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Resumo: 
Este artigo tem como objetivo ampliar a compreensão do papel do exemplarismo 

do intermissivista, enquanto modelo na execução da proéxis, podendo impulsionar 
mudanças através do seu exemplo e aplicação prática da maturidade consciencial, 
conquistada, nas priorizações inteligentes face aos contextos intrafísicos. O artigo 
também apresenta a importância do posicionamento, do permanente autenfrenta-
mento, autossuperações e reciclagens intra e extrafísicas do intermissivista, enquanto 
exemplo aos compassageiros evolutivos. O tema é abordado em uma perspetiva evo-
lutiva. O método utilizado foi a análise reflexiva, com base no estudo bibliográfico, 
sob a ótica do paradigma consciencial. 

 
Abstract: 

This article has as objective to increase the understanding of the intermissivist’ 
examplarism part, while model in the execution of the existential program, being 
able to impel changes through his/her example and the practical application of cons-
ciential maturity, conquered, in the intelligent prioritization before the intraphysical 
contexts. The article also presents the importance, of the intermissivist ‘permanent 
self-confrontation, self-surpassing and intra and extraphysical recyclings positio-
ning, while example to the evolutionary fellow passenger. The theme is approached 
in an evolutionary perspective. The used method was reflexive analysis, with base in 
bibliographical study, under the optics of the consciential paradigm. 

 
Resumen: 

Este artículo tiene como objetivo ampliar la comprensión del papel del ejempla-
rismo del intermisivista, como modelo en la ejecución de la proexis, pudiendo im-
pulsar cambios mediante su ejemplo y su aplicación práctica de la madurez concien-
cial, conquistada en las priorizaciones inteligentes ante las circunstancias intrafísi-
cas. Este artículo también muestra la importancia del posicionamiento, del perma-
nente autoenfrentamiento, autosuperaciones y reciclajes intra y extrafísicos del inter-
misivista, como ejemplo para los compañeros de viaje evolutivo. El tema es abor-
dado desde una perspectiva evolutiva. El método utilizado fue el análisis reflexivo, 
basado en el estudio bibliográfico, bajo la perspectiva del paradigma conciencial. 

 
 

 

INTRODUÇÃO 

 
Objetivo. Este artigo tem como objetivo ampliar a compreensão do papel do intermissivista, atra-

vés do seu exemplarismo, na aplicação prática da maturidade consciencial conquistada, nas priorizações 

inteligentes face aos contextos intrafísicos, sabendo a importância do seu posicionamento e do perma-

nente autoenfrentamento, autossuperações e reciclagens intra e extrafísicas necessárias. Nesse sentido,  
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buscou-se abordar os conceitos da Conscienciologia, numa perspetiva evolutiva. 

Metodologia. O método utilizado nesse artigo foi a análise reflexiva, com base no paradigma 

consciencial. 

Estrutura. O desenvolvimento do artigo está estruturado em cinco seções, a saber: 

I. Uma perspetiva da Evoluciologia. 

II. O período intermissivo e a preparação para a próxima ressoma.  

III. A programação existencial - Proéxis. 

IV. O exemplarismo do intermissivista como impulsionador de mudança. 

V. Considerações Finais. 

 

UMA  PERSPETIVA  DA  EVOLUCIOLOGIA 

Evoluciologia. A Evoluciologia é a especialidade da Conscienciologia que estuda a evolução da 

consciência, numa abordagem integral, holossomática (o conjunto de corpos ou veículos de manifesta-

ção), multiexistencial (as múltiplas existências) e multidimensional (a manifestação em múltiplas dimen-

sões através do holossoma) (Vieira, 2003). 

Oportunidade. O momento marcado no tempo (cronêmica) e espaço (proxémica), com outras 

consciências (grupocarmologia) é o ponto de partida ou realidade consciencial com que cada consciência 

intrafísica irá trabalhar, o que constitui grande oportunidade assistencial. 

Pré-requisito. Quando a consciência começa a perceber a vida como algo além do entendimento 

dos instintos e necessidades humanas, surge o esboço da autoconsciência sobre a sua evolução. Para di-

namizar a evolução é necessário burilar a autoconsciência, a partir da memória e da cosmoética. Segundo 

a evoluciologia, a autoconsciência é um pré-requisito para a evolução, contudo, está em deficit na maior 

parte das consciências intrafísicas. 

Interação. A evolução só é possível quando nos relacionamos com outras consciências. Quando 

autoconsciente, a interação evolutiva está assentada na vontade (voliciologia), na intenção (intenciono-

logia) e no autodiscernimento (discernimentologia). 

Abertismo. O abertismo consciencial é importante postura íntima, considerada uma condição 

avançada necessária à evolução da consciência, em todas as suas manifestações. 

Discernimento. A essência de cada realidade somente se manifesta pelo discernimento pessoal.  

