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Resumo:
O presente artigo consiste na apresentação dos resultados de pesquisa
desenvolvida na Dinâmica de Desenvolvimento Parapsíquico, realizada no
CEAEC, cujo objetivo é avaliar os resultados da aplicação da técnica Autoexperimentação Epicêntrica, além de oportunizar aos participantes a vivência da
experiência de epicentrismo consciencial nas atividades de formação de campo
bioenergético interassistencial por período de 8 semanas consecutivas. Expõemse a definição e descrição da técnica, os objetivos pesquisísticos da aplicação, os
resultados parciais obtidos. Conclui-se com a relevância da aplicação da técnica
autoexperimentação epicêntrica na condição de laboratório experimental para
desenvolvimento de pesquisas conscienciológicas.
Abstract:
This paper addresses the results of a research carried out in the Parapsychism
Development Dynamics of CEAEC, whose objective is to assess the effects of
the epicenter self-experiment technique employment and allow the participants
to experience the consciential epicentrism during training activities for the creation
of interassistantial bioenergetic fields, for a period of 8 weeks. It defines the
technique, the research objectives, and the preliminary results. It follows that
the application of the epicenter self-experiment technique is very important as
an experimental laboratory for the development of studies on conscientiology.
Resumen:
El presente artículo consiste en la presentación de los resultados de la
pesquisa realizada en la Dinámica de Desarrollo Parapsíquico, en el CEAEC,
cuyo objetivo es evaluar los resultados de la aplicación de la técnica Autoexperimentación Epicéntrica, mas allá de oportunizar a los participantes la vivencia
de la experiencia de epicentrismo consciencial en las actividades de formación
de campo bioenergético interasistencial por un período de 8 semanas
consecutivas. Se exponen la definición y descripción de la técnica, los objetivos
de pesquisa de la aplicación y los resultados parciales obtenidos. Se concluye
con la relevancia de la aplicación de la técnica de autoexperimentación epicéntrica
en la condición de laboratorio experimental para el desarrollo de las pesquisas
conscienciológicas.
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CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Experimentos. A ciência deriva do conhecimento de dados da experiência adquiridos por observação
e experimentos. Para conhecer é preciso experimentar (RUDIO, 1978, p. 13).
Autoexperimentação. O paradigma consciencial preconiza a autoexperimentação como fonte legítima
de conhecimento. Conforme Vieira (1997, p. 100), as evidências pessoais devem ser prioritárias e virem
antes das evidências universais.
Investigação. Ao intermissivista interessado no aprofundamento da pesquisa das verdades relativas
de ponta (verpons) conscienciológicas, dois movimentos investigativos são indispensáveis:
1. Teorização dedutiva, lógica e racional, aplicando o máximo possível do discernimento e heterocrítica
nos questionamentos sobre os temas, técnicas e exemplos.
2. Experimentação pessoal por intermédio da experiência direta, aplicando os recursos da pesquisa
participativa.
Laboratório. As dinâmicas bioenergéticas aplicadas pelo Grupo de Desenvolvimento do Parapsiquismo na Prática – GDPP (GONÇALVES; & PALUDO, 2002, p. 92), desenvolvido no CEAEC desde
o ano de 2003, funcionam ao modo de laboratório de vivências grupais, em ambiente intra e extrafisico
propício à realização de pesquisas parapercepciológicas e parafenomênicas.
Autorreeducação. As vivências experienciadas neste laboratório, quando revertidas à autopesquisa,
são elementos determinantes da autorreeducação e reciclagens conscienciais. Conforme define Moscovici
(1998, p. 5), a educação em laboratório visa mudanças pessoais a partir de aprendizagens baseadas em
experiências diretas ou vivências.
Experimentação. Ainda segundo Moscovici (1998, p. 6), “o nome laboratório indica, fundamentalmente,
o caráter experimental da situação de treinamento, no sentido de que os participantes são encorajados
a experimentar comportamentos diferentes do seu padrão costumeiro de interação com outras pessoas em
grupo”.
Características. A experiência realizada no laboratório das dinâmicas parapsíquicas apresentam as
seguintes 10 características potencializadoras da autopesquisa conscienciológica, listadas, a título de exemplos,
em ordem alfabética:
01. Autoexperimentação consciente, individual e em grupo.
02. Autoenfrentamento cosmoético.
03. Aprendizado vivencial.
04. Cooperação construtiva.
05. Expansão da autopercepção e heteropercepção.
06. Interassistência e desassédio em grupo.
07. Oportunidade de recuperação de cons.
08. Conscienciodramas parapedagógicos.
09. Pesquisa participativa na grupalidade multidimensional.
10. Troca de experiências.
Capacitação. Além de favorecer o desenvolvimento da interassistencialidade teática, a reeducação
e reciclagens conscienciais, as dinâmicas parapsíquicas realizadas no âmbito do GDPP permitem ao participante
a capacitação ao epicentrismo consciencial (ARAKAKI, 2004, p. 118 e 123).
Pesquisa. Objetivando iniciar e incentivar a produção de pesquisa parapsíquica no ambiente das
dinâmicas, conjugando a possibilidade de oportunizar a vivência experimental do epicentrismo consciencial,
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a autora iniciou a aplicação da técnica denominada Autoexperimentação Epicêntrica, junto ao grupo da
dinâmica de desenvolvimento parapsíquico reunido no CEAEC, às terças-feiras, no período de 15h às 17h,
na qual atua na condição de epicon-responsável.
Epicon. Enquanto estágio evolutivo de epicon lúcido, conforme Escala Evolutiva das Consciências,
preconizada por Vieira (2007, p. 548), a conscin epicentro consciencial autoconstitui-se “qual eixo fulcral de
lucidez, minipeça de maximecanismo interassistencial, multidimensional, cosmoético, através da
autoconsciencialidade avançada ou, por exemplo, do desenvolvimento ativo da oficina extrafísica (ofiex)
dentro do tenepessismo” (VIEIRA, 2009, p. 2.318).
Operosidade. No processo de desenvolvimento do epicentrismo consciencial, mais importa a operosidade da conscin na vivência da grupalidade à frente das experiências interassistenciais, assumindo a liderança
com nível satisfatório de destemor multidimensional, em detrimento à titularidade (LEITE, 2004, p. 51).
Epicentrismo. Para denominar a técnica, a autora considerou epicentrismo o ato de atuar na condição
de conscin-responsável pela formação de campo bioenergético e condução dos trabalhos grupais
desenvolvidos na dinâmica parapsíquica.
Objetivo. O objetivo deste artigo é avaliar os resultados da aplicação da técnica Autoexperimentação
Epicêntrica, além de oportunizar aos participantes a vivência da experiência de epicentrismo consciencial
nas atividades de formação de campo bioenergético interassistencial por período de 8 semanas consecutivas.
Seções. O presente artigo compreende as seguintes seções: I. Técnica: definição, descrição e objetivos
de pesquisa; II. Resultados parciais; Conclusão.

