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PROGRAMAPROGRAMA DE DESENVOLDE DESENVOLVIMENTVIMENTO INTERIORO INTERIOR

Aventureiros, terapeutas, sociólogos, psicólogos ou  pesquisadores
da verdade, esse programa tem como objetivo 

revelar no interior de cada um, chaves fundamentais para 
a compreensão interdimensional do caminhar 

do ser humano rumo ao ser cósmico. 

Essas transmissões são em grande parte retranscrições 
originais, dinâmicas e operativas, vivenciadas através 

de informações oriundas da ciência do Intra-Universo.

Você poderá, completar sua própria formação 
e  tornar-se um instrutor participando ativamente 

para a evolução do planeta em outros níveis de consciência.

Essa formação pode ser realizada de forma individual, em grupo, 
ou com o acompanhamento de um professor. 

As inscrições são possíveis em qualquer momento do ano. 
Cada formação é acompanhada de cds de exercícios 

e meditações.

PROGRAMAPROGRAMA DE FORMAÇÃODE FORMAÇÃO

IINNSSTTIITTUUTTOO    
DDAA CCIIÊÊNNCCIIAA UUNNIITTÁÁRRIIAA



Esse programa é estruturada em quatro níveis 
e desenvolvido, através de conscientizações, exercícios, 
conselhos, perguntas e respostas, meditações, conferências 

e contatos interdimensionais.

Para o despertar: PPrréé-cciiêênncciiaa  -  II  ee  IIII

Para se iniciar: IInniicciiêênncciiaa  

Para se iluminar : LLuummiinneecciiêênncciiaa    
Para se integrar :   VViibbrraacciiêênncciiaa

PRÉ-CCIPRÉ-CCIÊNCIAÊNCIA

Tem como objetivo harmonizar os diferentes componentes da 
personalidade, abrindo acesso à dimensão cósmica do ser humano  

ciclo de ensinamentos  em 2 partes : 

Esse módulo sensibiliza o desenvolvimento do despertar da consciência.
Traz informações básicas que dizem respeito aos planos físico, psíquico,
mental e espiritual  - 6 módulos

1  -  Conectar-sse  ao  cosmos
A dimensão galáctica do ser 

2  -  O  despertar  iniciático
Uma nova escuta interior

3  -  O  corpo  físico
Os diferentes sistemas do corpo físico

4  -  A  energia  psíquica
O controle das energias

5  -  A  compreensão  mental
Descobrir o sentido da vida

6  -  A  dimensão  espiritual
O arquétipo cósmico

Desenvolve a percepção e a compreensão do    
programa iniciático em 12 planos, que 
engloba a totalidade do ser. 

- 12 módulos

1  -  Ressonância  universal:  
para se adequar à ordem cósmica 

2  -  Estabilização  material:  

para criar um meio-ambiente em harmonia com o cosmos 

3  -  Integração  social:  

para expressar sua personalidade na sociedade

4  -  Purificação  física:  

para reencontrar a transparência do corpo

5  -  Regulação  vital:  

para canalizar a emergência de uma vitalidade animal e instintiva

6  -  Equilíbrio  Psíquico:  

para desenvolver uma sensibilidade e controlar as emoções 

7  -  Harmonização  afetiva:  

para reencontrar um amor universal 

8  -  Estruturação  mental:  

para estabelecer uma síntese operativa
9  -  Despertar  da  consciência:  

para desenvolver um acesso  intuitivo  às tramas universais
10  -  Inspiração  Poética:  

para despertar o espirito criador 
11  -  Telepatia  interdimensional:  

para viver a continuidade da consciência  através de todos os planos 
12  -  Unificação  espiritual:  

para reintegrar o ser humano no campo unitário da permanência

CURCUR SS OSOS

FORMAÇÃO PRÉ-CIÊNCIA I

FORMAÇÃO PRÉ-CIÊNCIA II



INICIINICIÊÊNNCIACIA
Esse módulo ajuda a desenvolver um processo de

mutação da totalidade da natureza humana, religando
a potência à consciência,  desencadeando interior-

mente as condições de sua própria realização. 

Ciclo de ensinamentos em 4 partes, 
com 3 módulos em cada uma : 

IINNIICCIIÊÊNNCCIIAA  11
Ressonância universal: O átomo único
Estabilização material: Como administrar sua existência
Integração social: Evolução da criatura

IINNIICCIIÊÊNNCCIIAA  22
Purificação física: Ressonância com o essencial
Regulação vital: Relação entre o homem e a mulher
Equilíbrio Psíquico: : Terapia operacional

IINNIICCIIÊÊNNCCIIAA  33  
Harmonização afetiva: O amor
Estruturação mental:  Nosso cérebro
Despertar da consciência: Veículos energéti-

cos e sutis

IINNIICCIIÊÊNNCCIIAA  44
Inspiração Poética: A criatividade
Telepatia interdimensional: O contato
Unificação espiritual: Comunhão Divina

LUMINECIÊNCIALUMINECIÊNCIA
Desenvolve o despertar das condições energéticas e interdimensionais 

necessárias à realização do ser.

