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Resumo:
Este artigo tem por objetivo apresentar a pesquisa realizada no campo bioenergético da Dinâmica Parapsíquica da Tenepes (DPT), sobre a experimentação de 3 tenepessistas, através da vivência dos parafenômenos da projeção lúcida, clarividência e clariaudiência. Foram utilizados para estudo, registros dos 3 autores-pesquisadores, análise
e correlação das anotações, o levantamento de hipóteses a respeito da Parafenomenologia, o compartilhamento e os debates das autoexperiências, ampliada pela revisão bibliográfica relacionada ao tema, levando à confirmação lógica plausível da vivência do
parafenômeno de clarividência compartilhada.
Abstract:
This article aims to present the research carried out in the bioenergetic field of the
Parapsychic Dynamics of Penta (PDP), on the experimentation of 3 penta practitioners,
through experiencing the paraphenomena of lucid projection, clairvoyance and clairaudience. The study was based on records from the 3 author researchers, analysis and
correlation of annotations, raising of hypotheses about paraphenomenology, sharing
and debates of self-experiences, expanded by literature review related to the topic,
leading to the plausible-logical confirmation of the experience of the shared clairvoyance paraphenomenon.
Resumen:
Este artículo tiene como objetivo presentar una investigación realizada en el campo
bioenergético de la Dinámica Parapsíquica de la Teneper sobre la vivencia de tres teneperistas sobre los fenómenos de la proyección lúcida, la clarividencia y la clariaudiencia. Fueron utilizados para este estudio los registros de los tres autores investigadores,
el análisis y la correlación de las notas, el relevamiento de hipótesis al respecto de la
parafenomenología, experiencias compartidas y debates sobre las mismas. Se presenta
una fundamentación bibliográfica relacionada al tema llevando a la confirmación lógica y plausible de la vivencia del parafenómeno de la clarividencia compartida.

INTRODUÇÃO
Contexto. A Dinâmica Parapsíquica da Tenepes (DPT) é uma atividade semanal realizada no campus
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centro consciencial (epicon), 2 energizadores, monitores e os participantes, desenvolvida em duas etapas. Na
1ª parte os participantes ficam deitados em colchonetes para a prática parapsíquica no campo bioenergético
e na 2ª parte ocorre debate sobre as experiências vivenciadas pelos participantes no campo e a identificação
grupal do materpensene do dia.
Objetivo. O objetivo do artigo é expor a pesquisa realizada a partir da experimentação dos autores tenepessistas, através dos parafenômenos da projeção lúcida, clarividência e clariaudiência, vivenciados na DPT.
Metodologia. Foram utilizados na pesquisa, o estudo e a análise das anotações e registros das 3 vivências relatadas pelos clarividentes, o compartilhamento e os debates das autoexperiências dos autores, ampliada pela revisão bibliográfica relacionada ao tema.
Estrutura: O artigo está estruturado em 6 seções, expostas a seguir:
1. Conceituações. Definição do título e conceitos relacionados à temática.
2. Descrição de parafatos autovivenciados. Descrição de vivências individuais de clarividência ocorridas simultaneamente na DPT.
3. Verificação das autovivências relatadas. Compartilhamento e análise das experiências levando à dedução da possibilidade de serem parapercepções complementares referentes a um só paraevento interassistencial grupal, otimizado pelo campo bioenergético.
4. Análise das ocorrências. Correlação das anotações dos fenômenos e vivências multidimensionais
pessoais, relacionadas ao tema, de acordo com as autoexperimentações dos autores-pesquisadores.
5. Proposição de hipóteses. Levantamento de hipóteses a respeito da Parafenomenologia manifestada.
6. Argumentação. Considerações plausíveis de confirmação lógica da vivência do parafenômeno de
clarividência compartilhada.

