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com as práticas da tenepes. A metodologia utilizada é o acúmulo de dados
voluntariamente fornecidos pelos participantes através do questionário disponível
online. Alguns resultados esperados incluem: estatística de tenepessistas por
localidade, gênero, ocupação profissional, tempo de prática, horário, duração
e ofiex; coletas de dados sobre os primeiros 6 meses de tenepes; influência da
tenepes na projetabilidade; identificação do amparador da tenepes; correlações
com a Assistenciologia, Autopesquisologia e Parafenomenologia. A partir da massa
de dados resultante, espera-se obter respostas e levantar novas hipóteses de
pesquisa no âmbito da Tenepessologia. Os resultados parciais desta pesquisa
serão apresentados no VI Fórum da Tenepes, em dezembro de 2010.

Abstract:
The objective of this article is to present the First Online Research about
Penta, launched on the V Penta Forum. The research is open, runs in the
Internet, and can be accessed from any location with web connectivity. The
objective is to create a database with the results collected from the individual
penta practitioners regarding dozens of topics, basic and advanced, directly
related or correlated with the practice of penta. The methodology used is the
accumulation of the data provided voluntarily by the participants through
a questionnaire available online. Some expected results are: statistics of penta
practitioners by location, gender, profession, length of time as a practitioner,
practice schedule, practice duration, extraphysical clinic; collection of data on
the first 6 months of practice; the influence of penta in projectability;
identification of the penta helper; correlations with Assistantiology, Selfresearchology and Paraphenomenology. It is expected that the resulting database
will provide answers and raise new hypothesis of research in the field of
Pentology. Partial results of this research will be presented on the VI Penta
Forum, to be held on December, 2010.
Resumen:
El objetivo de este trabajo es presentar la Primera Investigación Online
sobre Teneper, lanzada en el V Fórum de la Teneper. La investigación es abierta
y ocurre a través de la Internet, pudiendo ser accesada de cualquier local con
conexão a la red mundial de computadores. El objetivo es crear una base de
informaciones con datos resultantes de las pesquisas individuales de los
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practicantes de la teneper a respecto de algunas decenas de tópicos básicos
y avanzados, directamente relacionados o correlatos con las prácticas de la
teneper. La metodología utilizada es el acúmulo de datos voluntariamente
ofrecidos por los participantes a través del cuestionario disponible online.
Algunos resultados esperados incluyen: estadística de los practicantes de la
teneper por localidad, género, ocupación profesional, tiempo de práctica, horario,
duración y ofiex; colectas de datos sobre los primeros 6 meses de la teneper;
influencia de la teneper en la projectabilidad; identificación del amparador de la
teneper; correlaciones con la Asistenciología, Autoinvestigacionología
y Parafenomenología. A partir de la masa de datos resultante, se espera obtener
respuestas y levantar nuevas hipótesis de pesquisa en el ámbito de la
Teneperología. Los resultados parciales de esta investigación serán presentados
en el VI Forum de la Teneper, en diciembre de 2010.

