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Resumo:
Fundamentada na importância do autoparapsiquismo e da autoconscienciometria
para o desenvolvimento do autodesassédio permanente total, a equipe da Dinâmica Pa rapsíquica da Desperticidade realizou uma pesquisa, durante o ano de 2019, sobre as
parapercepções e os traços de personalidade vivenciados e captados pelos participantes
da dinâmica, através de um questionário preparado para tal fim. Este texto objetiva expor os resultados obtidos, mostrar o amplo número de parafenômenos experimentados,
bem como os trafores, trafares e trafais identificados pelas conscins participantes da dinâmica. Para isso, o artigo apresenta o funcionamento e os conceitos que norteiam
a Dinâmica da Desperticidade, depois mostra a pesquisa e os resultados obtidos.
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Abstract:
Based on the importance of self-parapsychism and self-conscientiometry for the
development of total permanent self-deintrusion, the Parapsychic Dynamics of Deperticity team conducted a survey, during 2019, on paraperceptions and personality traits
experienced and sensed by participants of the dynamics, through a questionnaire pre pared for that purpose. This text aims to expose the results obtained, show the wide
number of paraphenomena experienced, as well as the strongtraits, weaktraits and absentraits identified by the conscins participating in the dynamics. For this, the article
presents the functioning and the concepts that guide the Parapsychic Dynamics of Deperticity, and then presents the research and the results obtained.
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Resumen:
Se fundamenta la importancia del autoparapsiquismo y de la autoconcienciometría
para el desarrollo del autodesasedio permanente total. El equipo de la Dinámica parap síquica realizó una investigación durante el año 2019 sobre las parapercepciones y los
trazos de personalidad vivenciados y captados por los participantes de la dinámica
a través de un cuestionario preparado para tal fin. Este texto objetiva exponer los resul tados obtenidos, mostrar el amplio número de parafenómenos experimentados, así
como los trafueres, trafares y trafales identificados por las concíns participantes de la
dinámica. Para esto el artículo presenta el funcionamiento y los conceptos que orientan
la Dinámica de la Desperticidad y después presenta la investigación y los resultados
obtenidos.
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INTRODUÇÃO
Início. A Dinâmica Parapsíquica da Desperticidade (DPD) é das mais antigas do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC) e ao longo da história foi realizada em vários dias e horários diferentes.
Atualidade. Durante o ano de 2019 a DPD foi realizada das 9h00 às 12h00, sendo que das 9h00 às
10h30 era realizado o campo bioenergético com a técnica do epicentrismo e das 10h30 às 12h00 os debates
grupais empregando bibliografia conscienciológica com viés na Desperticidade.
Parapsiquismo. Com base na importância das parapercepções e da autopesquisa para obter e manter
a condição de autodesassédio permanente, a equipe de monitores realizou no ano de 2019 uma pesquisa so bre os fenômenos parapsíquicos vivenciados e os traços pessoais identificados pelas conscins participantes.
Objetivo. Este artigo tem como objetivo apresentar e deixar registrado os resultados da pesquisa realizada e incentivar os leitores na autopesquisa parapsíquica e conscienciométrica.
Estrutura. Portanto, apresenta-se a compilação da pesquisa realizada nas 48 edições da Dinâmica Parapsíquica da Desperticidade durante o ano de 2019. E para tal fim, este artigo está organizando em 3 seções
seguindo a ordem lógica:
1. Desperticidade: definições e dixo da Dinâmica.
2. Pesquisa despertológica.
3. Resultado da pesquisa despertológica.

I. DESPERTICIDADE: DEFINIÇÕES E EIXO DA DINÂMICA
Contextualização. Antes de adentrar na pesquisa específica, é importante contextualizar o trabalho realizado pela Dinâmica Parapsíquica da Desperticidade (DPD) e sobre a autopesquisa despertológica.
Escala. Dentro da escala evolutiva das consciências, mostrada na tabela 01, o Desperto encontra-se
a 50% do modelo evolutivo, o Ser Serenão (Vieira, 2004, p. 198):
TABELA 01. ESCALA EVOLUTIVA DAS CONSCIÊNCIAS
Nível

