Curso Intermissivo.
Intermissivista é a conscin, homem ou mulher, ex-aluna autoconsciente
quanto aos próprios compromissos e deveres evolutivos, diversificados,
acordados durante as vivências do período da pré-natalidade intermissiva, por intermédio da assistência direta do evoluciólogo atuante naquela
oportunidade extrafísica, quando teve acesso ao Curso Intermissivo.
O Curso Intermissivo foi criado para dar frutos evolutivos em favor
de todas as consciências, a partir das contribuições assistenciais
dos intermissivistas, onde quer que atuem.
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COMPROMISSO

MICROMINORIA

Para o(a) conscienciólogo(a), a ocorrência mais relevante durante a recente intermissão pré-ressomática é o compromisso
pessoal da maxiproéxis firmado no Curso
Intermissivo. Além disso, vale observar o
princípio interassistencial: “Quem aprende mais, deve ensinar mais”.

CRIATIVIDADE

Do ponto de vista da Extrafisicologia,
toda consciência vive o período da intermissão pré-ressomática, e expressiva microminoria frequenta e conclui
algum Curso Intermissivo.

Personalidade Intermissivista

Quem concluiu algum Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático pode tornarse mais criativo depois de ressomado,
pois o CI é útero mentalsomático ou de
eficiente incubadora holomnemônica e
holobiográfica.

PRIORIZAÇÕES DO INTERMISSIVISTA

Abaixo destacamos 10 traços de personalidade (trafores), apontados pela Conscienciologia, relativos aos
intermissivistas.
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AUTODISCERNIMENTO.
Somente a conscientização da cosmoética amplia o autodiscernimento
capaz de fazer a consciência empregar a soberania consciencial contra as
lavagens cerebrais, repressões e condicionamentos forjados e mantidos
pela mal informação e desinformação,
dentro da socin (sociedade intrafísica)
ainda patológica.
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PRIORIZAÇÕES PROEXOLÓGICAS.
Retirar do contexto existencial o secundário ou o desnecessário. Excluir
as «molduras» dos fatos, evidenciando o seu conteúdo. Atacar os problemas hoje.
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RETILINEARIDADE DA AUTOPENSENIZAÇÃO.
É o ponto de partida para qualquer ato
mentalsomático equilibrado. O estilo
técnico é o ideal para a conscin lúcida
alcançar a vivência da retilinearidade
da autopensenização com racionalidade lógica e eficácia nas comunicações interconscienciais.

4

PRINCÍPIO DA DESCRENÇA.
Proposição fundamental e insubstituível da abordagem da Conscienciologia às realidades, do Cosmos,
em qualquer dimensão, recusando
qualquer conceito apriorista dogmático, sem demonstração prática de
reflexão demorada.
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Autoconfiança Ausência íntima de dúvidas mortificadoras

quando adulto.

Autoconscien- Certeza de possuir o senso da imortalidade, a
tização consciência da vida eterna, dentro de si, na esPriorização

Seriexologia
Hiperacuidade

Automotivação
Parapercepciologia
Proexologia
Autorretrocognições
Omninteração

sência pessoal.
Aspiração íntima quanto ao aproveitamento
útil da atual existência, buscando discernimento, conhecimento geral e o autoconhecimento
maior.
Aceitação natural, íntima, da teoria da seriéxis
enquanto fato pacífico, incorporado à existência
do dia a dia.
Vivência de inspirações iluminadoras (ideias
inatas) sobre o próprio destino, a carreira profissional pessoal (proéxis), ou a vida humana em
si (seriéxis).
Automotivação espontânea para pesquisas
e desempenhos de práticas energéticas e parapsíquicas beneficentes ou assistenciais.
Autopercepções anímicas e parapsíquicas
convincentes e pacificadoras para si próprio.
Intuições indefinidas, mas persistentes, sobre
alguma tarefa existencial importante (proéxis) a
ser realizada ou em franco desenvolvimento.
Lógicas, coerentes, definidoras e enriquecedoras. As retrocognições doentias compõem o catálogo das auto-omissões deficitárias.
Identificação pessoal e autoconsciente quanto
ao cosmos, à vida e à ordem no Universo, existente sob controle permanente de consciexes
evoluídas.