I. TÉCNICA: DEFINIÇÃO, DESCRIÇÃO E OBJETIVOS DE PESQUISA
Definição. A técnica da autoexperimentação epicêntrica consiste na vivência experimental do
epicentrismo consciencial, mediante a instalação de campo bioenergético específico, em trabalho grupal de
interassistência consciencial, por meio do uso lúcido das energias conscienciais pessoais.
Descrição. A técnica da autoexperimentação epicêntrica apresenta as seguintes etapas, abaixo descritas,
em ordem funcional:
1. Criação. A cada participante da dinâmica foi solicitado a criação de técnica energética a ser aplicada
junto ao grupo.
2. Pesquisa. Sugeriu-se elaborar a técnica a partir de uma linha de pesquisa parapsíquica de interesse
do participante, possibilitando testar hipóteses ou resolver um problema.
3. Teste. Os participantes inicialmente aplicaram a técnica uma única vez na condição de epicon-aluno1, em ordem estabelecida por meio de sorteio, oportunizando um primeiro teste para o propositor
e avaliação prévia por parte do epicon-professor.
4. Hipótese. Solicitou-se ao propositor apresentar por escrito ao epicon-professor a descrição e os
objetivos da técnica juntamente com a hipótese de pesquisa a ser testada ou problema a ser resolvido.
5. Aplicação. Em sequência, os participantes aplicaram as respectivas técnicas na condição de epicon-aluno no período de oito semanas consecutivas. Incentivou-se a coleta de dados em cada sessão de trabalho
com vistas a produzir artigo científico a partir da experiência vivenciada e experimento realizado.
6. Fases. Todas as fases da dinâmica – mobilização básicas das energias (aquecimento energossomático),
aplicação da técnica específica objetivando a interassistência por meio das energias conscienciais trabalhadas
em grupo e debate das vivências – foram conduzidas pelo epicon-aluno.
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7. Participação. A critério do propositor da técnica, o epicon-professor participava das práticas junto
aos demais alunos ou colaborava diretamente na formação do campo de energias, em parceria com
o epicon-aluno.
Efeitos. A partir do emprego da técnica sob estudo, a autora objetivou pesquisar os efeitos nos
participantes da dinâmica ao vivenciarem a experiência de atuar na condição de epicentro consciencial,
durante 8 semanas consecutivas, mediante a execução das seguintes atividades:
A. Formação e a sustentação de campo bioenergético para atividade grupal de interassistência.
B. Aplicação de técnica parapsíquica de autoria própria.
C. Condução de debate com o grupo.
D. Coleta e análise de dados resultantes da aplicação da técnica própria para produção de artigo
científico.
Prova. Ao atuar na condição de epicon-aluno, o pesquisador-participante enfrenta novas experiências,
colocando à prova o grau de confiança nas próprias capacidades e habilidades parapsíquicas.

