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Definição. O biparatranse heurístico é o estado alterado da mente, singular ao holopensene inventivo, produzido pela conjunção dos transes intelectual e parapsíquico ou da combinação
da criatividade interna da conscin pesquisadora-sensitiva e da captação externa de neoideias geradas pela consciex emissora.
Sinonímia. 1. Biparatranse inventivo. 2. Biparatranse criativo. 3. Bitranse heurístico.

Contextualização
Transe. Sob a ótica da Parassemiologia, o transe comum da conscin é a alteração psicofisiológica manifesta por meio de 3 características neurológicas, enumeradas em ordem funcional:
1. Dissociação: a fragmentação do campo mental e a perda da unidade psíquica pessoal.
2. Responsividade: o comprometimento do estado vígil com obscuridade dos sentidos
físicos, a hipoperceptividade sensorial, o alheamento e a hiporresponsividade ambiental.
3. Psicomotricidade: a eventual presença de atividade motora automática, estereotipada,
incontrolável, além da suspensão parcial de movimentos voluntários.
Dissociação. Segundo a Cerebrologia, o transe dissociativo cursa com estreitamento ou
perda da autoconsciência, além dos 7 elementos adjuntos, listados em ordem alfabética:
1. Autoidentidade: a fragmentação do senso quanto a si próprio e a perda da consciência
de estar consciente.
2. Controle: a incapacidade de operar funções mentais consideradas de fácil controle.
3. Despersonalização: o distanciamento da própria mente ou do corpo físico.
4. Desrealização: o distanciamento do ambiente físico circundante.
5. Identidade: a presença de 2 ou mais estados distintos de personalidade.
6. Intrusões: os conteúdos mentais invasivos produtores do lapso de continuidade da
autoconsciência e da perda da experiência subjetiva.
7. Memória: a hipomnésia ou incapacidade atípica de recordar informações autobiográficas.
Lateropensene. Segundo a Pensenologia, a base experiencial do transe é a lateropensenidade ou pensene lateral, coadjuvante e afluente a influenciar de modo progressivo o autopensene básico da consciência.
Neutralidade. A natureza do fenômeno do transe é essencialmente neutra. A exemplificação nosográfica ocorre sob a forma de traumas psíquicos, rompantes emocionais, uso indevido
de psicofármacos ou formas diversas de heterassedialidade. Por outro lado, a homeostase é referenciada, por exemplo, no transe parapsíquico interassistencial gerador das descobertas criativas
amplificadoras do bem-estar da Humanidade e Para-humanidade.
Estados. Segundo a Heuristicologia, o transe homeostático se apresenta na condição de
fenômeno complexo e multifatorial passível de classificação nas 3 categorias representadas a seguir:
1. Transe intelectual: a conscin enquanto conceptáculo de neoideias assistenciais por
meio da criatividade intraconsciencial pura.
2. Transe parapsíquico: a conscin enquanto receptáculo de neoideias, por meio da atuação da consciex ou das consciexes manifestantes no holossoma do sensitivo, com finalidade
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interassistencial. Este fenômeno é também chamado paratranse, representado pela criatividade
extraconsciencial, a transcender a paratelepatia paracérebro a paracérebro.
3. Biparatranse: a união avançada dos transes anteriores, intra e extraconsciencial, com
potencialização máxima da criatividade e da atuação autoverponológica.
Heurística. A Heurística é o conjunto de regras e métodos conducentes à descoberta,
invenção, resolução de problemas e captação de ideias originais. Desta forma, quanto à ciência
da criatividade pessoal, a melhor condição de profusão criativa é a conjunção dos 2 transes, o intelectual e o parapsíquico, ou seja, o biparatranse.
Atributos. Ademais, segundo Vieira (2014, p. 1.214), no estágio avançado do biparatranse, “não mais ocorrem atos falhos, hipomnésias, nem perdas de neoideias por parte da conscin
sensitiva, podendo até sobreviver o esbanjamento inevitável de neoideias”. Esta afirmação aponta
o desenvolvimento do transe avançado estar vinculado à diminuição gradativa da quebra da unidade psíquica do assistente, pelos fenômenos dissociativos anteriormente citados e à manutenção
da autoconsciência durante o parafenômeno.
Intercomunicação. A conduta discreta do assistente na condição de paratranse avançado
se refere à construção gradativa da interlocução multidimensional aberta, sem ruídos, desentrosamento ou interferências, assegurando a comunicação ininterrupta entre a dimensão humana e a extrafísica. Neste nível avançado de maturidade fenomenológica, segundo o mesmo autor, parece
instalar-se o paramonitoramento extrafísico avançado do paratranse permanente homeostático.
Elder. Além disso, segundo Vieira (2014, p. 469 e 470), “Em função da polivalência,
versatilidade e multifacetação da conscin poliédrica, lúcida, intermissivista, elder terrestre,
o biparatranse heurístico se torna menos difícil para ela, seja homem ou mulher”.
Interassistencialidade. Desta maneira, conclui-se a importância, ao pesquisador intermissivista, da criação e sustentação da holopensenidade heurística no ciclo da inventividade pessoal da tarefa do esclarecimento, fator basilar na paraciência da interassistencialidade.