I. CONCEITUAÇÕES
Autoexperimentação. Conforme a exposição das experiências entre os autores-pesquisadores, a convergência de ideias quanto aos parafenômenos vivenciados propiciaram a integração dos parafatos, chegando
à decisão de elaborar este artigo e a seguinte definição, sinonímia e antonímia:
Definição. A clarividência compartilhada é a faculdade paraperceptiva da consciência intrafísica (conscin) visualizar, captar, perceber ou sentir determinado padrão de energia consciencial, sejam informações
acerca de objetos, ambientes ou consciências, eventos psíquicos, parafatos, imagens ou quadros extrafísicos
que estão perto, longe ou se desenrolam no espaço, localizados na dimensão intrafísica ou extrafísica, partilhados e repartidos, entre conscins clarividentes, homem ou mulher, percebidos durante a participação em
campo bioenergético otimizador de tais ocorrências parapsíquicas.
Etimologia. O termo clarividência provém do idioma Latim, clarus, claro + videre, ver, “perspicácia;
qualidade ou caráter de clarividente; (espiritismo) faculdade por meio da qual o médium, sem empregar os
sentidos, toma conhecimento do mundo exterior”; e este do idioma Francês, clairvoyance, clair, “claro”
e voyance, “vidência”. Surgiu no Século XX. A palavra compartilhada, teve origem no idioma Latim, comparticipo, “ter ou tomar parte; arcar juntamente, compartir, compartilhar com”. Apareceu no Século XX.
Sinonímia. 01. Parapercepção visual conjunta. 02. Dupla vista compartida. 03. Percepção parapsíquica
comparticipada. 04. Segunda vista concomitante. 05. Ultravidência partilhada. 06. Paravidência conjunta. 07.
Percepção extrassensorial simultânea. 08. Vidência comparticipada. 9. Visão extrassensorial reunida. 10. Vi são sobrenatural conjunta. 11. Capacidade parapsíquica compartilhada.
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Antonímia. 1. Falta de parapercepção visual compartilhada. 2. Inexistência de visão extrassensorial repartida. 3. Ausência de segunda vista conjunta. 4. Incapacidade de vidência comparticipada. 5. Falta de paravidência reunida. 6. Percepção extrafísica insipiente.
Conscin projetora. Quando a conscin está projetada, a clarividência representa a qualidade de captação
do parafenômeno na forma de percepção de imagens, quadros ou a clarividência extrafísica de parafatos intrafísicos próximos ou à distância (Parapictografia).
Parapictografia. As parapictografias clarividentes são extremamente díspares em suas paramanifestações escritas ou desenhadas por meio de cenas figuradas ou simbólicas, exigindo pesquisas aprofundadas de vido às parainterlocuções.
Parainterlocuciologia. Vieira (2014a, p. 494) considera a interlocução na mesma dimensão. Clarividência é parainterlocução. Neste caso, o parafenômeno clarividente envolve mais de uma dimensão existencial.
Interdimensional. Na comunicação interdimensional, há necessidade de serem decodificadas as parainterlocuções inseridas no conteúdo dos parafenômenos vivenciados, nas mensagens dos parafatos ou fenômenos parapsíquicos.
“A clarividência, por exemplo, funciona como sendo os óculos de alta acuidade dos paraolhos da consciência.” (Vieira, 2014a, p. 343).
“Definologia. A clarividência é o fenômeno parapsíquico caracterizado pela percepção,
captação ou obtenção de informações acerca de eventos, objetos e cenas das dimensões intra ou extrafísica por meio da descoincidência e projeção do frontochacra” (Santos, 2018,
p. 5.769).

Clarividenciologia. De acordo com Vieira (2014a, p. 488), a clarividência, por exemplo, é o emprego
dos paraolhos no estado da vigília física ordinária (VFO) da conscin. Tal parafenômeno ultrapassa o poder
do cérebro e a personalidade emprega o paracérebro diretamente (Paracerebrologia).
Conscin clarividente. Mediante a definição apresentada por Zolet (2018, p. 6.724 a 6.728), “a conscin
clarividente é a pessoa, homem ou mulher, parapsíquica desenvolta com os paraolhos ou frontochacra, capaz
de vivenciar o fenômeno da clarividência no cotidiano”.
Sinonimologia: 1. Conscin hábil com a visão extrafísica. 2. Conscin predisposta à vidência. 3. Conscin
parapsíquica vidente.