Objetivo. Este texto tem por objetivo apresentar as instruções e a organização da Primeira Pesquisa
Online sobre Tenepes (Tarefa Energética Pessoal).
Realização. Esta pesquisa está sendo desenvolvida no CEAEC – Associação Internacional do Centro
de Altos Estudos da Conscienciologia (Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, Brasil), dentro da gama de iniciativas
realizadas a partir do Fórum da Tenepes.
Fórum. O Fórum da Tenepes é um evento anual e teve sua primeira edição em 2005. Desde então,
todos os demais têm ocorrido em Foz do Iguaçu, em dezembro.
Tenepessologia. O trabalho objetiva investigar as práticas da Tenepes, criando uma base de
informações com dados resultantes das pesquisas individuais dos tenepessistas (Autotenepessologia) a respeito
de algumas dezenas de tópicos básicos e avançados, diretamente relacionados ou correlatos com as práticas
da tenepes.
Estrutura. Esta pesquisa contém 36 perguntas ou questões (ver anexo), divididas em 4 seções, da
seguinte forma:
Seção 1. Informações Básicas: perfil básico do participante, mantendo o anonimato.
Seção 2. Tenepessologia: questões específicas sobre as práticas da tenepes do participante.
Seção 3. Informações Adicionais: informações correlatas de outras especialidades da Conscienciologia.
Seção 4. Comentários Finais: espaço para contribuições abertas do participante.
Resultados. Alguns resultados esperados incluem: estatística de tenepessistas por localidade, gênero,
ocupação profissional, tempo de prática, horário, duração e presença de ofiex; coletas de dados sobre os
primeiros 6 meses de tenepes; influência da tenepes na projetabilidade lúcida do tenepessista; identificação
do amparador da tenepes; correlações com a Assistenciologia, Autopesquisologia e Parafenomenologia,
dentre outras. A partir da massa de dados resultante, espera-se obter respostas e levantar novas hipóteses
de pesquisa no âmbito da Tenepessologia.
Lançamento. A pesquisa será lançada durante o V Fórum da Tenepes e o II Encontro Internacional
de Tenepessistas, a serem realizados entre 21 e 23 dezembro de 2009, na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Os
eventos serão parte de uma iniciativa da Imersão na Tenepessologia, de 21 a 27 de dezembro, compreendendo
outras atividades ligadas à pesquisa da Tenepes.
Prazo. Esta pesquisa entrará no ar às 16h30 do dia 22 de dezembro de 2009, durante o espaço reservado
para sua apresentação e a do Colégio Invisível da Tenepessologia (www.ceaec.org/cit).
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Abrangência. A pesquisa é aberta e ocorre através da Internet, podendo ser acessada de qualquer
local do planeta com conectividade à rede mundial de computadores.
Idiomas. Para obter uma larga variedade de amostras de indivíduos de diferentes países e culturas, os
questionários estarão disponíveis em Português, Inglês e Espanhol.
Método. Os questionários serão armazenados eletronicamente em um servidor e recuperados
posteriormente para tabulação dos dados, análises estatísticas e apresentação de relatórios.
Anonimato. A participação é anônima. Não há forma alguma de identificação dos participantes.
Critérios. Há somente 2 critérios a serem seguidos para participar corretamente da pesquisa:
1. Pré-requisito. O único pré-requisito para a participação é ser tenepessista.
2. Unicidade. Cada participante deve responder o questionário uma única vez de acordo com o seu
contexto atual, para garantir a acurácia dos resultados.
Orientações. No site estarão disponíveis orientações para preenchimento da pesquisa.
Apresentação. Pretende-se apresentar os resultados desta pesquisa no VI Fórum da Tenepes, em
dezembro de 2010, em Foz do Iguaçu.

ANEXO - PRIMEIRA PESQUISA ONLINE SOBRE TENEPES
SEÇÃO 1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS
01. Faixa Etária. Qual a sua data de nascimento?
Instruções: por favor escolha o dia, o mês e o ano.
02. Residência. Onde você mora?
Instruções: por gentileza escreva o nome do estado por extenso. Exemplos: Amazonas, Paraná, Flórida.
Cidade: ____________________
Estado: ____________________
País: ____________________
03. Gênero.
o Feminino
o Masculino
04. Escolaridade. Qual o seu nível de escolaridade?
Instruções: por favor escolha apenas a opção correspondente ao maior grau de escolaridade obtido.
o Sem escolaridade
o Ensino fundamental incompleto
o Ensino fundamental completo
o Ensino médio completo
o Ensino superior (curso universitário)
o Mestrado
o Doutorado
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05. Profissão. Qual a sua principal área profissional?
Instruções: por gentileza escolha apenas a opção que melhor descreve a sua ocupação profissional.
Escolha a opção “Outra” e especifique apenas se não encontrar na listagem acima uma área afim a sua.
o Advocacia ou área legal (exemplos: advogado, juiz)
o Agricultura, pecuária, pesca ou extrativismo
o Agronomia
o Antropologia e Arqueologia
o Arquitetura
o Arte
o Assistência social
o Atendimento/suporte ao consumidor
o Auditoria
o Autoria de livros (escritor)
o Biblioteconomia, Arquivologia, Museologia
o Biologia
o Comércio
o Comunicação (jornalista, repórter, locutor, comentarista, crítico, redator)
o Consultoria
o Contabilidade/financeira
o Diplomacia
o Do lar, trabalhos domésticos
o Economia
o Educação física
o Educação, Pedagogia, Ensino
o Empresarial: gerência ou diretoria de empresa
o Enfermagem
o Engenharia
o Escritório, serviços administrativos
o Esportes
o Estudante
o Filosofia
o Física, Astronomia
o Fisioterapia, Fonoaudiologia
o Governamental (exemplo: funcionário púbico, membro do poder público)
o História
o Indústria, fábrica, produção, operação de máquinas
o Informática (exemplos: programação, digitação, webdesigner, analista de sistemas,
desenvolvedor de software, administrador de redes ou banco de dados)
o Investimentos
o Matemática, estatístico ou atuarial
o Medicina
o Meteorologia, Geologia, Geografia, Oceanografia
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o Militar