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Hominologia

Percentual

Consréu Transmigrada

Conscientia transmigrans

10% do Serenão

Consréu Ressomada

Homo sapiens reurbanisatus

20% do Serenão

Pré-serenão Vulgar

Homo sapiens sapiens

25% do Serenão

Isca Inconsciente

Homo sapiens assistens

25% do Serenão

Tenepessista

Homo sapiens tenepessista

25% do Serenão

Projetor Consciente

Homo sapiens projectus

30% do Serenão

Epicon Lúcido

Homo sapiens epicentricus

35% do Serenão

Conscienciólogo

Homo sapiens conscientiologus

40% do Serenão

Desperto

Homo sapiens despertus

50% do Serenão

Semiconsciex

Homo sapiens semiextraphysicus

60% do Serenão

Teleguiado Autocrítico

Homo sapiens teleguiatus

65% do Serenão

Evoluciólogo

Homo sapiens evolutiologus

75% do Serenão

Serenão

Homo sapiens serenissimus

100% (modelo)

Consciex Livre (CL)

Conscientia liber

Evolutivo
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Despertologia. Vieira (1999, p. 39) define a Despertologia como:
“A especialidade da Conscienciologia que estuda a desperticidade ou a qualidade consciencial, evolutiva, do ser humano desperto, que não mais padece com os assédios interconscienciais patológicos e todas as consequências evolutivas prejudiciais dessa condição incômoda”.

Desperto. Também, no verbete Ser Desperto apresentado em 2008, Vieira (2018, p. 20.288) especifica
e aprofunda ainda mais o conceito sobre a condição da desperticidade:
O ser desperto (des + per + to) é o ser intrafísico, ou ser humano desassediado, permanente,
total, homem ou mulher, plenamente autoconsciente da própria qualidade de desperticidade,
dentro das tarefas da megafraternidade às consciências, capaz de servir de isca intra e extrafísica, assistencial, lúcida, na condição de epicon, mantendo oficina extrafísica (ofiex), através da prática diária da tenepes ou da tarefa energética pessoal de solidariedade.

Desafio. Analisando as definições anteriores entende-se que a desperticidade está intimamente relacionada com o aumento constante das parapercepções, ortopensenidade, defesa energética e cosmoética pessoal
(dentre outros aspectos), através da autoqualificação da intraconsciencialidade adquirir crescente suportabilidade às patologias e parapatologias com o objetivo de acolher, assistir e encaminhar conscins e consciexes.
Grupalidade. Sendo assim, a Dinâmica Parapsíquica da Desperticidade é um encontro semanal entre
pessoas interessadas na conquista pessoal da desperticidade e consciexes amparadoras técnicas em Desperto logia e com habilidade assistencial específica no autodesassédio.
Pilares. Assim, a dinâmica é fundamentada em três especialidades da ciência Conscienciologia: energossomática, mentalsomática e autopesquisa. Quanto à energossomática, visa auxiliar no autodesenvolvimento da sinalética energética, anímica e parapsíquica e na autoliderança energética. Na mentalsomática rea liza estudo e pesquisa em grupo sobre o tema desperticidade na literatura conscienciológica. E na
autopesquisa oferece apoio técnico visando à otimização das autorreciclagens desassediadoras.
Análise. A partir destes pilares da dinâmica, a equipe formulou e realizou a pesquisa que será detalhada
na seção seguinte.

II. PESQUISA DESPERTOLÓGICA
Epicentrismo. Como dito anteriormente, a Dinâmica Parapsíquica da Desperticidade objetiva colaborar
com os participantes na conquista pessoal da autodesperticidade. Para isso, inicialmente, das 9h às 10h30,
é realizada a Técnica do Epicentrismo com o intuito de exercitar o autodomínio bioenergético, o epicentris mo cosmoético, a autoliderança energética, o aumento da Autoparapercepciologia e a identificação de traços
pessoais (trafores, trafares e trafais).
Campo. Para esta técnica são localizadas várias cadeiras, de acordo com o número de participantes do
dia, formando um semicírculo e uma cadeira no centro para o epicentro do campo. Inicialmente um professor
ou epicon da dinâmica conduz a Movimentação Básica das Energias (MBE) e depois realiza a instalação do
primeiro Campo de Epicentrismo. Este consiste na exteriorização das energias junto com a equipe de ampa radores técnicos em desperticidade com o intuito da instalação do campo bioenergético durante o tempo determinado pelo epicentro. Não é utilizado o bip durante a dinâmica. Após finalizar o campo é realizado um
pequeno debate no qual todos são convidados a relatar as parapercepções e ideias captadas.
Quantidade. Devido ao tempo de duração da técnica, normalmente são instalados de 4 a 6 campos, sen do o último realizado pelo epicon ou professor responsável no dia.
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Debate. Depois, das 10h30 às 12h, são realizados estudos e debates em grupo através de apresentações
temáticas embasadas no paradigma consciencial com eixo no autodesassédio.
Método. Para a contagem dos parafenômenos, materpensenes e traços pessoais (trafores, trafares e trafais) identificados pelos participantes a equipe de monitores desta dinâmica formulou a folha de pesquisa
anexa no final deste artigo. Esta era entregue no final do campo de Epicentrismo e recolhida no término da
dinâmica. O preenchimento era realizado de forma pessoal, anônima e voluntária pelas pessoas que realiza ram a dinâmica durante o ano de 2019. Destaca-se que a pesquisa era preenchida por todos os participantes:
fixos, eventuais, de primeira vez, monitores, professores e epicons da DPD.

