












Data Cidade Curso
06 a 08/07

Porto Alegre 
- RS

Imersão Pro-
jecioterápica

13 a 15/07
Foz do 
Iguaçu - PR

Proexologia

27/07 a 31/08 EAD Autogestão

28/07 Santos - SP
Introdução à 
Programação 
Existencial

31/07 a 04/09 EAD
Introdução à 
Programação 
Existencial

04 e 05/08
Foz do 
Iguaçu - PR

Proéxis Gi-
nossomática

04/08 a 29/09 EAD
Inteligência 
Financeira

18/08
Caxias do 
Sul - RS

Introdução à 
Proéxis

18 e 19/08
São Paulo 
- SP

Identificação 
das Diretrizes 
da Proéxis

25 e 26/08
Foz do 
Iguaçu - PR

Identificação 
das Diretrizes 
da Proéxis

28/08 a 16/10 EAD Proexologia

06/10
Santa Maria 
- RS

Introdução à 
Programação 
Existencial

20 e 21/10
Foz do 
Iguaçu - PR

II Simpósio de 
Proexologia

23/10 a 27/11 EAD
Introdução à 
Programação 
Existencial





Paraelencologia  2011 / 2012
Dia Mês Ano Consciex Contexto

16 Outubro 2011 Velhinho de NY O velhinho de NY apareceu na tertúlia do verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, Maturi-
dade Holopensênica, e do verbete do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, Arcanologia. 
Ele foi colega do professor Waldo Vieira e do Eurípedes Barsanulfo na época do Egito antigo.

16 Outubro 2011 Monja A Monja apareceu com o paravisual de filha do prof. Waldo em vidas passadas. Utilizou a pa-
ratelepatia para se comunicar e, em sua mensagem, pede para ele seguir com o Dicionário de 
Argumentos da Conscienciologia.

26 Novembro 2011 Emissários do 
Transmentor

Essas consciexes apareceram no dia 26.11.11, partindo no dia 18.12.11. Durante as três semanas 
de visita fizeram o balanço da CCCI-Foz; também visitaram outros campi. Tinham a aparência de 
ingleses e usavam terno. Um dos emissários era o líder; outros eram das especialidades Paras-
sociologia e Reurbexologia.

20 Dezembro 2011 Mexicano Ele se fez perceber no horário do almoço do prof. Waldo, através do parapsiquismo impressivo 
ou sensibilidade impressiva. Essa visita do Mexicano tinha como objetivo a conclusão dos tra-
balhos dos emissários do Transmentor.

5 Fevereiro 2012 Maurice Maeter-
linck 

Maurice (Gante, 29 de agosto de 1862 — Nice, 5 de maio de 1949) foi um dramaturgo, poeta 
e ensaísta belga de língua francesa, e principal expoente do teatro simbolista. Depois da vida 
na Espanha, Zéfiro volta ao extrafísico e ajuda Maurice no começo do século 20. Queria tirar 
Maurice da Literatura e levá-lo à pesquisa. Maurice já teve uma curta vida depois desta. Ele está 
em euforex e o prof. Waldo cogita ele ter visto um serenão. Se mostrou muito simpático. Tem 
conexão com o prof. Waldo em função da Natureza (escreveu livros sobre flores, abelhas e cupim). 

8 Fevereiro 2012 Equipe do 
Apolônio de 
Tiana

Consciexes que se fizeram perceber nesta data; todos de origem árabe. 

8 Fevereiro 2012 Maria Cândida Se fez perceber na tertúlia deste dia e pareceu estar muito bem.

10 Fevereiro 2012 Extraterrestres Apareceram durante a entrevista sobre o EM, duas consciexes com paravisual de homem de 
origem extraterrestre. Eles fazem parte da equipe de casais de Serenões, de origem extraterres-
tre também, e que fazem o acolhimento aos ETs na reurbex. Estuda-se a hipótese deles serem 
evoluciólogos.

14 Fevereiro 2012 Lloyd Dinkespiel Se fez perceber no almoço quando um voluntário comentou que comprou 2 livros sobre ele. 

17 Fevereiro 2012 Equipex Durante a entrevista sobre o Zéfiro apareceu um grupo de consciexes que trabalhava com o Zé-
firo na época que ele inspirava a família Baudin.