Através de fascículos e vídeos.
A  potência
A  consciência
A  encarnação
A  gestão  das  energias
O  desdobramento
As  linhas  temporais  e  intemporais
A  matéria  e  a  anti-mmatéria
A  família  espiritual
A  matéria,  o  espaço  e  o  tempo
As  diversas  dimensões  
O  corpo  de  Luz
A  unidade  interna

VIBRAVIBRACIÊNCIACIÊNCIA

Diz respeito ao estudo e à aplicação da Ciência Unitária do Intra Universo e à
dimensão operacional, permitindo o contacto com as hierarquias superiores. 

Mestria  operacional  das  energias
A  taumaturgia
Contato  com  as  naves
Conhecimento  das  forças  secretas  da  natureza  
Desenvolvimento  do  corpo  de  imortalidade
Organização  do  ser  no  campo  unitário  
Além  do  universo  Local
Explicação  da  gestão  das  forças  e  das  tramas  interdimensionais

FORMAÇÃO INICIÊNCIA

FORMAÇÃO LUMINECIÊNCIA

FORMAÇÃO VIBRACIÊNCIA



Exercícios  Pré-cciência  N°1
.  Ressonância universal

.  Estabilização material
.  Integração social 

Pré-cciência  N°2  :
. Exercício de recentralização
. Exercício de concentração
. Comunhão com o universo da alma

Exercícios  Iniciência  N°1  :
. Viagem cósmica
. Exercício de harmonização

Iniciência  N°2  :
. Meditação de benção
. Exercício de elevação rumo ao amor transcendente

Exercícios  Lumineciência      N°  1
. Exercício de iluminação celular

Lumineciência N°  2
. Exercício do vôo etérico

Exercícios  Vibraciência  N°1  :
. Viagem na nave
. Contato com as  Interdimensões 

Ciência Unitária Contato
Os 12 planos da Viagem Intemporal 
Comunhão planetária
Ser anjos Testemunhas
Da protosíntese primordial à consciência futura

Nível  Pré-cciência
Vídeo exercício Psicorpo 1

Harmonização

Nível  Iniciência
Vídeo exercício Psicorpo 2

Psicorpo 3

Nível  PRÉ-CCIÊNCIA
Medita-aação  N°1  :

. Meditação de elevação

. Exercício de interiorização

. Meditação de comunhão
N°2  :

. Exercício de contato com a trama etérica

. Meditação de sutilização
N°3  :

. Exercício de contato telepático

. Meditação de ligação com o  mundo sutil  
N°4  :

. Meditação  de unificação
Nível  INICIÊNCIA

Medita-aação    N°5  :
. Intensificar o contato com o corpo de luz

N°6  :
. Meditação  de contato

N°7  :
. Contato com o corpo de luz

N°8  :
. Flôr de lotus

N°9  :
. Junção terra céu

N°10  :
. Communhão sutil

Nível  LUMINECIÊNCIA  
Medita-aação  N°11  :

. Extração da raiz terminal
N°12  :

. Corpos energéticos e chacras
N°13  :

. Florescimento cerebral
N°14  :

. Viagem no universo interior
Nível  VIBRACIÊNCIA  

Medita-aação  N°15  :
. Construir seu veículo energético

N°16  :
. Corpo de invisibilidade

VÍDEOS ou  DVDsVÍDEOS ou  DVDs

EXERCÍCIOSEXERCÍCIOS

Nível  Lumineciência
Vídeo exercício Psicorpo 4

Psicorpo 5
Nível  Vibraciência

Vídeo exercício Psicorpo 6
Psicorpo 7

CDS MEDITCDS MEDITAÇÕES AÇÕES 



Nível  Pré-cciência
Formação:    
"Mestria e gestão das energias" - 
"Do Terrestre ao galáctico" - 
"Iniciação à junção cósmica" 
"Os 12 planos da viagem intemporal" 
"Facetas da mulher" - 

Nível  Iniciência
"Alinhamento dos corpos de energia     "  - 
"Mulher essencial"   
"Iniciação a viagem intemporal"  

Nível  Lumineciência  
"Desenvolvimento dos corpos energéticos e sutis"  
"Florescimento do ser na viagem intemporal"
“O corpo de luz”

Nível  Vibraciência
"Mestria operacional das energias"  
"Desenvolvimento do corpo de imortalidade" 

"Ciência unitária do Intra-universo"  

Lei do Ancião 1 Mensagem de harmonia
Lei do Ancião 1 Invocação Interdimensional

Conselhos dos Deuses
Comunhão e Oração
União espiritual

Para    Meditação  e  relaxamento

Para aqueles que querem trabalhar em grupo,
a fim de compartilhar idéias e experiências, esse ciclo de conferências
acompanhado de reflexões e exercícios, propõe um ensinamento vivo
sobre diversos temas em forma de cds audio e textos com a tradução.