III. RESULTADO DA PESQUISA DESPERTOLÓGICA
Quantidade. Desde a primeira dinâmica realizada no ano de 2019 no domingo 06 de janeiro até a última
no dia 15 de dezembro, foram realizados 48 experimentos na DPD arrecadando 324 pesquisas, que são resumidas a seguir.
Parafenômenos. Seguindo a ordem da “Folha da Pesquisa” (ver anexo), a tabela 0 mostra a contagem
dos parafenômenos assinalados pelos participantes, ordenados do mais até o menos vivenciado.
TABELA 02. CONTAGEM DE PARAFENÔMENOS VIVENCIADOS
Parafenômenos Experimentados
01
Assim
02
EV
03
Ectoplasmia
04
Desassim
05
Acoplamento áurico
06
Desassédio
07
Intuição extrafísica
08
Silêncio mental autopacificador
09
Clariaudiência
10
Telepatia
11
Aporte
12
Projeção
13 Clarividência (próxima e / ou viajora)
14
Psicometria
15
Cosmoconsciência
16
Encapsulamento
17
Desmaterialização
18
Retrocognição
19
Déjà-vu
20
Incorporação (Possessão)
21
Precognição
22
Paracirurgia
23
Olorização
24
Simulcognição

Quantidade
264
259
258
253
239
235
194
193
176
100
75
69
66
58
42
41
37
33
31
21
21
19
16
15
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Porcentagem (%)
81,48
79,94
79,63
78,09
73,77
72,53
59,88
59,57
54,32
30,86
23,15
21,30
20,37
17,90
12,96
12,65
11,42
10,19
9,57
6,48
6,48
5,86
4,94
4,63
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25
26
27
28
29
30
31

Parafenômenos Experimentados
Psicofonia
Pangrafia
Levitação
Materialização
Raps
Psicografia
Telecinesia

Quantidade
13
10
9
6
4
0
0

Porcentagem (%)
4,01
3,09
2,78
1,85
1,23
0,00
0,00

Análise. Analisa-se na tabela anterior que o parafenômeno de Assimilação Simpática de Energias (Assim) foi o mais vivenciado por parte dos experimentadores (81,48%), seguido pelo Estado Vibracional (EV);
percepção de energias densas (Ectoplasmia); Desassimilação de Energias (Desassim); Interfusão energética
de conscins e / ou consciexes (Acoplamento Áurico); Afastamento e Assistência de Consciexes Patológicas
(Desassédio), etc.
Total. Ainda, contabilizam-se 2757 parafenômenos vivenciados por parte das conscins presentes durante
a DPD em 2019.
Materpensene. Segundo Vieira (verbete), o Materpensene (mater + pen + sen + ene) é: “a ideia-mãe,
a matriz de todo desenvolvimento de tese, teoria ou ensaio, o leitmotiv, o pilar mestre ou o pensene predominante em qualquer holopensene”.
Coincidente. A pesquisa solicitava a escrita do pensene, materpensene predominante ou coincidente nos
campos de epicentrismo, ou seja, o pensene que o participante considerou que norteou a dinâmica realizada
nesse dia.
Identificação. A tabela 03 contabiliza que 66,67% dos participantes conseguiram identificar algum materpensene, 25% não conseguiu e 8,33% não tinha certeza do pensene predominante nos trabalhos.
TABELA 03. CONTAGEM: IDENTIFICAÇÃO DE MATERPENSENE
Materpensene
Sim
Não
Não tenho certeza
Total

Quantidade
216
81
27
324

Porcentagem (%)
66,67
25,00
8,33
100

Predomínio. Ainda, na tabela 04 aprecia-se que o Materpensene, maiormente percebido foi de Assistência com 21 vezes, seguido pela Gratidão (11 vezes) e Autopacificação (10 vezes).
TABELA 04. MATERPENSENES PREDOMINANTES
1
2
3
4
5
6