24 Fevereiro 2012 Português Apareceu antes do almoço. É uma consciex que ajuda a Assipi.

2 Março 2012 Paraceltas Apareceram na entrevista sobre o Zéfiro.

8 Março 2012 Grupo de paradis-
centes

Nesta data o Prof. Waldo comentou que durante a madrugada o Enumerador trouxe oito con-
sciexes, paradiscentes, para estudá-lo, principalmente a conexão dele com o Enumerador e seu 
holopensene mentalsomático. Eles ficaram toda a madrugada. Depois foram para a minitertúlia 
e Tertuliarium.

9 Março 2012 Humorista B. Apareceu na entrevista sobre o EM, depois que o Pedro informou que a Maria P. da Globo virá  
visitar o CEAEC.  

13 Março 2012 Hércules Aparece na minitertúlia e pede que o professor comente sobre os amigos do Arthur. 

19 Março 2012 Grão-vizir Apareceu uma consciex do Egito, ao estilo grão-vizir, que queria se incorporar no professor. 

21 Março 2012 Equipe da Monja Visita dos emissários da Monja para atender a um voluntário de Porto Velho que está no CEAEC. 

2 Abril 2012 Casal Chegada de um casal de consciexes da equipe do Transmentor. Eles são alegres, olhos grandes, 
morenos claro. Tiveram contato com o Zéfiro no extrafísico. Estão fazendo assistência mental-
somática. Conversaram com o prof. Waldo sobre o preparo do grupo para o segundo Curso Inter-
missivo. Os detalhes que o professor passa agora através do Dicionário de Argumentos da Conscien-
ciologia são os elos necessários para a nossa cognição. Eles estão visando os Séculos XXII e XXIII. 
O professor acha que um dos motivos da vinda deles também é a primeira reunião do Círculo 
Mentalsomático.  

4 Abril 2012 Paraenfermeira Apareceu no atendimento de uma conscin ex-candidata à mulher bomba. É alemã e foi enfer-
meira da 2a Guerra Mundial.   





Dia Mês Ano Consciex Contexto

6 Abril 2012 Lloyd Dinkespiel Apareceu na tertúlia deste dia.

7 Abril 2012 Maurice Maeterlinck Essa consciex ficou ao lado do professor na primeira reunião do Círculo. 

12 Abril 2012 Cigano Se fez presente na minitertúlia quando o professor comentava sobre a sua última vida na Cata-
lunha. Tem energia vibrante, típica de artista. 

13 Abril 2012 Opala Apareceu de madrugada na casa do professor. 

19 Abril 2012 Magister Apareceu durante a madrugada. É de base alemã e italiana. Assistiu o Emmanuel e o Padre Pio. 
Assistiu o Prof. Waldo no internato em Uberaba. Ele é professor, jurista, maxiproexólogo. É espécie 
de auditor/interventor. Atua no Discernimentum. Sugeriu ao professor fazer inclusões extras no Di-
cionário de Argumentos. Ele é da alta equipe do Transmentor. 

20 Abril 2012 Transmentor, 
Mexicano, Magis-
ter, Cardeal

Todas essas consciexes estavam presentes na reunião extraordinária de brainstorm do verbete 
Exemplologia. Este verbete foi ideia do Magister.

25 Abril 2012 Energizador 
egípcio

Apareceu quando o professor estava olhando o dicionário sobre o Egito que a Ellen trouxe da 
Inglaterra. É o mesmo que aparecia na época do mestre cervejeiro. 

27 Abril 2012 D. Alcina Apareceu durante a entrevista sobre o EM.

Maio 2012 Tuaregue Árabe que está passando alguns dias no CEAEC. Trouxe a conscin ex-pretendente. 

8 Maio 2012 Parainversor Tuaregue trouxe um rapaz que passou algumas horas ajudando o professor no DAC, principal-
mente na inserção de citações latinas. É alegre, nórdico, cheio de vida, com roupas esportivas 
e brancas. Deve ter muita afinidade com o professor. Vai ficar por aqui uns 3 meses.  