O

ENFRENTAMENTO DE DESAFIOS EVOLUTIVOS REQUER
CERTA OUSADIA CALCULADA. SER PUSILÂNIME PERANTE
A MULTIDIMENSIONALIDADE É UM DOS MAIORES TRAVÕES
AO DESENVOLVIMENTO DO EPICENTRISMO CONSCIENCIAL.
Variáveis. Em função do objetivo da pesquisa colimado, escolheram-se as seguintes variáveis para
avaliação de resultados, aqui listadas em ordem alfabética:
1. Amparo. Contato com amparo de função, desde a criação da técnica até a conclusão do trabalho de
pesquisa.
2. Autoconfiança. Desenvolvimento da autoconfiança e traços-força (trafores) específicos ao avanço
do autoparapsiquismo lúcido.
3. Autopesquisa. Incremento da autopesquisa parapsíquica a partir das experiências advindas com
a função desempenhada, além das duas horas de dinâmica, mas no período das 8 semanas de aplicação da
técnica.
4. Cientificismo. Incremento do cientificismo conscienciológico em detrimento a abordagens místicas,
religiosas e dogmáticas.
5. Extrapolacionismos. Vivência de extrapolacionismos parapsíquicos ativos a partir da atuação,
lúcida e voluntária, em papéis de personalidades evolutivas avançadas.
6. Pesquisa. Estímulo à pesquisa conscienciológica parapsíquica por meio da autoria e propositura de
metodologias de investigação.
7. Produção. Incentivo à produção intelectual mediante a escrita de artigos científicos com base nos
experimentos realizados.
Início. A aplicação da técnica iniciou-se no segundo semestre do ano 2007 e, até a presente data
(maio/2010), permanece sendo utilizada no grupo da dinâmica, caracterizando a pesquisa ainda em fase de
andamento.
Técnicas. No período de 2007 a dezembro de 2009, foram apresentadas, ao menos uma vez, 16
técnicas de autoria dos participantes da dinâmica, a seguir listadas em ordem alfabética:
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01. Técnica do autodesenvolvimento da sinalética energética anímica e parapsíquica.
02. Técnica do circuito conscin-evoluciólogo.
03. Técnica da comunicação telepática interdimensional.
04. Técnica da auto e heteropercepção da ectoplasmia.
05. Técnica da expansão mentalsomática: acesso ao fluxo cósmico.
06. Técnica interassistencial através da análise da aura.
07. Técnica multiassistencial de energização e acoplamento.
08. Técnica da multienergização.
09. Técnica da otimização da clarividência pela energização tripla.
10. Técnica parapsíquica do encapsulamento parassanitário.
11. Técnica da potencialização da assistência pelo trafor.
12. Técnica projetiva através da clarividência viajora.
13. Técnica da psicometria interassistencial.
14. Técnica da qualificação energética.
15. Técnica da reformulação do auto e heteroconceito interassistencial.
16. Técnica da tríplice energização holocármica.
Permanência. Ultrapassada a etapa de teste, 10 participantes cumpriram as demais etapas, aplicando
as respectivas técnicas na condição de epicon-aluno, por período de 8 semanas, conforme abaixo, dispostas
em ordem cronológica de apresentação:
Tabela 1. Aplicação das técnicas parapsíquicas
Pesquisador