O autodiscernimento é a predisposição que se manifesta sempre além da boa intenção e da boa vontade. 

O megadiscernimento é a aplicação prática do conhecimento teórico e prático (teático) da inteligência 

evolutiva por parte da consciência.  
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  Evoluciólogo. O evoluciólogo é o grande planejador da programação existencial das consciências 

extrafísicas, antes de nascerem. Cada evoluciólogo terá o grupo evolutivo em que exerce jurisdição e atua 

em colaboração com os amparadores. 

Opção. A escolha evolutiva demonstra o nível real de autodiscernimento cosmoético (hiperacui-

dade) vivenciado no momento evolutivo da consciência, tendo implícita a melhor escolha evolutivamente 

produtiva para todos. 

Gradação. A escala das prioridades evolutivas é a sequência inteligente autoimposta, com auto-

determinação e racionalidade, colocando em primeiro lugar o essencial, a necessidade ou premência das 

atividades e realidades intra e extrafísicas. Por essa lógica, é importante considerar, em primeiro lugar, as 

prioridades da programação existencial pessoal. 

Primazia. Priorizar é identificar a realidade mais relevante, com primazia de tempo e ordem, em 

função do momento evolutivo em causa. A prioridade pessoal envolve o autodiscernimento quanto à ho-

lomaturidade evolutiva pessoal e a hierarquia das autopensenizações. 

Pensene. Segundo a Conscienciologia, o pensene corresponde à unidade de manifestação prática da 

consciência, traduzida pelo pensamento ou ideia, sentimento ou emoção e a energia consciencial, todos 

em conjunto, de modo indissociável. 

Ortopensenidade. A ortopensenidade corresponde ao predomínio de pensenes retilíneos e repre-

senta a holomaturidade consciencial prática, instrumento essencial para a execução da programação exis-

tencial pessoal. É a pensenidade sadia que comanda o equilíbrio da dinâmica física, energética, emocional 

e mental da consciência. 

Atitude. A autovivência das prioridades e o equilíbrio das autopensenizações conduz ao autoposi-

cionamento sadio, à posição pessoal assumida, autêntica, homeostática, cosmoética, interassistencial e in-

tegral da consciência, intra ou extrafísica, tendo como ferramenta principal o autodiscernimento quanto às 

necessidades evolutivas do momento. É denotadora de acuidade na utilização da força presencial e na 

dosagem das próprias energias. Promove a manutenção da condição de minipeça lúcida do maximeca-

nismo interassistencial. 

Direção. O objetivo é direcionar-se para a autossuficiência evolutiva, para a autoconfiança teórica  

e prática, que é vivenciada pela consciência intrafísica quando alcança o conjunto de conhecimentos  

e qualidades específicas para a própria evolução, com nível de discernimento mais avançado e inteligên-

cia evolutiva policármica, a partir da condição da desperticidade 

Inteligência evolutiva. Corresponde ao megadiscernimento, à capacidade de aprender ou compre-

ender e adaptar-se à vida humana, com base na aplicação e expansão teática, autoconsciente, do mecanis- 
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mo da evolução consciencial pessoal, já assimilado, incluindo a Cosmoeticologia, a Seriexologia e a Pro-

exologia. A inteligência evolutiva permite à consciência, intra ou extrafísica, nesta dimensão humana ou 

na dimensão extrafísica durante a intermissão, definir o nível evolutivo e se posicionar perante os com-

panheiros e companheiras do grupocarma com priorizações inteligentes quanto ao planejamento e exe-

cução da programação existencial. 
 

O  PERÍODO  INTERMISSIVO  E  A  PREPARAÇÃO  PARA  A  PRÓXIMA  RESSOMA 

 
Intermissiologia. A intermissiologia é a especialidade da Conscienciologia que estuda o período da 

intermissão da consciência em evolução, compreendido entre duas vidas, dentro do seu ciclo evolutivo 

pessoal e multiexistencial (VIEIRA, 2003). 

Intermissão. Corresponde ao período extrafísico da consciência entre duas vidas intrafísicas. Qual-

quer consciência passa pela intermissão, mas apenas fazem o curso intermissivo as que conquistam essa 

condição por mérito próprio (VIEIRA, 2003). 

Comunidades. Na intermissiologia, as consciências dessomadas retornam às comunidades natais 

extrafísicas e muitas nem percebem com lucidez o círculo vicioso patológico, interdimensional, mantido 

através dos séculos, até milénios, nos ambientes intrafísicos degradados onde viviam e as comunidades 

correspondentes estagnadoras da evolução. Em contrapartida, diversas consciências chegam ao curso 

intermissivo, tendo a oportunidade de programarem a próxima ressoma. 