Alguns temas:

Nível  Pré-cciência

"Despertar sua faculdade de elevação"
"Aliar-se ao plano divino"
"Verdade, Bondade, Beleza"
"Eleger sua felicidade"
"Karma e darma"
"Amor e consciência"
"Alimentação energética"
"Viajar através do tempol"
"Encontrar a sutilidade de sua alma"
"Porque nos encarnamos"
"O universo visível e invisível"
"O sentido da encarnação"
"Caminho rumo ao Imortal"

Nível  Iniciência  

"Riquezas da vida em grupo"
"Universo interior e universo exterior" 
"Evolução da criatura rumo ao criador"
"Construção do veículo de imortalidade"
"Continuidade entre a matéria e o espírito"
"Conexão - desconexão"

SEMINÁRIOSSEMINÁRIOS

CDs  Consciência CriadoraCDs  Consciência Criadora

CDs  de MúsicaCDs  de Música

Musideral
Ibiztar
Musiciel
Transcendance
Musarmonie

PRÉCENTROSPRÉCENTROS

INICENTROSINICENTROS

CICLO DE CONFERÊNCIASCICLO DE CONFERÊNCIAS

Ibiztar



"Mestria"
"Ser imortal"
"Desenvolver seu talento"
"Internel, eternel, externel, seternel"
"Unificação – dualificação"
"Impulso animal, desejos humanos, aspirações espirituais"
"Mudar nossos hábitos "
"A criação, espelho do raio criador"
"Princípios da existência"
"Principal razão de nossa encarnação"
"Complexidade do ser"
"Reconectar-se  à unidade"
"Reencontrar a memória de nossa alma"
"Consciência de nossa origem cósmica"
"O inumano, o humano, o suprahumano"
"A conscience unifica e a potência divisa"

Nível Lumineciência

"Contato com a transcendência"
"Viagem rumo ao campo unitário"
"Quintessenciação e síntese"
"Esquema de transferência"
"Consciência e mestria"
"Constituição do corpo unitário"
"Adequação com o plano de luz"
"Exercício de continuidade do sistema imperioso ao plano da unidade"
"Viagem da consciência na encarnação"
"Fortificar sua presença no plano da luz"
"Reconstruir sua aura"
"O cristal énergétique"
"Exercício de mestria da aura e reconexão"
"Êxito na operatividade interdimensional"
"Gestão dos veículos energéticos"
"O desprendimento"

Ciência  Unitária  do  Intra-UUniverso  - vol. 1 - Editora Intergaláctica
Transmitida à partir de uma comunicação interdimensional, a Ciência unitária
traz um conhecimento através do estudo da arquitetura das tramas intempo-
rais que regem o universo em suas múltiplas dimensões temporal, espacial e
material. A linguagem utilizada exige que a consciência de vigília se sensibilize
aos rítmos e funcionamentos de uma supraconsciência. 
Essa obra contém atualmente 136 capítulos e uma série de 60 perguntas e
respostas.

Despertar Internel  - (Ed. Aquariana)
Pensamentos, chaves Iniciáticas 

Idílio  Espiritual - Ed. Intergaláctica
Poemas, pensamentos positivos, invocações, orações, que refletem a vida inte-
rior fazendo florescer a memória de nossa imortalidade.

Ser  Anjos  Testemunhos - Crônica de um contato interdimensional - Ed. Icone
Testemunhas, imagens, percepções, esquemas, permitindo compreender as leis
da harmonia universal que regem as relações entre a consciência, 
a energia e a matéria.

O  Amigo  de  cada  dia  
Conselhos práticos para viver feliz. Para cada dia do ano, um pensamento, 
uma reflexão, conselhos para melhor compreender a vida.

Conquistar  a  Felicidade - Ed. Trajectoire-Original 
Uma coletânea de informações em diversos níveis, definindo o que é a felici-
dade e como aplicá-la em nossa vida cotidiana. 

Mulher  -  Respostas  essenciais  
Conscientizar a mulher de sua divindade, de sua parte feminina, sagrada. Esse
livro é um instrumento de despertar e de metamorfose. 
A mulher de hoje, a florescência da mulher, a relação amorosa, os arquétipos,
o elã espiritual.

Do  terrestre  ao  galáctico  
Esse livro traz informações que nos permitem fazer um balanço sobre nosso
nível de participação no processo de mutação planetária. Alguns dos temas
abordados são: O estresse, o desenvolvimento dos valores espirituais, o sen-
tido do sagrado , o despertar a uma nova consciência, a transmutação das
energias, do intra-Universo ao extra-Universo, Criador-Criatura-Criação.

Viagem  Intemporal  - História  em  quadrinhos - Desenhos de Sérgio Macedo 
Uma viagem nas tramas que regem o universo - em Inglês

LUMICENTROSLUMICENTROS

LIVROS  LIVROS  de I. Appel-Guéry