Antonimologia: 1. Conscin casca-grossa. 2. Conscin subcognitiva. 3. Conscin trancada.
Semidescoincidência. A clarividência captada com as pálpebras cerradas ocorre em geral no estado alterado da consciência na semidescoincidência dos veículos de manifestação ou na projeção lúcida com a parapictografia entrevista de modo instantâneo.
Atributo. A faculdade de clarividência surge como atributo normal da consciência liberta do soma, notadamente do autodiscernimento, em geral através da descoincidência dos Veículos de Manifestação da
Consciência (VMC) para a dimensão consciencial energética imediata à dimensão intrafísica.
Plateia. Muitas vezes, durante a DPT, o clarividente participa da plateia extrafísica de assistentes durante o campo bioenergético e observa as presenças extrafísicas de amparadores e de consciexes e conscins as sistíveis, na continuidade da primeira para a segunda parte dos debates conscienciológicos intrafísicos.
Conscin clariaudiente. Na descoincidência dos veículos de manifestação a conscin clariaudiente revela
a ampliação da capacidade paraperceptiva de ouvir, através dos paraouvidos, ruídos, vozes, raps, sons de estouros, ausência de som, ocorridos na dimensão energética (dimener) ou em outras dimensões extrafísicas.
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“Definologia. A conscin clariaudiente é a pessoa, homem ou mulher, parapsíquica desenvolta com a paraudição, capaz de vivenciar o fenômeno da clariaudiência no cotidiano”
(Zolet, 2018, p. 6.719).

II. DESCRIÇÃO DE PARAFATOS AUTOVIVENCIADOS
Ocorrência. As experimentações extrafísicas dos parafenômenos vivenciados na primeira parte da DPT
em 28.06.2018, descritos por 3 parapsíquicos clarividentes e tenepessistas após compartilhamento e análise,
das ocorrências, levaram à dedução da possibilidade de serem parapercepções referentes a um só paraevento
interassistencial grupal, otimizado pelo campo bioenergético.
Materpensene. O materpensene captado na dinâmica do dia se refere às Paratecnologias na Tenepes,
as quais foram aplicadas no atendimento das consciexes assistidas.
CLARIVIDENTE A
Vivência. Durante o campo, houve a vivência da parapercepção de 6 momentos diferenciados:
1. Campo. Parapercepção de que todos os participantes durante a 1a. Parte da DPT deitados nos colcho netes estavam em estado de descoincidência sobre seus corpos físicos.
2. Atendimento. Foi observado também no ambiente extrafísico a instalação pela equipe de amparadores especializados, aparelhos paratecnológicos, com os quais eram aplicadas as energias em doses controla das nos parabraços das consciexes assistidas, introduzindo e insuflando ânimo para despertarem.
3. Amparador. Presença de consciex luminosa e brilhante, aparentando-se negra, gênero masculino, alto
e grande, trazendo em volta do pescoço, sobre o peito, adornos arredondados de metal dourado. Entrou atra vés da parede dos fundos, atravessou o salão de braços abertos e saiu pela parede da frente, de modo muito
vagaroso e sutil.
CLARIVIDENTE B
4. Ambiente. Descreve a parapercepção extrafísica de cenas mostrando escombros de guerra, ambiente
degradado, destruído e abandonado.
5. Soldados. Durante a projeção lúcida, identifica nos resquícios de bombardeios consciexes, seres dessomados, obnubilados e desorientados, para a realidade extrafísica, possivelmente grupo de soldados de
guerra e remanescentes da parapopulação residente no local. Aparentavam não perceber o ambiente extrafísi co parapatológico, como se fossem cegos por opção, decididos a permanecer ali sem intenção de sair.
CLARIVIDENTE C
6. Estrondos. Durante a entrada repentina na coincidência intrafísica dos veículos de manifestação da
consciência teve a clariaudiência de estrondos e barulho forte, junto com a parapercepção das imagens de
aviões passando.

III. VERIFICAÇÃO DAS AUTOVIVÊNCIAS RELATADAS
Clarividência. “A clarividência é o parafenômeno que cria mais problemas e surpresas porque, devido
às suas complexidades, acarreta consequências imprevisíveis devido à imiscuência do passado no presente
e de outras dimensões nesta dimensão respiratória” (Vieira, 2014b, p. 348).