Curso intermissivo. O chamado curso intermissivo engloba um conjunto de disciplinas ensinadas 

durante o período intermissivo, ou seja, ministrados para a consciência extrafísica madura, lúcida, antes 

de nascer. O objetivo desses cursos é auxiliar a consciência a planejar minuciosamente a sua próxima 

vida humana e estabelecer as cláusulas da sua próxima programação existencial, a ser cumprida aqui, na 

vida humana. 

Admissão. Ocorre no momento evolutivo pessoal em que a consciência extrafísica, resgatada pelo 

amparador extrafísico, é encaminhada a uma comunidade extrafísica sadia para ambientação e recompo-

sição consciencial. Conquista a oportunidade de ser admitida nos Cursos Intermissivos, devido ao auto-

mérito de vidas anteriores e à assunção da mudança pessoal, pelos autoesforços realizados, tendo atingido 

determinado nível evolutivo lúcido. 

Intermissivista. No universo da Conscienciologia, é especificamente a consciência intrafísica ex-

aluna autoconsciente quanto aos próprios compromissos e deveres evolutivos, acordados durante as vi-

vências do período da pré-natalidade intermissiva, por intermédio da assistência direta do evoluciólogo  
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atuante. No curso intermissivo, a consciência extrafísica estuda a holobiografia e as condições necessárias 

para o seu regresso à vida intrafísica vindoura. 

 

Condições. Existem 4 condições Conscienciológicas indispensáveis na teática do intermissivista 

(VIEIRA, 2013): 

1. O autodiscernimento. O primado da soberania consciencial face à sociedade intrafísica ainda 

patológica. 

2. O princípio da descrença.  A escolha lúcida do conhecimento a partir da racionalidade e experi-

ência pessoal, recusando qualquer conceito apriorista dogmático ou místico. 

3. Retilinearidade da autopensenização. A prevalência da racionalidade lógica nas comunicações 

interconscienciais. 

4. Priorizações proexológicas. O foco no essencial da programação existencial. 

 

A  PROGRAMAÇÃO  EXISTENCIAL  –  PROÉXIS 

Definição. A proéxis é a programação existencial específica de cada consciência intrafísica para  

a sua nova vida na dimensão humana, planejada enquanto consciência extrafísica, anterior ao nascimento 

(VIEIRA, 2003).  

Proexologia. A Proexologia é a especialidade da Conscienciologia que estuda a programação exis-

tencial das consciências intrafísicas em geral e as consequências evolutivas (VIEIRA, 2003). 

Leis. Segundo Vieira (2003), as programações de vida das consciências mais lúcidas na Terra 

obedecem a diretrizes lógicas e justas que podem ser caracterizadas como leis racionais, sendo elas (na 

íntegra):  

01.  Adaptabilidade. A programação existencial é adaptável ou mutável, suscetível de renovações 

ou ampliações, conforme a complexidade do seu desenvolvimento e a extensão do universo consciencial ou 

intrafísico que abarca as suas tarefas. Evolução significa mutabilidade e renovação. 

01.  Assistencialidade. O executor da proéxis é a primeira consciência a ser assistida ou 

beneficiada por ela. Qualquer proéxis advinda de um evoluciólogo constitui um bom empreendimento 

evolutivo. 

01.  Compatibilidade. Toda a programação existencial é compatível com o temperamento da 

consciência e adequada ao nível evolutivo da sua bagagem multimilenar de experiências. 
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02.  Consciencialidade. O nível de consciencialidade, o saldo holocármico ou a ficha evolutiva da 

consciência extrafísica determinam o seu patamar de lucidez quanto às diretrizes da sua programação 

existencial na condição de consciência intrafísica. 

03.  Cosmoeticidade. Toda a programação existencial é fundamentalmente cosmoética em suas 

premissas e em seus fins. As orientações advindas de um evoluciólogo são essencialmente cosmoéticas.  

 

04.  Egocarmalidade. Mesmo assentada dentro da policarmidade, a proéxis atende primeiramente  

à egocarmalidade da consciência. 

05.  Evolutividade. A proéxis depende do nível evolutivo ou mérito pessoal da consciência extrafí-

sica. Nem todas as consciências recebem uma programação existencial minuciosamente planejada com 

antecedência. 

06.  Exclusividade. Toda a proéxis é única, singular, pessoal ou exclusiva de determinada cons-

ciência. 

07.  Exequibilidade. Toda a proéxis é plenamente exequível ou factível por parte da consciência, 

dentro do seu contexto evolutivo e competência. A execução de uma proéxis pode ser complexa, jamais 

irrealizável. 

08.  Grupocarmalidade. Toda a programação existencial recebe alguma orientação direta ou in-

direta do evoluciólogo ou orientador evolutivo do grupocarma.  

