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Definição. A autovivência da birrecepção interdimensional é o ato ou efeito de a cons-

cin, homem ou mulher, perceber, por meio do autoparapsiquismo, a parapresença e a mensagem 

correspondente de duas consciexes amparadoras, sobre assunto específico, pertinente à interas-

sistência em andamento, sem, contudo, nenhuma delas detectar a presença da outra no holopen-

sene ou ambiente, bem como de não serem observadas, tanto pelo amparador extrafísico de fun-

ção do assistente, quanto pelo público assistido envolvido. 

Sinonímia. 1.  Autovivência do parafenômeno da birrecepção parapsíquica. 2.  Autex-

perimentação da birrecepção interdimensional. 3.  Vivência pessoal do parafenômeno da birre-

cepção interdimensional.  

 

Contextualização 

 
Similaridade. O parafenômeno da birrecepção interdimensional é análogo ao fenômeno 

parapsíquico da trirrecepção interdimensional cunhado pelo polímata Waldo Vieira, no Dicioná-

rio de Argumentos da Conscienciologia (DAC). A diferença entre esses parafenômenos está no 

número de parapresenças perscrutadas pelo parapsíquico assistente e o nível evolutivo das cons-

ciexes percebidas. 

Trirrecepciologia. “A Trirrecepciologia é a Ciência aplicada aos estudos específicos, 

sistematicos, teáticos ou pesquisas e vivências do parafenômeno da recepção consecutiva, in-

terdimensional, direta, por parte da conscin parapsíquica, de 3 comunicações ou mensagens inter-

conscienciais transcendentes, transmitidas por 3 consciexes evoluídas, a partir de 3 dimensões 

conscienciais distintas” (VIEIRA, 2014, p. 1.422). 

Parafenômenos. Considerando a Parapercepciologia, a birrecepção interdimensional 

está diretamente relacionada à descoincidência dos veículos de manifestação da consciência, 

clarividência e clariaudiência. 

Interassistência. Cabe ressaltar que o fato de a conscin parapsíquica lúcida, pré-sere-

nona, paraperceber a presença e perscrutar as mensagens de duas consciexes amparadoras, de-

nota que há um trabalho interassistencial a ser feito. O parafato evidencia o extrapolacionismo 

parapsíquico promovido em função da tares.  

 

Casuística 

 
Experimentologia. Esta autora vivenciou a birrecepção interdimensional quando estava 

esclarecendo algumas dúvidas sobre Cosmoeticologia e Pensenologia, e seus efeitos no coti-

diano, em um curso da Conscienciologia, na qual era docente, para um aluno novo que exercia  

a função de caçador profissional, quando percebeu a parapresença e a mensagem correspon-

dente de determinada consciex amparadora, para abordar assunto específico para o aluno. Esta 

autora observou que, no momento da experiência, o seu amparador extrafísico de função, pre-

sente, e demais pesquisadores não detectaram a presença da consciex recém-chegada ao holo-

pensene ou ambiente. Após, uma outra consciex amparadora transmitiu informações relevantes 

sobre o caso, e tanto a primeira consciex amparadora, quanto o amparador extrafísico de função 

e demais pesquisadores não detectaram a presença da segunda consciex recém-chegada. Ambas 

as informações foram acachapantes, de extrema relevância e causaram impacto benéfico ao alu-

no, propiciando reflexão singular e reciclagem existencial (recéxis). 

Parafenômeno. O diálogo entre esta autora, na condição de docente, e o discente ocor-

reu de modo natural, com questionamentos pertinentes à ampliação da autocriticidade e do auto-
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discernimento. Nenhum dos outros alunos perceberam a interferência parapsíquica benéfica das 

consciexes junto a esta autora, podendo o fenômeno parapsíquico experimentado ser classifi-

cado como sutil ou imperceptível.  

Efeitos. Em contrapartida, considerando as parapercepções vivenciadas, o parafenô-

meno propiciou um “vendaval” de ortopensenes nesta autora, com visão de conjunto e frater-

nidade, até então pouco vivenciados. Durante todo o processo interassistencial de interação com 

o aluno houve banhos vigorosos de energias, tornando-se o parafenômeno indubitável e denso. 

O parafato ressaltou o paradoxo da sutileza e da densidade informacional dos fenômenos parap-

síquicos. 

Reflexão. No universo da Interassistenciologia, no desempenho do papel de epicentro 

consciencial, homem ou mulher, “o amparador extrafísico de função é o seu ponto. Quem traba-

lha na ribalta deve estar sempre atento às deixas do ponto. Aí funciona a intercomunicabilidade 

interconsciencial abarcando a Interparafenomenologia” (VIEIRA, 2014, p. 835). 

 

Enumeração 

 
Taxologia. Concernente à Autexperimentologia, eis, a seguir, em ordem funcional, as  

3 etapas vivenciadas por esta autora na birrecepção interdimensional:  

1.  Primeira etapa: vivência lúcida da descoincidência energossomática; percepção 

tanto do soma inchando, quanto ficando mais leve; ampliação das parapercepções; reconheci-

mento do amparo de função.  