Técnica

Período de Aplicação

01. Rinaldo Nishimura

Circuito conscin-evoluciólogo

19.02.2008 a 08.04.2008

02. Antonio Fontenele

Multienergização

14.04.2008 a 03.06.2008

03. Mércia Oliveira

Expansão mentalsomática: acesso
ao fluxo cósmico

10.06.2008 a 29.07.2008

04. Dayanne Rosa

Otimização da clarividência pela
energização tripla

05.08.2008 a 23.09.2008

05. Ivone Cubarenco

Autodesenvolvimento da sinalética
energética anímica e parapsíquica

30.09.2008 a 18.11.2008

06. Tânia Guimarães

Encapsulamento parassanitário

25.11.2008 a 20.01.2009

07. Neida Cardoso

Técnica interassistencial através da
03.02.2009 a 31.03.2009
análise da aura

08. Marilene Ragagnin

Potencialização da assistência pelo
02.06.2009 a 21.07.2009
trafor

09. Ana Rocha

Qualificação energética

01.09.2009 a 20.10.2009

10. Rosa Ramalho

Téc. projetiva através da
clarividência viajora

27.10.2009 a 15.12.2009
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Estabilidade. Importante destacar a estabilidade e consolidação do grupo de participantes da dinâmica,
com baixos índices de absenteísmo e de renovação de participantes (turn over), propiciando momento
oportuno para aplicação da referida técnica.

II. RESULTADOS PARCIAIS
Parcial. Considerando a continuidade da aplicação da técnica da autoexperimentação epicêntrica
e estando a pesquisa em andamento, os resultados apresentados são considerados parciais.
Avaliação. Com vistas a avaliar os efeitos da autoexperimentação epicêntrica a partir das variáveis
eleitas, solicitou-se aos 10 integrantes da dinâmica parapsíquica acima mencionados o preenchimento de
documento entitulado Questionário de Avaliação – Técnica da Autoexperimentação Epicêntrica (V.
Anexo I).
Parâmetros. Realizou-se análise quantitativa dos resultados obtidos com a experiência de epiconaluno, utilizando-se para cada variável de pesquisa os seguintes parâmetros avaliativos:
1. Inexistente.
2. Fraco.
3. Bom.
4. Muito bom.
5. Ótimo.
6. Excelente.
7. Não sabe identificar.
Resultados. Seguem os resultados obtidos a partir da compilação das respostas dos questionários,
apresentados por variáveis de pesquisa:
1. Amparo. Contato com amparo de função, desde a criação da técnica até a conclusão do trabalho de
pesquisa.
Gráfico 1. Contato com amparo de função

2. Autoconfiança. Desenvolvimento da autoconfiança e traços-força (trafores) específicos ao avanço
do autoparapsiquismo lúcido.
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Gráfico 2. Autoconfiança e trafores

3. Autopesquisa. Incremento da autopesquisa parapsíquica a partir das experiências advindas com
a função desempenhada, além das duas horas de dinâmica, mas no período das 8 semanas de aplicação da
técnica.
Gráfico 3. Autopesquisa parapsíquica

4. Cientificismo. Incremento do cientificismo conscienciológico em detrimento a abordagens místicas,
religiosas e dogmáticas.
Gráfico 4. Cientificismo conscienciológico
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5. Extrapolacionismos. Vivência de extrapolacionismos parapsíquicos ativos a partir da atuação,
lúcida e voluntária, em papéis de personalidades evolutivas avançadas.

Gráfico 5. Extrapolacionismos parapsíquicos

6. Pesquisa. Estímulo à pesquisa conscienciológica parapsíquica por meio da autoria e propositura de
metodologias de investigação.

