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V Fórum da Tenepes

Fórum. Esta edição especial da revista Conscientia inclui os trabalhos apresentados no V Fórum da
Tenepes & II Encontro Internacional de Tenepessistas, evento realizado pelo CEAEC nos dias 21 a 23
de dezembro de 2009, no Polo Conscienciocêntrico Discernimentum.
Finalidade. A finalidade do evento é a de proporcionar ambiente de debate e de intercâmbio
mentalsomático para a divulgação da Tenepessologia. Busca-se promover a troca de experiências com
o objetivo de qualificar os tenepessistas e a assistencialidade por eles prestada, base para a consolidação da
tares conscienciológica.
Temática. No editorial da edição do Vol. 11, N. 2, outra edição de Conscientia especialmente dedicada
à tarefa energética pessoal (tenepes), para a qual foram selecionados trabalhos apresentados no I e II
Fóruns, já se mencionava a tradição sendo criada pelo CEAEC ao oferecer espaço ao tema no final de cada
ano, a partir de 2004.
Histórico. O evento inicial organizado pelo CEAEC, em Foz do Iguaçu, com foco na especialidade
Tenepessologia foi a primeira Imersão na Tenepes, organizada em 1996. O Laboratório conscienciológico
da Tenepes foi inaugurado em 1998. Em 2004, ocorreu a segunda Imersão na Tenepes e a partir daí, foram
realizados 4 fóruns da tenepes, nos finais de ano de 2005 a 2008.
Semana. O IV Fórum da Tenepes, de 24 a 26 de dezembro de 2008, foi também denominado
I Encontro Internacional de Tenepessistas. Contou com mais de 140 participantes provenientes de
5 países. Registrou-se a riqueza das apresentações, a motivação e o esclarecimento prestados aos
participantes, além das trocas de experiências, explicitando associações da tenepes como evitações,
responsabilidades, tenepes 24 horas, oficina extrafísica (ofiex) e crises de crescimento dos tenepessistas da
Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
Ineditismo. Vale ressaltar o fato de o V Fórum da Tenepes ser o primeiro evento dedicado a esse
tema conscienciológico prioritário agraciado com a publicação de anais.
Tenepes. A importância da tenepes, proposta por Waldo Vieira em 1966 (V. 1. Vieira, Waldo; Projeciologia:

Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; Edição do Autor; Rio de Janeiro, RJ; 1986; p. 389 a 393.
2. Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; Instituto Internacional de Projeciologia [IIP]; Rio de Janeiro, RJ; 1995;
p. 1 a 138),

deve-se ao fato de a exteriorização de energias conscienciais assistenciais durante 50 minutos,
diariamente, para o resto da vida, ser técnica-chave para o desenvolvimento parapsíquico,
mentalsomático e interassistencial do conscienciólogo.
Megadesafio. Considerada na Enciclopédia da Conscienciologia como o megadesafio da
programação existencial, a condição do Homo sapiens tenepessista constitui o quinto nível da Escala
Evolutiva das Consciências.
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Ortopensenidade. Os estágios alcançados com a prática diária da tenepes apresentam relação estreita
com a autopesquisa e a inevitável renovação íntima da conscin, impondo a compreensão, a vivência e o desenvolvimento da ortopensenidade, mecanismo de enfrentamento e superação das autocorrupções.
Interassistencialidade. Esse movimento catalisa o equilíbrio consciencial, a autoconfiança e a liberdade
pensênica, provenientes da autoincorruptiblidade, requisitos para a interassistencialidade consciencial.
Protagonista. Com o tempo, a conscin passa a estar disponível para prestar assistência onde esteja.
A tenepes torna-se pano de fundo e protagonista de todas as atividades do praticante.
Holocarmalidade. A convergência dos interesses assistenciais torna-se parte do tenepessista, incluindo
o tratamento em uníssono das áreas de atividade pessoal, entre elas: a profissional, o voluntariado e,
principalmente, aquelas envolvendo a própria conta corrente holocármica: a egocarmalidade a grupocarmalidade
(dupla evolutiva, família nuclear, amizades) e a policarmalidade (universalismo ou megafraternidade prática).
Relacionamento. O relacionamento da dupla de trabalho multidimensional amparador técnico
de função-tenepessista estreita-se gradualmente com base na interconfiança e na solidariedade, perfazendo
o maior nível conhecido de interação mentalsomática possível entre duas consciências.
Maximecanismo. Tenepessista e amparador mantêm e desenvolvem igualmente outros laços
assistenciais. A perspectiva dessa interação facilita perceber o surgimento espontâneo por meio da cooperação
mútua de rede de consciências integrando o denominado maximecanismo da megafraternidade.
Autoparapsiquismo. O autoparapsiquismo interassistencial da tenepes propicia a lealdade à paraprocedência extrafísica pessoal, permitindo a superação de qualquer tipo de religião. A ofiex resultante do veteranismo na prática da tenepes, desempenha papel significativo na reurbanização do planeta.
Edição. Esta edição da revista Conscientia busca incentivar esse debate e contribuir para o conhecimento
e qualificação do tenepessista pesquisador. As gestações conscienciais incluídas nesta publicação foram selecionadas
por Cristina Arakaki e Pedro Fernandes, coordenadores do evento e do Conselho de Epicons da UNICIN. Os
artigos trazem vivências dos laboratórios conscienciais dos autores, promovendo o balanço do trabalho assistencial,
principalmente ao se considerar o esforço multidimensional despendido.
Conferências. O evento contou com 3 conferências. Marina Thomaz discorre sobre a qualificação da
conscin tenepessável, Cristina Arakaki e Pedro Fernandes debatem higiene cosmoética na tenepes
e Hernande Leite apresenta a inter-relação Tenepes e Paracirurgia.
Mesas. Foram realizadas 4 mesas de debate. Laênio Loche e Phelipe Mansur expõem as experiências
pessoais sobre Proexologia e Tenepes. Sandra Tornieri e Wildenilson Sinhorini desenvolvem debate
a respeito de Experimentologia e Tenepes. Weber Takaki, Anne-Catrin Vogt e Michel Chad fazem exposição
dos labcons pessoais com relação à Tenepes no Mundo.
Propostas. Antonio Pitaguari, Michel Chad e Igor Habib apresentam a proposta de trabalho do
Colégio Invisível da Tenepessologia e da primeira pesquisa online sobre tenepes.
Resenha. Ivo Valente, especialista em Cinematografia conscienciológica, evidencia aspectos da tenepes
na resenha do filme Um Olhar na Escuridão.
Resumos. Os resumos apresentados nesta edição pelos duplistas Mabel Teles e Flávio Buononato
e Cirleine Couto e Fred Ganem mostram pesquisa relacionando a vivência dos casais com a tenepes.
Registro. O evento também inclui as pesquisas de consciencioterapeutas, de Ruy Bueno e de Lourenço
Pina, além de 2 Workshops de Bioenergias realizados por Alexander Steiner, Mário Oliveira, Alcir Alves
e Moacir Gonçalves.
Boas leituras. Com os melhores votos de boas leituras,
Adriana Chalita e Antonio Pitaguari
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