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Curso Intermissivo
Bárbara Maia
O curso intermissivo é o curso realizado pela consciência com certo nível de assistencialidade durante
o período intermissivo, ou seja, o período entre a dessoma (morte física) e a ressoma (renascimento). O
convite para este curso é feito quando identificado na pessoa interesse na evolução pessoal e grupal,
mesmo que extremamente inicial. É preciso que exista uma pré-disposição para isso. Analisemos o
Curso Intermissivo como um curso preparatório para uma vida, com foco evolutivo e assistencial, ou
seja, a pessoa irá realizar trabalhos que proporcionarão ganhos importantes que irão desenvolver
aprimorar e melhorar a si e aos demais.
Durante este período em que a consciência está se preparando, ela programa aquilo que precisará
realizar na vida intrafísica próxima, isto é, na vida nesta dimensão material que conhecemos tão bem.
Obviamente, quando a pessoa ressoma, ela tende a esquecer de tudo o que programou, já que este
nosso veículo de manifestação física, o corpo humano, restringe as rememorações da dimensão
extrafísica, onde vivenciamos a intermissão. Então, como lembrar? Durante nossas rotinas diárias
conseguimos identificar pequenos indicativos de nossa proéxis (programação existencial), são
diretrizes que nos ajudam a identificar qual caminho seguir. Podemos usar como exemplo algumas
certezas inabaláveis como a sensação de dever a cumprir e a vontade de ajudar o próximo. Existem
também clausulas pétreas, aspectos que são comuns a todas as proéxis, como a postura assistencial, a
determinação em resolver questões mal resolvidas com familiares e conhecidos, a certeza de que é
necessária dedicação para alçarmos nossas metas.
A Conscienciologia - ciência que propõe o estudo da consciência, também conhecida por self, ego ou
eu - possui grupos que se dedicam à pesquisa aprofundada da proéxis. Nestes grupos é possível
compreender melhor as diretrizes da programação de vida e as nuanças da programação de cada um. O
livro “Manual da Proéxis”, do professor Waldo Vieira, traz estudo detalhado sobre o tema e ajuda os
interessados a entenderam mais sobre a proéxis e como descobrir informações pertinentes a
programação pessoal.
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Bárbara Maia, jornalista, redatora, docente e pesquisadora Instituto Internacional de Projeciologia e
Conscienciologia (IIPC), instituição de educação e pesquisa científica, laica, sem fins lucrativos com
duas décadas e meia de estudos sobre a consciência humana e suas habilidades parapsíquicas.
Participe das palestras abertas e gratuitas aos sábados às 14h e nas terças-feiras às 19h30, na Rua
Visconde de Nácar, 1505, Sala 905, Centro – Curitiba (PR) – Telefone (41) 3324 1177.
Conheça o IIPC, no site www.iipc.org.
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