Materpensene
Assistência
Gratidão
Autopacificação
Acolhimento
Mentalsomática
Afetividade
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11
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9
9
7
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Trafor. Seguindo a ordem dada na pesquisa, solicitava-se a escrita de algum traço força (trafor) identificado pelo participante durante a dinâmica que o ajuda no processo da autodesperticidade, ou seja, um ou
mais trafores que alavanquem o autodesassédio. Na tabela 05 observa-se que 60,19% dos participantes iden tificaram um ou mais trafores, 33,33% não conseguiu identificar e 6,48% não tinha certeza.
TABELA 05. CONTAGEM: IDENTIFICAÇÃO DE TRAFORES
Trafor
Sim
Não
Não tenho certeza
Total

Quantidade
195
108
21
324

Porcentagem (%)
60,19
33,33
6,48
100

Preponderância. A tabela 06 mostra que a “Disponibilidade assistencial” é o trafor preponderante nos
participantes da DPD que os ajuda no processo despertológico, seguido pelo Parapsiquismo lúcido; Autodeterminação; e a Vontade.
TABELA 06. TRAFORES PREDOMINANTES
Trafor
Disponibilidade assistencial
Parapsiquismo lúcido
Autodeterminação
Vontade
Acalmia
Acolhimento
Bom humor
Continuísmo
Liderança

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Quantidade
15
15
12
12
8
7
7
7
6

Trafar. Seguindo com a pesquisa dos traços de personalidade, perguntava-se se havia conseguido identi ficar algum traço pessoal negativo ou fardo (trafar) que o afasta da condição da autodesperticidade, ou dito
de outra forma, que gerem autoassédio. A tabela 07 mostra que 48,15% identificou um ou mais trafares;
45,37% não conseguiu; e 6,48% não tinha certeza.
TABELA 07.CONTAGEM: IDENTIFICAÇÃO DE TRAFARES
Trafar
Sim
Não
Não tenho certeza
Total

Quantidade
156
147
21
324

Porcentagem (%)
48,15
45,37
6,48
100

Autoassédio. Analisando a tabela 08 podemos apreciar que a Ansiedade é o traço-fardo mais repetido
entre as pessoas que realizaram esta dinâmica em 2019, sendo a Procrastinação e a Dispersão os outros trafares mais vezes escritos.
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TABELA 08. TRAFARES PREDOMINANTES
Trafares
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Quantidade
13
11
10
8
7
7
6
5
5

Ansiedade
Procrastinação
Dispersão
Desorganização
Emocionalismo
Rigidez
Autovitimização
Insegurança
Vaidade

Trafal. Finalmente, na tabela 09 mostra que 45,06% conseguiu identificar algum traço faltante na intraconsciencialidade que os ajudariam na conquista da autodesperticidade, ou seja, um ou mais traços que no
caso de ser desenvolvido alavancariam o processo de autodesassédio total. Sendo que 47,84% não atingiu tal
meta e 7,10% não tinha certeza.
TABELA 09. CONTAGEM: IDENTIFICAÇÃO DE TRAFAIS
Trafal

Quantidade
146
155
23
324

Sim
Não
Não tenho certeza
Total

Porcentagem (%)
45,06
47,84
7,10
100

Desarrolho. Estudando a tabela 10 podemos entender que o Foco, a Priorização e a Acalmia são 3 trafores faltantes ou trafores a serem desenvolvidos, por parte destes pesquisadores, que têm como objetivo atingir a condição do Ser Desperto.
TABELA 10. TRAFAIS PREDOMINANTES
Trafais
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Foco
Priorização
Acalmia
Organização
Pacificação
Posicionamento
Imperturbabilidade
Ortopensenidade
Produtividade