Gráfico 6. Pesquisa conscienciológica

7. Produção. Incentivo à produção intelectual mediante a escrita de artigos científicos com base nos
experimentos realizados.
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Gráfico 7. Produção intelectual

Consolidação. A fim de observar o percentual de ocorrência das variáveis pesquisadas a partir das
avaliações afirmativas e positivas, optou-se por consolidar as respostas para os parâmetros “muito bom”,
“ótimo” e “excelente”, conforme abaixo demonstrado.
Gráfico 8. Resultado consolidado dos parâmetros “muito bom”, “ótimo” e “excelente”

Extrapolacionismo. A partir desta metodologia de análise, à exceção da variável extrapolacionismo
parapsíquico, todas as demais variáveis pesquisadas obtiveram percentual acima de 50%.
Cientificidade. Vale ressaltar os resultados das variáveis relacionadas à cientificidade – cientificismo
conscienciológico e produção intelectual – com altos percentuais de ocorrências afirmativas e positivas,
80% e 70% respectivamente.
Participação. Tal resultado pode ser corroborado pela apresentação da pesquisa de 4 integrantes da
dinâmica no presente evento científico promovido pelo CEAEC – III Jornada de Parapercepciologia
& I Fórum de Pesquisas das Dinâmicas Parapsíquicas.
Autoconfiança. Destaca-se o resultado relativo à variável autoconfiança e trafores – 90% de respostas
afirmativas e positivas. A autoconfiança é traço fundamental para o desenvolvimento do autoparapsiquismo
lúcido e uma das características marcantes do epicentro consciencial.
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CONCLUSÃO
Oportunidade. Mediante os argumentos apresentados conclui-se sobre a oportunidade ímpar de
incremento, aprofundamento e qualificação da pesquisa conscienciológica parapsíquica no ambiente desta
dinâmica de desenvolvimento parapsíquico.
Heteropesquisa. Conforme os resultados, ainda que parciais, da aplicação da técnica Autoexperimentação Epicêntrica com objetivos pesquisísticos, restou evidente a possibilidade do trabalho em grupo
desenvolvido na dinâmica parapsíquica expandir o campo de investigação além da individualidade. Neste
contexto, todos os participantes da dinâmica podem ser utilizados na condição de cobaias para as hipóteses
de pesquisa estabelecidas.
Incentivo. A técnica utilizada cumpriu com o objetivo de incentivar o desenvolvimento da pesquisa
parapsíquica, considerando a apresentação dos trabalhos neste evento de 4 integrantes da dinâmica parapsíquica
de terça-feira na III Jornada de Parapercepciologia e I Fórum de Pesquisas das Dinâmicas Parapsíquicas, evento realizado no CEAEC, no período de 16 a 18 de julho de 2010.
Colaboração. A publicação deste artigo também intenciona colaborar no fomento da atividade científica
conscienciológica para fortalecer as pesquisas na especialidade da Parapercepciologia e contribuir para
o desenvolvimento do autoparapsiquismo lúcido interassistencial.

NOTA
1. Para fins deste trabalho, denomina-se epicon-aluno a função exercida pelo participante da dinâmica ao epicentrar os
trabalhos de práticas energéticas perante o restante do grupo.
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ANEXO I - QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO - TÉCNICA DA AUTOEXPERIMENTAÇÃO EPICÊNTRICA
DADOS DO PESQUISADOR
Nome completo:
Data de nascimento:
Praticante da Tenepes: _____Sim

Sexo:
Há ___________ anos/meses

_____Não

DADOS DA TÉCNICA APLICADA
Nome da técnica:
Objetivo principal:
Período de aplicação da técnica:

RESULTADOS OBTIDOS COM A EXPERIÊNCIA DE EPICENTRO-ALUNO
Realize a autoavaliação classificando os itens abaixo a partir da seguinte legenda:
I = Inexistente
MB= Muito bom
NI = Não sabe identificar
F= Fraco
O= Ótimo
B= Bom
E=Excelente
1. Contato com o amparo de função específico da atividade realizada desde a criação da técnica até
a conclusão do trabalho de pesquisa. _______
2. Incremento da autopesquisa parapsíquica a partir das experiências advindas com a função de epicon-aluno no período de 8 semanas de aplicação da técnica. ________
3. Desenvolvimento da autoconfiança e traços-força (trafores) específicos ao avanço do autoparapsiquismo lúcido. ________
4. Vivência de extrapolacionismos parapsíquicos a partir da atuação na epicentragem de técnica própria
na dinâmica parapsíquica. _______
5. Estímulo à realização de pesquisa conscienciológica parapsíquica por meio do desenvolvimento
e aplicação de técnica bioenergética própria. _______
6. Incremento do cientificismo conscienciológico em detrimento a abordagens místicas e dogmáticas.
_______
7. Incentivo à escrita de artigo científico com base nos experimentos realizados. _______
Descreva (se aplicável) outros resultados obtidos:
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