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Compartilhamento. O compartilhamento entre os clarividentes permitiu a expansão e ampliação do entendimento nas visualizações e na interpretação das ocorrências interassistenciais extrafísicas durante o cam po, sugerindo aspectos conectivos de um só paraevento, vistos separadamente.
Ambiente. A parapercepção de ambiente extrafísico degradado, destroçado, deteriorado e patológico,
indicando a condição negativa de manifestação das consciexes.
Assistidos. Supõem-se estarem as consciexes em estado de obnubilação e dormentes, renitentes à assistência e ao atendimento específico de despertar, provavelmente devido às mortes súbitas e violentas, ao impacto dos estrondos e a dessoma coletiva.
Parapsicose. De acordo com estudos de Vieira (2004, p. 242), nas condições citadas acima, surgem as
consciexes carentes, parapsicóticos post mortem, consréus e consbéis, no momento evolutivo, de serem reurbanizadas à semelhança de arrastão evolutivo, cosmoético e inevitável.
Reurbanização. As reurbanizações extrafísicas são tarefas assistenciais interdimensionais, retratando
a condição de atendimento e resgate de populações parapsicóticas da Paratroposfera ou Baratrosfera terrestre, decorrente, por exemplo, do período crítico após os movimentos bélicos no planeta, no intuito de melhorar as situações da vida humana.
Cosmovisão. O cruzamento das parapercepções entre os autores permitiu a ampliação da visão sobre
a interassistencialidade e a reurbanização extrafísica.
Interassistencialidade. Quando a conscin tenepessista amplia a interassistencialidade adentra positivamente aos trabalhos macros ou coletivos.
DPTs. As Dinâmicas Parapsíquicas da Tenepes realizam a tarefa de desenvolver parapercipientes autônomos, líderes autoconscientes tenepessistas, apresentando disponibilidade consciencial para realizar a doação de energias, visando a interassistência específica no labcon pessoal e em cada dinâmica semanal.
Amparadores. As equipexes de amparadores são formadas por paratécnicos especialistas em desassédios conscienciais e despertamentos pós-dessomáticos, consciexes benfazejas e auxiliadoras das consciências
humanas, atuando de acordo com a demanda assistencial individual e coletiva.
Extrafisicologia. Concernente com Vieira (2007, p. 186), na análise da Dessomática, as guerras dizimam populações intrafísicas inteiras e multiplicam as populações parapsicóticas da Paratroposfera ou Baratrosfera terrestre. Esta condição crítica recorrente torna a reurbanização extrafísica, e consequentes reciclagens humanas, mais difíceis e demoradas. É exatamente o período crítico interdimensional hoje por todas as
pessoas no dealbar do Século XXI.
Tenepessistas. Os tenepessistas são colaboradores doadores de energias, assumindo parte da tarefa assistencial de esclarecimento e da reurbanização, sustentada pela equipe de amparadores técnicos especializados
nesses tipos de atendimentos ocorridos nas DPTs.
Multidimensionalidade. A tenepes é recurso dos mais eficazes da reurbanização extrafísica, em razão
da característica multidimensional, em contribuição efetiva para a reurbanização do holopensene planetário.
Resgate. Ao assumirem parte na tarefa assistencial socorrista, os tenepessistas facilitam a transfusão de
energias revitalizadoras às consciexes enfermas, proporcionando o despertar da cegueira consciencial, contri buindo ao necessário resgate extrafísico.
Encaminhamento. As consciexes, pós-resgates, são encaminhadas para tratamento específico de recuperação, convalescença e apoio, em locais determinados, tais como para-ambulatórios ou comunidades paraterapêuticas.
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IV. ANÁLISE DAS OCORRÊNCIAS
“Clarividência. O mais importante é o conteúdo da mensagem do parafenômeno” (Vieira,
2014b, p. 348).

Coletiva. Os aspectos ressaltados nas clarividências sugerem estar relacionados ao mesmo evento de assistência coletiva vivenciado no campo bioenergético da DPT.