2.  Segunda etapa: ampliação do acoplamento e assimilação energética com o aluno; 

identificação do amparo de função do aluno; potencialização da clarividência e clariaudiência; 

identificação da parapresença de consciex amparadora recém-chegada ao ambiente e da men-

sagem fornecida por ela para a assistência ao discente, entretanto, sem a detecção da presença 

da consciex tanto pelo amparador extrafísico de função desta autora, quanto do amparador do 

aluno e, também, do público envolvido; percepção de banhos energéticos. 

3.  Terceira etapa: identificação da parapresença da segunda consciex amparadora re-

cém-chegada ao ambiente e da mensagem fornecida por ela quanto à interassistência em curso, 

ampliando a visão de conjunto, porém, também despercebida pelo amparador de função docen-

te, pelo amparador do aluno, bem como do público envolvido; percepção de banhos energéticos. 

 

Parafenomenologia. Nesse parafenômeno específico, o polinômio interassistencial ras-

treador bioenergético introspectivo–acoplamento energético prospectivo–retrospecção assisti-

da–paraprospecção se faz presente por intermédio da equipe extrafísica de amparadores, que 

utilizam várias técnicas e ferramentas paraterapêuticas objetivando ampliar o vínculo intercons-

ciencial e potencializar o esclarecimento tarístico sobre os efeitos negativos da assedialidade  

e das interprisões grupocármicas para o assistido, sem estupro evolutivo, gerando profundas re-

flexões e catarses cosmoéticas.  

 

Detalhismologia. Atinente à Pesquisologia, para maior compreensão do fenômeno da 

birrecepção parapsíquica, segue o detalhamento do polinômio interassistencial, apresentado em 

ordem didática: 

1.  Rastreador bioenergético introspectivo: a conscin assistente parapsíquica, busca  

a introspecção lúcida no intuito de ampliar a perscrutação das energias do ambiente e das pes-

soas, atuando aos moldes de um rastreador bioenergético, decodificando e analisando os padrões 

de energias. 

2.  Acoplamento energético prospectivo: a conscin assistente parapsíquica procura 

aprofundar a interação energética, tanto com o assistido, quanto com o amparo de função, oca-

sionando de modo natural a sondagem das energias e da psicosfera do assistido. 

3.  Retrospecção assistida: a conscin assistente parapsíquica, em alguns casos, per-

cebe o auxílio dos amparadores a partir da interfusão das energias entre os acopladores (assis-
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tente-assistido), proporcionando a vivência da retrospectiva, a rememoração, a lembrança de fa-

tos e parafatos importantes do momento atual da existência do assistido, resultando em refle-

xões e reciclagens. 

4.  Paraprospecção: a conscin assistente parapsíquica observa que, a partir das autopa-

ravivências, o assistido terá a oportunidade de rever erros, omissões deficitárias e começar a tri-

lhar o caminho da recomposição, desatando os “nós” das interprisões grupocármicas. Essa reno-

vação íntima está na mão da própria consciência, os amparadores extrafísicos apenas eviden-

ciam fragmentos de cenários evolutivos. Somente a própria consciência tem o poder de mudar  

a si. 

 

Comunicação. Segundo Vieira (2014, p. 1.423), na meganálise do parafenômeno, não 

se pode esquecer os papéis do autoparapsiquismo da conscin minipeça interassistencial, os neo-

constructos tarísticos transmitidos e as neomensagens tarísticas veiculadas trazendo neoperspec-

tivas para as consciências. 

Interassistência. O parafenômeno da birrecepção interdimensional evidencia duas cate-

gorias de extrapolações que transcendem a personalidade da conscin parapsíquica por abar-

carem o atendimento paraterapêutico realizado ao assistido. Nesse sentido, cabe a reflexão da 

citação de Vieira (2003, p. 219): “importa no parapsiquismo cosmoético a luz do caminho evo-

lutivo aberto e não o brilho do fenômeno espetacular”. 

Paradidática.  O parafenômeno da birrecepção interdimensional evidencia os seguintes 

aprendizados parapercepctivos: 1.  Aprendizagem: saber ler as energias. 2.  Megaprendizado: 

saber escutar o extrafísico. 3.  Superaprendizado: saber paraperceber as consciências. 

 

NO  PROCESSO  DE  COMUNICAÇÃO  INTERDIMENSIONAL,   
A  QUALIDADE  DA  MENSAGEM  NÃO  DEPENDE  EXCLUSI-

VAMENTE  DA  CONSCIEX  TRANSMISSORA  MAS,  TAMBÉM,   
DA  CAPACIDADE  DA  CONSCIN  DE  PARAPERCEBER. 
 

Questionamentos. Você, leitor ou leitora, já vivenciou algum tipo de processo de co-

municação multidimensional diferenciado? Qual aprendizagem o parafenômeno trouxe para 

você?  
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