09.  Interatividade. As proéxis não são excludentes. Nenhuma proéxis para ser concluída precisa 

que outra proéxis seja eliminada ou deixe de existir para lhe dar o lugar. 

10.  Intercooperatividade. As programações existenciais, ainda que personalizadas, são paradoxal-

mente interdependentes. São intercooperativas e não competitivas. 

11.  Intransferibilidade. A programação existencial é personalizada e intransferível, adequada 

especificamente para determinada consciência. 

12.  Invulgaridade. As proéxis, nas suas diretrizes estruturais são invulgares. Podem existir 

semelhanças, mas não serão idênticas quanto ao seu alcance e objetivos, da mesma forma que não existem 

duas consciências idênticas. 

 

Compromisso. No contexto da Evoluciologia, a ocorrência mais relevante durante a intermissão 

pré-ressomática é o compromisso pessoal da maxiproéxis firmado no término do Curso Intermissivo.  

A maxiproéxis é considerada a programação existencial máxima, que visa à execução de tarefa na vi-

vência do universalismo e da maxifraternidade, geralmente com bases policármicas. 
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O  EXEMPLARISMO  DO  INTERMISSIVISTA  COMO IMPULSIONADOR  DE  MUDANÇA 

Definologia. O princípio do exemplarismo pessoal é a condição evoluída de se dar exemplos de 

maturidade consciencial em todas as áreas de manifestações pensênicas, próprias da consciência 

intrafísica autolúcida quanto à inteligência evolutiva e à cosmoética, após o curso intermissivo pré-

ressomático. 
 

 

Efeito. A força presencial autoconsciente, autolúcida e com autorresponsabilidade do intermissivis-

ta, pode semear exemplos cosmoéticos, atraindo maior número de olhares atentos. Esses efeitos servem 

de exemplo a amplo número de consciências, das quais destacam-se, além das consciências intrafísicas, 

também as extrafísicas - futuros candidatos ao curso intermissivo,, alunos dos cursos intermissivos em 

andamento e outras consciências extrafísicas do grupocarma próximo ao intermissivista. 

Experimentologia. Todos somos cobaias, reciprocamente, do ponto de vista consciencial, evolu-

tivo, por intermédio das observações e imitações interpessoais, com base em padrões de referência. O in-

termissivista pode, portanto, servir como cobaia, podendo impulsionar mudanças intraconscienciais nas 

consciências abertas às experiências bem sucedidas e de superações que ele tenha passado.  

Ortoexemplarismo. É o ato evolutivo imitável, passível de instigar o observador à aplicação dos 

próprios esforços para ações, reações, posturas e posicionamentos com princípios e resultados cosmo-

éticos. O ortoexemplarismo é considerado uma postura imprescindível ao intermissivista e a retilineari-

dade do exemplarismo é o divisor de águas entre exemplos homeostáticos ou nosográficos. 

Singularidade. É importante salientar que cada consciência é única, singular; portanto, o exemplo, 

mesmo que impactante, só é capaz de produzir uma intenção de mudança. Cada consciência é respon-

sável por suas transformações e recins, bem como pelo processo de diagnóstico e posterior superação de 

um traço. 
 

CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

 
Exemplarismo. É através da sua atuação que o intermissivista pode inspirar outras consciências, 

intra e extrafísicas, demostrando os efeitos das suas escolhas a cada momento, as priorizações, autenfren-

tamentos, autossuperações e reciclagens permanentes. O impacto dos empreendimentos deixados para 

trás e os efeitos positivos dos autorevezamentos lúcidos, ainda possíveis, logo, exequíveis e oportunos. 

Condicionantes. A intrafisicalidade traz desafios, amplificados pela ausência de rememorização da 

programação existencial e, por vezes, pela inexistência próxima de amizades evolutivas provenientes do 

curso intermissivo, o que dificulta a recuperação de lucidez. 
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Desafio. Um dos desafios do intermissivista é aprimorar, de modo autoconsciente, o senso crítico  

e autodiscernimento, numa visão de conjunto, que integra a multidimensionalidade, a herança multiexis-

tencial e aplicação prática do código pessoal de cosmoética (CPC), com foco nas priorizações inteligentes 

perante o grupocarma, ao mesmo tempo que mantém a flexibilidade necessária para se reajustar à exe-

cução da programação existencial, à medida que vai recuperando lucidez consciencial (cons). 
 

 

Mudanças. Em função do exposto, verifica-se que a consequência da força presencial, da cosmo-

ética e da busca por reciclagens e aprimoramentos do intermissivista, pode ser exemplo capaz de pro-

vocar mudanças íntimas nas consciências - intra e extrafísicas - abertas a transformações pessoais. Esse 

exemplarismo pode impulsionar a evolução pessoal e ajudar compassageiros evolutivos a realizarem 

reciclagens intraconscienciais de maneira mais rápida e mais efetiva. 
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