Relatos. A análise dos relatos, anotações e vivências multidimensionais pessoais sugerem a interconexão dos fatos e parafatos correlacionados ao materpensene e à tarefa energética pessoal, experienciada pelos
parapercepientes clarividentes.
Hiperacuidade. A parapercepção do campo interassistencial, com a hiperacuidade da clarividência, permite captar o materpensene da dinâmica e as ocorrências decorrentes, incluindo na análise as percepções in dividuais relacionadas e convergentes aos mesmos parafatos, sugerindo a aplicação de paratecnologias de expansão das energias e conexão ao amparador responsável pelos eventos relatados e possivelmente outros não
identificados ou detectados por estes pesquisadores-autores.
Assistência. A possibilidade do Amparador extrafísico, técnico e especialista em assistência, ter promovido a descoincidência coletiva de conscins participantes no campo, favorecendo a doação energética.
Análise. As clarividências demonstram nas imagens as ocorrências dos parafenômenos e quando estudadas, analisadas e refletidas, permitem ressaltar informações envolvidas nos parafatos, trazendo esclarecimentos importantes, oportunos e convincentes.
Processo. A dinâmica do processo interassistencial ocorridas no mesmo campo bioenergético sugere
a probabilidade de os 3 relatos dos clarividentes estarem interligados num só acontecimento extrafísico.
Consciexes. Presas às condições patológicas ambientais, obstinadas em aceitar a própria dessoma, demonstram estarem cegos consciencialmente em aceitar o momento atual de despertar.
Complementaridade. As verificações dos relatos apresentam as condições do ambiente extrafísico,
convergentes de guerra, belicismo e manifestações patológicas de consciências em estados paracomatosos.
Clarividentes. A doação energética ectoplásmica consciente percebida pelos parapercipientes clarividentes confirma a atuação no processo interassistencial compartilhado.
Participantes. Durante o campo bioenergético, os doadores de energias podem ser ou não tenepessistas,
porém estão interligados nas ocorrências interassistenciais.

V. PROPOSIÇÃO DE HIPÓTESES
Sequencial. Eis, enumeradas em ordem sequencial do estado consciencial e atuação dos amparadores,
7 proposições hipotéticas de elucidação dos parafenômenos vivenciados, pelos autores-pesquisadores:
1. Traumas. As dessomas violentas e coletivas predispõem as consciências se manterem em condições
emocionais traumáticas, decorrendo daí a parapsicose pós-dessomática.
2. Cegueira. Estado de cegueira consciencial quanto à autoconsciência da realidade extrafísica, mesmo
entendendo ser patológico, ainda assim permanecer aprisionadas à situação negativa.
3. Locais. Permanência em locais degradados estagnam as consciências predispondo-as à relutância em
aceitar ajuda dos amparadores e a fazer qualquer mudança da situação na qual se encontram.
4. Despertar. Há o momento de cada consciex ser atendida diretamente para o despertamento na dimensão extrafísica e encaminhada para locais de restabelecimento e recuperação da lucidez.
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5. Amparador. Técnico especializado em resgate e encaminhamento de consciexes enfermas, ao se ma nifestar aos clarividentes, tem a intenção de expor algum aprendizado evolutivo (extrapolacionismo). Pressupõe-se que nesta dinâmica foi o empenho em demonstrar a realidade extrafísica e ressaltar a importância
da participação lúcida dos tenepessistas.
6. Sincronicidades. No mesmo período, foram observadas ocorrências de sincronicidades interassistenciais com outras atividades realizadas no Centro de Altos Estudos da Consciência (CEAEC), provavelmente
extensões dos campos bioenergéticos assistenciais estabelecidos nesses ambientes e movimentados pelas
equipes extrafísicas (equipexes) de atendimento.
7. Ocorrências. Surgiram constatações e associações de fatos e parafatos, tais como:
A. Tertuliarium. O tema da tertúlia vespertina abordando a escravidão e a patologia de consciexes obnubiladas, renitentes em despertar.
B. Equipexes. Amparador de aparência grande, negro, estilo africano, tendo sido visto pela clarividência
em outras Dinâmicas Parapsíquicas e relacionado à atividade de reurbanização na África.