o Nutrição

o Odontologia

o Pesquisa e desenvolvimento
o Policial

o Política

o Psicologia, Psicanálise

o Publicidade, Vendas, Marketing, Propaganda
o Química, Farmácia

o Reparo e manutenção (assistência técnica de equipamentos e máquinas)
o Segurança
o Sociologia

o Terapia alternativa

o Transportes (aéreo, marítimo, ferroviário, automotivo)
o Treinamento

o Turismo, viagens

o Veterinária, Zootecnia
o Outra: ________

06. Conscienciologia. Em que ano e mês você conheceu a Projeciologia/Conscienciologia?

Instruções: por favor preencha a data no formato MM/AAAA: 2 dígitos para o mês e depois 4 dígitos

para o ano, separados pela barra vertical inclinada para a direita. Exemplo: 03/1990.
____________________
SEÇÃO 2 - TENEPESSOLOGIA
07. Cronêmica. Em que mês e ano você começou a praticar a tenepes?

Instruções: por gentileza preencher a data no formato MM/AAAA: 2 dígitos para o mês e depois

4 dígitos para o ano, separados pela barra vertical inclinada para a direita. Exemplo: 03/1990.
____________________

08. Manual. Você estudou o livro Manual da Tenepes antes de iniciar as suas práticas

da tenepes?

