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Definição. O epicon desperto é a conscin lúcida, cosmoética, epicentro consciencial, 
minipeça ativa no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial, evidenciando a auto-
consciencialidade avançada na condição da desperticidade vivida assumida teaticamente. 

Sinonímia: Epicon desassediado permanente total. Epicentro consciencial desperto.  

Contextualização 
Talentologia. Não há geração espontânea de autodesperticidade. Toda condição intra-

consciencial de algum talento avançado é conquistada passo a passo, gota a gota de sangue  
e suor, e com o descortino dos fatos e parafatos da autodesassedialidade permanente. (VIEIRA; 
2014a, p. 302). 

Sinalética. Ao observar a atuação da equipex na interassistência avançada, percebe-se 
que, talvez, a primeira ação a ser feita pela conscin epicon interessada na desperticidade seja 
mapear detalhadamente suas sinaléticas: energética, parapsíquica e anímica, realizando a partir 
daí a sinergia com as equipes de consciexes amparadoras, recurso fundamental na qualidade dos 
resultados assistenciais. 

Sinergismo. Cabe ao epicon lúcido o esforço para que as recins pessoais favoreçam ao 
sinergismo entre conscin e consciexes e entre assistentes e assistidos. O sinergismo interassis-
tencial viabiliza a ação conjunta em prol de um objetivo comum, visando obter o melhor desem-
penho dos assistentes, epicon desperto e equipex, a favor dos assistidos, consciexes enfermas.   

Casuística. Além da dedicação prioritária nas autorrecins, ressalta-se o valor pesqui-
sístico para o epicon na formação de casuística interassistêncial pessoal a partir dos auto e Hete-
rodesassédios de consciências carentes de assistência, favorecendo a condição evolutiva da 
autodesassedialidade, em condição permanente, constante, em qualquer contexto ou condição 
holossomática, e total, em qualquer dimensão consciencial na qual o epicon desperto se ma-
nifeste. 

Pesquisa. A casuística interassistencial pessoal constitui campo de pesquisas para o epi-
con desperto propiciando as autoverpons e o desenvolvimento de futura ofiex. 

Interassistência. A desperticidade se expande quando a pessoa deixa de fugir dos asse-
diadores intra e extrafísicos, e os assiste com eficácia (VIEIRA; 2014b, p. 506). 

Casuística 
Exemplarismo. No decorrer dos 33 anos (1987–2020) de dedicação desta autora na 

vivência dos princípios da Conscienciologia, os últimos 23 anos sequenciais vem se dedicando  
à prática da interassistência em diversas dimensões, na condição de conscin epicon lúcida.  
E, a cada episódio de assistência junto às equipes de amparadores assistenciais, constata o esfor-
ço e o zelo destes em colaborar na formação da casuística pessoal do epicon, visando constituir 
a condição da autodesperticidade – epicon desperto, a partir da teática pessoal.  

Casuística. Esta autora vem realizando pesquisas no campo do parapsiquismo interas-
sistencial, identificando os recursos para a concretização da autofiex com vistas à qualificação 
do trabalho junto à equipex. 

Sinergismo. Sendo assim, observa a consquista dos autodesassédios favorecendo, em 
algum nível, o sinergismo interassistencial entre a conscin epicon e as consciexes amparadoras 
técnicas na formação de oficinas extrafísicas de assistência.  

Pró-ofiex. As autovivências pró-ofiex pessoal provenientes do exercício do epicentris-
mo lúcido em campos energéticos de assistência à conscins e consciexes, ao modo das dinâmi-
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cas parapsíquicas semanais ocorridas no Campus CEAEC, são oportunidades evolutivas de 
grande valor, ou recursos pró-desperticidade, para as conscins motivadas nessa conquista evo-
lutiva.   

Assistencialidade. Não raro acontece o desencadear da assistência a determinado grupo 
de consciexes enfermas, assediadoras, na tenepes da conscin epicon, dando sequência ao atendi-
mento nos campos energéticos, interdimensionais, estruturados pelo grupo de conscins partici-
pantes das dinâmicas parapsíquicas semanais e de consciexes amparadoras, ou seja, o sinergis-
mo entre a equipin e a equipex. 