18 Maio 2012 M. Palmério Apareceu na entrevista sobre o Zéfiro. Vai entrar no CI. 

25 Maio 2012 Reurbanizador Durante a entrevista sobre o Zéfiro o professor sentiu as energias do Serenão Reurbanizador. 

25 Maio 2012 Pioneiros da 
América

Durante a entrevista sobre o Zéfiro o professor sentiu a presença de um grupo de consciexes 
pioneiras da colonização da América. A consciex falou que elas são da comunex Interlúdio, 
e a relação é que estão colonizando “a terra nova” desta comunex. Tem relação com o Américo 
Vespúcio e Cristovão Colombo.  

29 Maio 2012 Amigo do Hércules Durante o almoço do Prof. Waldo, o Hércules apresentou um amigo. Disse que este amigo é mais forte 
do que ele próprio em matéria de energia. 

2 junho 2012 Sr. José Português Apareceu na minitertúlia. Está remoçado. Pode ser que entre no CI. 

3 Junho 2012 Reurbanizador Consciexes da equipe do Reurbanizador aparecem durante o almoço do Prof. Waldo.

9 Junho 2012 Hércules Apareceu para o professor na casa dele às 20h40 junto a uma equipe de consciexes observadoras. 
Ele comentou que a aspiração do professor em volitar na área rural (mata; fitoectoplasma; água) 
não é exatamente resquícios do Zéfiro, mas sim resquícios do processo do EM. Professor acha que 
tem relação com um possível paramicrochip em sua cabeça, em especial nos lóbulos pré-frontais. 
Isso explicaria a clarividência hipnopômpica e a grafoectoplasmia. Hércules comentou que isso 
eles não vão tirar do professor. E pode ajudar na semiconsciexialidade. Hércules esteve com o Hayec 
para estudar isso. Ele comentou também da energoprofilaxia: pessoas com marca-passo não devem 
trabalhar com o arco voltaico; ectoplastas não devem ser duplistas de pessoas com marca-passo; 
soropositivos ou duplistas de soropositivos também não devem se envolver com energias em grupo.  

11 Junho 2012 Equipex do EM Na minitertúlia professor comenta que a equipex do EM está presente. Ele comenta que o EM tinha 
uma protuberância na testa e faz um desenho dele. Comenta que os Serenões têm este aspecto no 
frontochacra e cabeça. Ele e o Enumerador estão pesquisando as correlações da Parelencologia 
que tem aparecido. Interrelações: Parelencologia, Atributologia, Conviviologia, Cosmovisiologia, 
Intrafisicologia. 

11 Junho 2012 Cigano Apareceu na minitertúlia. Está remoçado. Pode ser que entre no CI. 

12 Junho 2012 Sr. José Português Apareceu novamente para o professor para lembrá-lo da condição dos paraconscienciólogos. É um 
tipo novo de consciex que a Conscienciologia criou. Eles surgiram no Século XXI. São os dessoma-
dos que trabalharam na última vida com a Conscienciologia. Já são muitos e estão em diferentes 
comunexes. Sr. José está muito lúcido, apesar de não se saber se ele tem CI. Esta condição mostra 
o valor das ideias da Conscienciologia no intrafísico, equivalendo ao CI. 

12 Junho 2012 Rousseau Apareceu no Tertuliarium e deu um abraço no professor. Ele está feliz porque fez uma para-catarse. 

14 Junho 2012 Sakurai Estava na clínica Bioethos quando o professor foi fazer um procedimento com o Nário e Luiz. 

21 Junho 2012 Parapreceptores Apareceram na minitertúlia. É a primeira vez que aparecem este ano. Andam em grupo de 5 (3 homens 
e 2 mulheres). Um deles é árabe. São superiores ao Magister. Eles são mentaissomáticos, uma 
espécie de CEV ambulante. Os parapreceptores querem melhorar os momentos evolutivos e holo-
pensenes da Cognópolis.

23 Junho 2012 Sr. Benito Ele apareceu no Círculo Mentalsomático cujo tema era Paraconscienciólogo. 

1 Julho 2012 Paraceltas Estavam na tertúlia quando o professor comentou do livro sobre os celtas que ele ganhou. 

2 Julho 2012 Magister Apareceu na minitertúlia. Deu várias ideias para o professor falar. Uma delas era que muitos daqui 
conhecem mais o Zéfiro do que o próprio Prof. Waldo. 

2 Julho 2012 Rapaz Um rapaz que matou o tio em vida pretérita apareceu na minitertúlia. Ele está muito bem. Já deve 
ter participado de vários CIs apresentando o caso pessoal.