o Sim, em seu conteúdo completo
o Sim, em seu conteúdo parcial
o Não

09. Projeciologia. Você vivenciou projeções assistenciais lúcidas que considera parte
da preparação para o início das práticas da tenepes?
o Yes
o No
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10. Projeciologia. O seu nível de projetabilidade lúcida (PL) melhorou após o início das práticas da
tenepes pessoal?
Instruções: por gentileza responda “Sim” se o início das práticas da sua tenepes influiu positivamente
no seu nível de projetabilidade lúcida.
o Sims
o Não
11. Fatologia. Nos 6 (seis) primeiros meses de prática ocorreram fatos que você associe às práticas
da tenepes?
Instruções: se você responder “Sim”, por favor descreva o(s) fato(s). A descrição do fato deve ser
sucinta, mas que permita identificar a sua natureza.
o Sim
o Não
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
12. Intrafisicologia. Você considera ter uma base física adequada para as práticas da tenepes?
Instruções: por gentileza exponha motivos que o levam a considerar a sua base física adequada ou não
para as práticas da tenepes. Responda “Não sei” se você não consegue avaliar se a sua base física
é adequada para as práticas da tenepes. Neste caso o comentário é opcional.
o Sim
o Não
o Não sei
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
13. Posição. Que posição física você assume predominantemente nas práticas da sua tenepes?
Instruções: por favor escolha apenas uma opção.
o Deitado
o Sentado
o Recostado
o De pé
o Outra: ________
13.1. Que outras posições você assume?
Instruções: por gentileza marque todas as demais posições assumidas, excluindo a predominante. Se
você não assume outras posições, pode deixar esta questão em branco.
o Deitado
o Sentado
o Recostado
o De pé
Outra: ________
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13.2. Você varia a posição dentro de uma mesma sessão?
Instruções: por favor escolha apenas uma opção.
o Sim, com frequência
o Sim, raramente, uma vez ou outra
o Não
14. Energossomatologia. Você trabalha com as energias antes de cada prática da tenepes?
Instruções: por gentileza em caso de resposta afirmativa descreva as manobras energéticas executadas
antes de cada sessão (aquecimento holossomático – Manual da Tenepes, página 80, 2ª Edição em Português,
1996), a fim de favorecer as práticas da tenepes em termos de soltura holochacral.
Sim
Não
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
15. Autoparapercepciologia. Você identifica a presença do amparador nas práticas da tenepes?
Instruções: em caso de resposta afirmativa, por favor explique como você identifica a presença do seu
amparador da tenepes. Em caso de resposta negativa tente descrever o(s) motivo(s) da não identificação do
seu amparador.
Sim. Como?
Não. Por quê?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
16. Autoparapercepciologia. Você identifica o início da tenepes?
Instruções: em caso de resposta afirmativa, por gentileza explique como você identifica o início dos
trabalhos de assistência nas práticas da sua tenepes.
Sim
Não
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
17. Autoparapercepciologia. Você identifica o término da tenepes?
Instruções: em caso de resposta afirmativa, por favor explique como você identifica o término dos
trabalhos de assistência nas práticas da sua tenepes.
Sim
Não
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
18. Energossomatologia. Você consegue identificar os chacras predominantes nas práticas atuais da
sua tenepes?
Instruções: se você respondeu “Sim”, por gentileza responda as questões 18.1 e 18.2. Caso contrário,
vá para a questão 19.
o Sim
o Não
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18.1. Indique-os abaixo:
o Coronochacra
o Frontochacra
o Chacra nucal
o Laringochacra
o Cardiochacra
o Esplenicochacra
o Palmochacras
o Umbilicochacra
o Sexochacra
o Plantochacras
18.2. Considerando os chacras predominantes atualmente, houve mudança em relação a períodos
anteriores da sua tenepes?
Instruções: indique se houve mudança nos chacras predominantes desde o início da sua tenepes. Em
caso afirmativo, por favor responda a questão 18.3. Caso contrário, vá para a questão 19.
o Sim, já houve períodos em que os chacras predominantes eram diferentes em relação aos assinalados
acima.
o Não, os chacras predominantes são os mesmos desde o início da minha tenepes.
18.3. Você consegue identificar chacras que predominaram em períodos anteriores da sua tenepes?
Instruções: se você respondeu “Sim”, por gentileza vá para a questão 18.4. Caso contrário, vá para
a questão 19.
o Sim
o Não, não consigo identificá-los
18.4. Por favor assinale-os:
Instruções: note que pode haver repetições mas esta lista não deve ser a mesma do caso anterior (18.1).
o Coronochacra
o Frontochacra
o Chacra nucal
o Laringochacra
o Cardiochacra
o Esplenicochacra
o Palmochacras
o Umbilicochacra
o Sexochacra
o Plantochacras
19. Mentalsomatologia. Você já teve ideias originais (verpons) durante as práticas da tenepes?
Instruções: por gentileza responda sim se já conseguiu identificar o acesso a verdades relativas de
ponta durante as práticas da tenepes. Neste caso vá para a questão 19.1. Responda “Não sei” se você tem
ideias na tenepes, mas não consegue avaliar se as mesmas são verpons.
o Sim
o Não
o Não sei
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19.1. Quantas vezes isso ocorreu (quantas verpons)?
____________________
20. Horário. Qual o período diário de 3 horas das práticas da sua tenepes?
Instruções: por gentileza use o formato hh:mm (use dois pontos entre as horas e os minutos).
De (00:00 até 23:59): ____________________
Até (00:00 até 23:59): ____________________
20.1. Dentro deste período de 3 horas, qual o horário de início predominante?
____________________
20.2. Você já modificou o período diário de 3 horas das práticas da tenepes desde o seu início?
Instruções: se você escolher “Sim”, por favor responda as questões 20.3 e 20.4. Caso contrário, vá
para a questão 21.
o Sim
o Não
20.3. Quantas vezes?
____________________
20.4. Por qual(is) motivo(s)?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
21. Duração. Qual a duração padrão de suas práticas da tenepes?
Instruções: por gentileza escolha apenas uma das opções e utilize a próxima questão (21.1) para preencher