Quantidade
12
9
5
5
5
5
4
4
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ganhos. Este artigo mostrou a forma de trabalho e apresentou alguns dos resultados obtidos pelas pessoas que participaram da Dinâmica Parapsíquica da Desperticidade durante o ano de 2019.
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Evolução. Ainda, através da pesquisa desenvolvida foi possível mensurar a grande quantidade de para fenômenos vivenciados durante os experimentos com a técnica do epicentrismo e a identificação, por parte
dos experimentadores, de traços pessoais relacionados com a autodesassedialidade.
Desenvolvimento. Destaca-se a importância do desenvolvimento paraperceptivo com o intuito de conseguir o autodomínio energético cosmoético para atingir a condição da Desperticidade a partir de epicentrismo
consciencial. Também, a seriedade sem dramatização na identificação de trafores catalisadores no processo
de auto e heterodesassédio, de trafares a serem reciclados e de trafais a serem desenvolvidos.
Otimização. Esta pesquisa mostrou também o investimento por parte da equipe técnica de amparadores
nas pessoas interessadas na Desperticidade e a otimização do campo bioenergético desta dinâmica para o de senvolvimento parapercepciológico.
Evolução. Sendo assim, esclarece-se que a condição da Autodesperticidade é um patamar evolutivo que
todo intermissivista interessado pode conseguir e que a Dinâmica Parapsíquica da Desperticidade otimiza as
pesquisas e o desenvolvimento da autodesassedialidade para os participantes que priorizam a evolução pessoal e grupal.
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ANEXO
FOLHA DE PESQUISA DA DINÂMICA PARAPSÍQUICA DA DESPERTICIDADE 2019 - DINÂMICA DA DESPERTICIDADE
Data:____/____/2019
Definologia. O ser desperto (des + per + to) é o ser intrafísico, ou ser humano desassediado, permanente, total, homem ou mulher, plenamente autoconsciente da própria qualidade de desperticidade, dentro das tarefas da megafraterni dade às consciências, capaz de servir de isca intra e extrafísica, assistencial, lúcida, na condição de epicon, mantendo
oficina extrafísica (ofiex), através da prática diária da tenepes ou da tarefa energética pessoal de solidariedade. (Vieira,
Waldo; verbete Ser desperto).
Objetivo. A Dinâmica objetiva colaborar com os participantes na conquista pessoal da desperticidade, exercitando
o autodomínio bioenergético com técnicas interassistenciais avançadas (técnica do epicon-aprendiz), realização de estudos e debates em grupo. Além de proporcionar a oportunidade para o desenvolvimento do autoparapsiquismo mentalsomático e treinar a autoliderança nos exercícios energéticos e nas apresentações.
Assinale X nos parafenômenos experimentados durantes a Dinâmica da Desperticidade:
( )Acoplamento áurico: Interfusão energética de conscins e / ou consciexes.
( )Aporte: Transporte e aparecimento de objetos e / ou Paratecnologia.
( )Assim: Assimilação simpática de energias.
( )Clarividência (próxima e / ou viajora): Visão de dimener (dimensão extrafísica) e / ou locais distantes.
( )Clariaudiência: Escutar sons extrafísicos.
( )Cosmoconsciência: Apreensão do Cosmos por atacado.
( )Déjà-vu: Sensação de já ter vivenciado ou visto algo.
( )Desassédio: Afastamento e assistência de consciexes patológicas.
( )Desassim: Desassimilação de energias.
( )Desmaterialização: Desaparecimento de objetos, pessoas ou partes de pessoas.
( )Ectoplasmia: Exteriorização ou absorção de energias densas.
( )Encapsulamento: Isolamento energético parassanitário.
( )Estado vibracional: Intensificação de energias.
( )Incorporação (Possessão): Ceder o corpo físico para outra consciência atuar.
( )Intuição extrafísica: Recepção de ideias extrafísicas.
( )Levitação: Levantamento de objetos através das energias.
( )Materialização: Formação de objetos ou pessoas.
( )Olorização: Produção de odores.
( )Pangrafia: atuação conjunta do parapsiquismo, o animismo, o acoplamento intenso com o amparador extrafísico, podendo aflorar toda a bagagem multimilenar da consciência (Daou, 2005).
( )Paracirurgia: Intervenção cirúrgica no psicossoma e/ou holochacra.
( )Precognição: Conhecimento antecipado de fatos.
( )Projeção: Descoincidência dos veículos conscienciais.
( )Psicofonia: Vocalização interdimensional.
( )Psicografia: Escrita interdimensional.
( )Psicometria: Leitura das energias conscienciais.
( )Raps: Audição de ruídos de batidas ou estalos de origem extrafísica.
( )Retrocognição: Lembrança de eventos anteriores à vida intrafísica atual.
( )Silêncio mental autopacificador: Sensação de não pensar nada.
( )Simulcognição: Conhecimento simultâneo de determinado fato ocorrido à distância.
( )Telecinesia: Movimentação de objetos à distância.
( )Telepatia: Transmissão de pensamentos.
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Percebeu algum pensene / materpensene predominante/coincidente nos campos?
( ) Sim. Quais?________________________________________________________ ( ) Não
( ) Não tenho certeza
Identificou traços pessoais positivos (trafores) que o ajudam no processo da autodesperticidade?
( ) Sim. Quais?________________________________________________________ ( ) Não
( ) Não tenho certeza
Identificou traços pessoais negativos (trafares) que o afastam da condição da autodesperticidade?
( ) Sim. Quais?________________________________________________________ ( ) Não
( ) Não tenho certeza
Identificou traços pessoais faltantes (trafais) que o ajudariam na conquista da autodesperticidade?
( ) Sim. Quais?________________________________________________________ ( ) Não
( ) Não tenho certeza
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