VI. ARGUMENTAÇÃO
Dessoma. As conscins, ao passarem pela dessoma, continuam alimentando a condição obnubilada e dormente de percepção da realidade, perpetuando o holopensene degradado da vida intrafísica, se manifestando
pelo psicossoma, sem paraperceberem o descarte do corpo humano. (V. Vieira, 2009, p. 522).
Abordagens. Em função da Extrafisicologia, o amparador especializado decide quem vai abordar diretamente a consciex-alvo e escolhendo as conscins projetadas ou consciexes auxiliadoras, a fim de adentrar aos
ambientes extrafísicos e efetuar os resgates.
Reurbex. A reurbanização extrafísica é a mudança para melhor dos ambientes e comunidades extrafísicas doentias, anticosmoeticamente degradados, patrocinada pelos Serenões,
com a finalidade de higienizar o holopensene intrafísico das áreas da Socin sobre as quais
exercem influência antievolutiva e deletéria para a Humanidade (Vieira, 2004, p. 245).

Abertismo. Em conformidade à premissa da reurbanização extrafísica e relatos de pesquisadores experi entes em projeção consciente, quando as consciexes apresentam o desequilíbrio consciencial, afetando a ho meostase holossomática, há necessidade de abertura e disposição para enxergar a si mesma e às demais consciências de modo a sair da condição patológica para a autorrecuperação.
Reflexões. Considerando o conteúdo da mensagem, a parte mais importante dos parafenômenos vivenciados são imagens que ao serem estudadas e analisadas transmitem informações e propiciam esclarecimentos
dos parafatos.
Imagens. As ocorrências paravisualizadas ao modo de quadros ou imagens contêm informações, conduzindo a auferir deduções lógicas quanto à realidade extrafísica e a vivência dos eventos parapercebidos.
Potencialização. O campo bioenergético de tenepes grupal promovido pela DPT favorece o atendimento
coletivo às consciexes devido ao aumento e a potencialização de energias compostas para situações específicas com demanda de assistência especializada.
Cosmovisão. Mesmo tendo sido parapercebido em partes diferentes o evento pode oferecer a visão conjunta da organização interdimensional, abrangendo a assistência realizada e o trabalho energético paratecnológico aplicado às consciexes carentes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Relevância. A importância das atividades das Dinâmicas Parapsíquicas no atendimento de consciexes
a serem assistidas em diversos níveis e condições de necessidades.
Tenepessista. A frequência de participações favorecem também o desenvolvimento parapsíquico mentalsomático dos participantes tenepessistas ou não.
Epicon. A coordenação e orientação intrafísica para o andamento dos trabalhos interassistenciais é do
epicon responsável pela DPT, junto aos energizadores e os monitores, promovendo o esteio energético da
sustentabilidade do campo parapsíquico.
Liderança. Sobressai nesses eventos a responsabilidade dos epicons, favorecendo a manutenção de
campos bioenergéticos saudáveis, hígidos e acolhedores, resultando em eficiência nos atendimentos das
consciências assistidas.
Reurbanizações. As Dinâmicas Parapsíquicas se estendem para a tarefa coletiva da reurbanização planetária a partir de intensas doações energéticas emitidas, exteriorizadas, a serem aplicadas na renovação das
consciências.
Autocognição. Os recursos da clarividência compartilhada ou da captação parcial dos parafenômenos
são confirmados através da aquisição de informações, dos relatos e ações manuscritas ou registradas, aumentando a autocognição consciencial.
Complexidade. Na complexidade dos relatos dos parafenômenos misturam-se nesta dimensão respiratória o momento presente, os eventos do passado e de outras dimensões.

A AUTORREFLEXÃO DAS EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS AUMENTA
A AUTOCOGNIÇÃO TENEPESSISTA, PROPICIA AUTOCOMPREENSÃO
QUANTO AOS PARAFENÔMENOS INTERASSISTENCIAIS E ALINHA
A CLARIVIDÊNCIA COMPARTILHADA AO FLUXO DO COSMOS.
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