a(s) lacuna(s).
o Exatamente ____ minutos
o De ____ minutos a ____ minutos
o Média geral de _____ minutos, sendo a duração mínima normalmente de ____ minutos e a máxima
de ____ minutos
21.1.
Exatamente:: ____________________
21.1.
De:: ____________________
A:: ____________________
21.1.
Média: ____________________
Duração mínima: ____________________
Duração máxima: ____________________
22. Parafenomenologia. Quais fenômenos você já vivenciou durante as práticas da tenepes?
Instruções: por favor assinale mais de um se aplicável. Caso tenha vivenciado mais fenômenos não
listados acima, assinale a opção “Outros” e especifique.
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o Clarividência
o Clarividência viajora
o Projeção consciente (lúcida)
o Retrocognição
o Precognição
o Telepatia
o Ectoplasmia
o Presença de aparelhos extrafísicos
o Semidesmaterialização
o Imagens na tela mental
Outros: ________
23. Autopesquisologia. Você habitualmente mantém registros sobre as práticas da sua tenepes?
Instruções: por favor responda sim se você faz anotações regulares sobre as vivências experimentadas
durantes as práticas da sua tenepes. Em caso afirmativo, responda a questão 23.1.
o Sim
o Não
23.1. Você utiliza estes registros para pesquisar sobre as práticas da tenepes?
o Sim
o Não
24. Inventariologia. Você faz o balanço (inventário) da sua tenepes?
Instruções: por favor responda sim apenas se você faz balanços periódicos a respeito da assistência
prestada através da sua tenepes. Escolha a última opção se você realmente pretende fazer este balanço,
mas ainda não chegou a época do primeiro balanço (opção para iniciantes). Em caso de resposta afirmativa,
responda a questão.
o Sim
o Não
o Ainda não chegou a época de fazer o primeiro balanço
24.1. Com qual periodicidade?
Instruções: por favor escolha apenas uma das opções e utilize a próxima questão (24.2) para preencher
a lacuna, se houver.
o A cada _____ ano(s). Exemplo: 1 ano, 2 anos
o A cada _____ mes(es). Exemplo: 6 meses, 18 meses
o Não estabeleço uma periodicidade regular
24.2. Indique aqui o número de anos:
____________________
24.3. Indique aqui o número de meses:
____________________
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25. Assistenciologia. A quantidade e a qualidade de assistência intrafísica prestada por você aumentou
após o início da tenepes?
Instruções: em caso afirmativo, indique na questão 25.1 como avalia este acréscimo de qualidade
e quantidade de sua assistência intrafísica.
o Sim
o Não
o Não sei ou não consigo avaliar
25.1. Como avalia este acréscimo?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
26. Assistenciologia. Você tem ideia de quantos “pedidos de tenepes” você recebe, em média, por
mês?
Instruções: um “pedido de tenepes” constitui uma solicitação explícita de assistência através da tenepes
vinda de terceiros por carta, e-mail, telefonema, telegrama, chat, verbalmente ou qualquer outro meio de
comunicação.
Não devem ser consideradas aqui inclusões por decisão do praticante. Se você reponder “Sim”, por
favor responda
a questão 26.1.
o Sim
o Não (não sei, não tenho idéia ou não contabilizo)
26.1. Quantos?
____________________
27. Priorologia. Você já interrompeu as práticas da tenepes?
Instruções: se responder “Sim”, por gentileza responda as questões 27.1, 27.2 e 27.3. Caso tenha
interrompido
mais de uma vez, considere apenas a última interrupção e junte todos os períodos de prática anteriores.
o Sim
o Não
27.1. Interrompeu por quanto tempo?
Instruções: por gentileza responda no formato: _____ anos e _____ meses, inserindo o número de
anos no primeiro campo e o número de meses no segundo.
27.1.1
Ano(s): ____________________
Mês(es): ____________________
27.2. Antes de interromper, chegou a praticar por quanto tempo?
Instruções: por gentileza responda no formato: _____ anos e _____ meses, inserindo o número de
anos no primeiro campo e o número de meses no segundo.
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27.2.1
Ano(s): ____________________
Mês(es): ____________________
27.3. Qual o principal motivo que o levou a interromper as práticas da tenepes?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
28. Ofiexologia. Você possui ofiex?
Instruções: responda “não sei” somente se desconfia, mas não está certo desta realidade.
o Sim
o Não
o Não sei
SEÇÃO 3 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS
29. Intrafisicologia. Você aplica alguma das técnicas evolutivas abaixo?
o Invéxis
o Recéxis
o Não aplico nenhuma das técnicas acima
o Não sei avaliar se aplico alguma das técnicas acima
o Não conheço as técnicas
30. Duplologia. Qual o seu estado civil?
Instruções: por gentileza escolha a opção mais correta de acordo com a sua situação atual. Caso
responda “Casado” ou “União estável”, prossiga para as questões 30.1 e 30.2.
o Solteiro
o Viúvo
o Divorciado
o Casado
o União estável
30.1. Você e seu(sua) companheiro(a) vivem na condição de Dupla Evolutiva?
o Sim
o Não
30.2. Seu(sua) companheiro(a) é tenepessista?
o Sim
o Não
31. Conscienciocentrologia. Você é voluntário ativo de pelo menos uma Instituição Conscienciocêntrica
(IC)?
Instruções: responda “Sim” somente se atua hoje como voluntário da Conscienciologia.
o Sim
o Não
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32. Parapedagogia. Você é professor ativo de Conscienciologia?
Instruções: responda “Sim” somente se você é um professor ativo de Conscienciologia.
o Sim
o Não
33. Energossomatologia. Você domina satisfatoriamente a instalação do EV (estado vibracional)?
Instruções: responda “Sim” somente se consegue instalar o EV com facilidade em circunstâncias
diversas.
o Sim
o Não
o Não sei
34. Autoconscienciometrologia. Você já se percebeu na condição de isca assistencial lúcida?
o Sim
o Não
o Não sei
35. Autoconscienciometrologia. Você já respondeu o Conscienciograma pelo menos uma vez?
o Sim, respondi completamente
o Apenas parcialmente
o Não
SEÇÃO 4 - COMENTÁRIOS FINAIS
36. Comentários. Este espaço está reservado para você. Utilize-o como desejar.
Sugerimos: complementar esta pesquisa com dados que julga importantes e que não foram abordados;
comunicar seus relatos de experiências pessoais que deseje narrar; e/ou fazer suas sugestões, críticas
e comentários sobre esta pesquisa.
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