Casuística
Metodologia. A metodologia da atual pesquisa é a auto e heterobservação promovida por
este autor frente ao trabalho voluntário enquanto consciencioterapeuta, na Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC).
Interesse. O interesse no estudo da Heurística deve-se à constatação, de longa data, de
determinadas atividades parapsíquicas interassistenciais suscitarem a maximização da eficácia da
autocriatividade evolutiva, a profusão do desenvolvimento de verpons desassediadoras e o extrapolacionismo na aquisição de neoideias paraterapêuticas.
Atendimento. O atendimento consciencioterápico ao evoluciente é realizado no Laboratorium Consciencioterápico, ou Evolutiarium, por 2 consciencioterapeutas e pela equipe extrafísica especializada de paraterapeutas.
Encontro. Esta injunção, inúmeras vezes, é passível de se constituir verdadeiro encontro
de destino entre os envolvidos, em esforço coletivo organizado a favor da promoção da autocura,
das restaurações evolutivas e das assistências megacríticas, sob o desígnio do êxito do fluxo evolutivo sobre os autotrafares da conscin assistida.
Conexidade. O surgimento da perspicácia discernidora do consciencioterapeuta quanto
às melhores ferramentas de heterajuda ao evoluciente é facilitado pela criação de atmosfera de
serendiptia interassistencial, evidenciada na busca sincera, empática e paciente das autodescobertas prioritárias e relevantes à consciência assistida, e das necessidades críticas de inventividade
e eficácia das abordagens de heterajuda.
Ferramenta. Processo fundamental de excelência e de parassegurança nas interações
consciencioterapêuticas é a conexão sustentada da conscin assistente junto à equipe extrafísica.
Torna-se crucial, desta forma, assegurar o auxílio técnico frente à utilização de ferramentas de
construção dos caminhos de autocura do evoluciente.
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Potencialização. Assim, a catálise da autocognição interassistencial é passível de se configurar, frente à busca da corrente de descobertas para o favorecimento alheio, não só por meio
da bagagem intraconsciencial do assistente, mas também, pelo reforço providencial do paracérebro dos amparadores de função, na magnificiência fecunda do biparatranse heurístico.

Enumeração
Construção. Eis 10 elementos iniciais, segundo a observação deste autor, passíveis de
utilidade para a construção do holopensene heurístico paraterapêutico e geração de frutos à futura
condição transcendente do paratranse permanente homeostático, listados em ordem alfabética:
01. Agenda: a administração precisa da vida intelectual distributiva.
02. Autorado: o planejamento do autorado conscienciológico.
03. Megafoco: a autopensenidade centrada em fazer o melhor de si ao assistido.
04. Paracientificidade: a divulgação periódica dos resultados interassistenciais.
05. Paramizades: a conexão técnica sustentada junto à da equipex de paraterapeutas.
06. Registro: a folha de papel e caneta em localização acessível.
07. Tenepes: a heterajuda parapsíquica sustentada diariamente.
08. Vínculo: o centramento imediato dos autesforços diante do paratranse espontâneo.
09. Voluntariado: o voluntariado assentado em atividade heurística interassistencial.
10. Workstation: a organização do escritório pessoal, amplo e funcionante.

A ATUAL VIDA HUMANA FACULTA IMENSA POSSIBILIDADE
DE APRENDIZADO DE TAREFAS ASSISTENCIAIS COMPLEXAS
AO INTERMISSIVISTA ATENTO, DO BIPARATRANSE HEURÍSTICO
CIRCUNSTANCIAL AO TRANSE HOMEOSTÁTICO PERMANENTE.
Questionamentos. Você, intermissivista, já vivenciou episódio de biparatranse heurístico? Quais as repercussões cosmoéticas destas experiências?
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