Se você identifica 5 desses tópicos,
possivelmente é um Intermissivista.
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CURSO INTERMISSIVO PRÉ-RESSOMÁTICO
O que é ? Onde está localizado ? Qual é o seu corpo docente ? São necessários pré-requisitos ? O CI não se assemelha a nenhum curso
convencional humano. É muito mais avançado, entretanto, podemos organizá-lo, como mostrado abaixo, apenas como um forma de
analogia e simplificação.
A FINALIDADE

CURSO INTERMISSIVO

Conjunto de disciplinas, ensinadas de acordo com os programas traçados em série de aulas e experiências teóricas e práticas (teáticas), administradas a consciexes depois de
determinado nível evolutivo lúcido, durante
o período de intermissão consciencial, dentro do ciclo de existências humanas pessoais, objetivando o
completismo existencial (compléxis) da programação
existencial (proéxis), na próxima vida intrafísica.

Quem se aplicou ao curso
intermissivo pré-ressomático
costuma colocar os «fins» habituais das pessoas como
sendo meros meios, incluindo a profissão, determinados
cursos formais, certos empregos e outras aquisições
e valores normalmente vitais
ou essenciais aos cidadãos

CURRÍCULO
2 Eis apenas alguns

INFRAESTRUTURA
1 Estabelecimentos

de ensino paramateriais em comunex;
corpo discente de
consciexes residentes; simulações personificando existências
futuras; obras transcendentes de morfopensenes ou pensenes
consistentes
de criadores mentais
evoluidos; instalações
de duplicatas ou maquetes vivas (morfopensenes) de variados
ambientes humanos.
Fig.4

PRÉ-REQUISITOS
3 Para admissão nos
cursos
intermissivos
avançados são necessários: alcançar paradulticidade
intermissiva; passar pelo choque
consciencial da segunda dessoma; não experimentar uma vida
humana trancada, sem
projeções conscientes;
não viver mais na vida
humana crítica, sujeita
a transmigrações interplanetárias.

DOCENTES

dos 25 temas supostamente integrantes do
currículo dos Cursos
Intermissivos: Abnegação; AM (Autoconscientização Multidimensional); Assistenciologia;
A u t o p ro j e t a b i l i d a d e
lúcida;
Cosmoética;
Mesologia;
Neofilia;
Retrocognições; Maxifraternismo; Invexologia (técnica da inversão
existencial); Dupla Evolutiva;
Auto-domínio
energético; Maturidade
no emprego do livrearbítrio, etc.

ALUNOS

que
4 Evoluciólogos
estabelecem o planejamento técnico detalhado
da nova vida intrafísica na
terra. Consciexes despertas altamente especializadas nos mais diversos ramos da Conscienciologia.

5 Ex-alquimistas, pioneiros da Ciência convencional; expersonalidades assistenciais de todas as épocas; excidadãos ou cidadãs mais lúcidos de todas as sociedades intrafísicas; ex-filósofos da Grécia antiga; ex-gênios
da humanidade; ex-iniciados, parapsiquistas não fanáticos de todos os gêneros de seitas; ex-inventores, descobridores-heuristas, benfeitores da humanidade.

Paradoxalmente, o curso intermissivo abre uma
clivagem cultural evolutiva entre as conscins.
É um agente discriminador, extrafísico,
atuando sobre a humanidade.
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e cidadãs em geral. Nesse
caso, as conquistas humanas tradicionais tornam-se
simples degraus passageiros
para se alcançar patamares,
objetivos superiores e consciencialmente mais evoluidos
(Intrafisicologia).

Projeto
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