Equipex. Para tal assistência, o acoplamento e a Assim entre o epicon lúcido e as cons-
ciexes assistidas podem ocorrer instantes antes de se iniciar a dinâmica parapsíquica ou dias an-
teriores, mas sempre sobre forte superintendência da equipex responsável pelo mecanismo inte-
rassistencial. 

Bolsões. Há casos dos assistidos somente serem encaminhados nos dias que se seguem 
àquela dinâmica parapsíquica, permanecendo os assistíveis em bolsões energéticos próximos  
à psicosfera do epicon, conectados por forte corrente energética estabelecida pela equipex até 
que se configure, definitivamente, a oficina de trabalho extrafísica do epicon lúcido.  

Autoconsciencialidade. Para se concretizar os devidos encaminhamentos e o procedi-
mento assistencial se realizar é necessário dedicação do epicon desperto em sustentar o sinergis-
mo pensênico interassistencial com a equipex de amparadores superintendentes. Nesse momen-
to, são importantes as exteriorizações a partir do energossoma do epicon e também a autocons-
ciencialidade desassediada, permanente.  

Autoimunidade. A lucidez do epicon desperto em suas sinaléticas energéticas e para-
psíquicas e a autoimunidade consciencial são quesitos essenciais para se manter a conexão as-
sistencial com a equipex durante todos os procedimentos de coordenação dos encaminhamentos 
das consciexes assistidas.   

Pesquisa. Tais procedimentos de interação multidimensional de assistência lúcida vêm 
se repetindo de dinâmica a dinâmica, resultando em pesquisas e aprendizados constantes no 
campo da Evoluciologia, intensificando cada vez mais o senso de gratidão pela oportunidade 
evolutiva. 

Enumeração 
Megatrafores. Com intuito de colaborar com as consciências humanas motivadas às 

conquistas evolutivas, atuantes na interassistência na condição de minipeça lúcida junto ao Ma-
ximecanismo Multidimensional Interassistencial, interessadas nas pesquisas da desperticidade  
e também em se autoconstituir epicentro consciencial desperto, seguem, na ordem alfabética, os 
15 megatrafores pró-autodesperticidade, e seus efeitos avançados, enumerados pelo professor 
Waldo Vieira (2014a, p. 302), que, na vivência desta autora, se contituem paratécnicas prioritá-
rias, pri-pri: 

01.  Autocomedimento: Automnicontrole. 
02.  Autoconsciencialidade: Autocoerenciologia.  
03.  Autodesassedialidade: Autencapsulamentologia. 
04.  Auto-hiperacuidade: Autocriticologia.  
05.  Auto-holomaturidade: Automegacogniciologia. 
06.  Autoimperturbabilidade: Automegaequilibriologia.  
07.  Autoinconflitividade: Autosserenologia. 
08.  Autoincorruptibilidade: Autocosmoeticologia. 
09.  Autologicidade: Autodeterminologia. 
10.  Automegaeuforizaciologia: Autociprienologia. 
10.  Automegafraternidade: Autoomniinterassistenciologia. 
12.  Autoortopensenidade: Autodiscernimentologia.  
12.  Autoparaperceptibilidade: Automultidimensiologia.  
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14.  Autorrefratariedade: Automegaimunologia.  
15.  Autossobrepairamentologia: Autolucidologia.  
 

A  VONTADE  INQUEBRANTÁVEL  DO  EPICON  DESPERTO  PARA   
SUSTENTAR  A  INTERASSISTENCIALIDADE  PERMANENTE,  COM  

RESULTADOS  COSMOÉTICOS,  PRODUZ  CAMPO  DE  PESQUISAS  
PROPÍCIO  AO  ACESSO  ÀS  VERPONS  DA  EVOLUCIOLOGIA.  

Questionamentos. Você, professor e professora da Conscienciologia, praticante da te-
nepes, avalia constantemente o desenvolvimento do epicentrismo lúcido pessoal?  Já fez uso dos 
dispositivos conscienciológicos pró-desperticidade? Se considera uma conscin epicon Ser des-
perto? 
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