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o contexto no qual surgiu o CIT e, por fim, com base nas reuniões de trabalho
dos pesquisadores interessados, a proposta de trabalho do CIT. Conclui-se
observando os marcantes desafios diante da especialidade Tenepessologia
e a importância da contínua qualificação dos tenepessistas, fator-chave da
interassistencialidade conscienciológica.

Abstract:
This article intends to present the work proposal of the Invisible College
of Pentology (CIT). To reach this objective, it first describes the significance
and function of the Invisible Colleges of Conscientiology, based on the existing
Conscientiology literature. Next, it introduces the context in which CIT came
to exist and, last, it presents the CIT work proposal developed during the
meetings of the interested researchers. It concludes with the outstanding
challenges facing the science Pentology and the importance of the continuous
qualification of the penta practicioners, key factor to the conscientiological
interassistance.
Resumen:
Este trabajo tiene como objetivo presentar la propuesta de trabajo del
Colegio Invisible de la Teneperología. Para alcanzar el objetivo, en primer lugar
se describe, a partir de la literatura concienciológica existente, el significado y la
función de los Colegios Invisibles en Concienciología. En seguida, se presenta el
contexto en el cual surgió el CIT y, por fin, con base en las reuniones de trabajo
de los pesquisadores interesados, la propuesta de trabajo del CIT. Se concluye
observando los marcantes desafios delante de la especialidad Teneperología y la
importancia de la continua cualificación de los practicantes de teneper, factor
clave de la interasistencialidad concienciológica.
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INTRODUÇÃO

Recurso-chave. A técnica da tarefa energética pessoal (tenepes) foi proposta por Waldo Vieira em
1966 (1994), então denominada passes para o escuro. Com o tempo, a tenepes tornou-se recurso-chave
para o desenvolvimento do pesquisador no contexto da Comunidade Conscienciológica Cosmoética
Internacional (CCCI).
Patamar. Conforme a Evoluciologia, o Homo sapiens tenepessista constitui patamar na escala
evolutiva das consciências. Depois de certo nível, a vivência da tenepes é insubstituível, pois facilita
a autossuperação consciencial necessária para avançar rumo aos próximos patamares evolutivos (VIEIRA,
1995, p. 14).
Megadesafio. Em Proexologia, outro argumento capaz de definir a relevância da técnica encontra-se no verbete Desafio da Proéxis da Enciclopédia da Conscienciologia. A seção Exemplologia descreve
o megadesafio da proéxis como sendo a execução diária da tenepes assistencial.
Massa crítica. No decorrer dos mais de 40 anos de conhecimento público da tenepes, a comunidade
de pesquisadores, engajada nesse compromisso assistencial diário, vem crescendo pouco a pouco
e desenvolvendo massa crítica, ou seja, a mentalidade grupal capaz de permitir, propiciar e sustentar
determinada ação, atitude ou comportamento.
Praticantes. Existem possivelmente milhares de tenepessistas em inúmeros países (PITAGUARI,
2007). As experiências e vivências pessoais adquiridas por essa população vêm suscitando espaço para
discussões e debates, visando consolidar e disseminar as aquisições originadas desse conhecimento.
Objetivo. Sob as perspectivas descritas, este texto tem como objetivo apresentar a proposta de trabalho
do Colégio Invisível da Tenepessologia (CIT).
Metodologia. Para alcançar o objetivo, em primeiro lugar descreve-se, a partir da literatura
conscienciológica existente (ALMEIDA, 2000 e 2008), o significado e função dos colégios invisíveis em
Conscienciologia, em seguida apresenta-se o contexto no qual surgiu o CIT e, por fim, com base nas reuniões
de trabalho dos pesquisadores interessados, a proposta de trabalho do CIT.

COLÉGIOS INVISÍVEIS DA CONSCIENCIOLOGIA (CICS)

Histórico. Segundo Almeida (2000), o termo colégio invisível é de autoria de Robert Boyle (1627–
1691), sendo utilizado a partir do Século XVII na Inglaterra como o predecessor informal da mais tarde
denominada Royal Society.
Conceito. O conceito de colégio invisível caracteriza o intercâmbio de pesquisadores para trocas
informais dos resultados de experimentos em condições de ampliar a rede produtora de conhecimentos.
Vínculos conscienciais. Os colégios invisíveis da Conscienciologia (CICs) são organizações não
necessariamente institucionalizadas, existindo pelos vínculos conscienciais formados entre pesquisadores
independentes e pesquisadores das várias organizações da CCCI, incluindo instituições conscienciocêntricas
(ICs) e empresas conscienciológicas (ECs), entre outras.
Objetivo. Os CICs objetivam, por meio do intercâmbio de pesquisadores, dinamizar e promover
o aprofundamento das atividades de pesquisas científicas no âmbito das especialidades em Conscienciologia
(ALMEIDA, 2008).
Específicos. Entre os objetivos específicos dos CICs, é válido mencionar os seguintes 7, na ordem
alfabética do tema:
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1. Consenso. Promover ambiente para o consenso e geração de verdades relativas de ponta (verpons).
2. Gescons. Incentivar a produção de gestações conscienciais (gescons) em todos os níveis.
3. Metodologia. Estimular a criação e desenvolvimento de métodos e técnicas investigativas em
Consciencologia.
4. Parapsiquismo. Estimular o desenvolvimento de técnicas e das práticas de desenvolvimento do
parapsiquismo mentalsomático lúcido, elemento fundamental para o conhecimento multidimensional.
5. Sinergismo. Promover o sinergismo dos pesquisadores e das pesquisas em Conscienciologia.
6. Tares. Promover orientação e esclarecimento às conscins interessadas.
7. Tecnologia. Facilitar o emprego dos avanços tecnológicos nas investigações conscienciológicas.

CRIAÇÃO DO CIT

Encontro. Por ocasião do IV Fórum da Tenepes, promovido pelo CEAEC em dezembro de 2008,
ocorreu durante o evento o I Encontro Internacional dos Tenepessistas.
Integração. Esse momento refletiu excelente oportunidade de intercâmbio para troca de experiências
capazes de promover a qualificação tanto dos tenepessistas quanto da assistencialidade interconsciencial
resultante da prática desta técnica prioritária em Conscienciologia. Entre os debates ocorridos, os apontados
a seguir são especialmente relevantes.
Tares. Segundo a Assistenciologia, a tarefa energética pessoal, ao promover a interassistencialidade
mediante a higienização energética e consciencial de conscins e consciexes estabelece as condições básicas
para a execução da tarefa do esclarecimento (tares conscienciológica) (VIEIRA, 1996), atividade em total
sinergia com o movimento de reurbanização extrafísica (VIEIRA, 2004).
Benefícios. À luz da Autopesquisologia, entre os diversos benefícios da tenepes encontram-se os de
consistir a base para o enfrentamento das autocorrupções, catálise do equilíbrio consciencial, autoconfiança
e liberdade pensênica.
Liberdade. Consoante a Homeostaticologia, a homeostasia pensênica é capaz de impingir, pouco
a pouco, à consciência praticante da tenepes, maior nível de liberdade consciencial, refletindo-se no aumento
da autoconfiança (THOMAZ, 2002).
Autoincorruptibilidade. No âmbito da Teaticologia, segundo Vieira, “compreende-se melhor
a vivência da autoincorruptibilidade consciencial e pratica-se efetivamente o combate diário às autocorrupções
através da tenepes” (1997, p. 44).
Criação. A citada interação entre alguns dos participantes suscitou a proposta de criação do Colégio
Invisível da Tenepessologia (CIT). Presente ao evento, o pesquisador Roberto Almeida, coordenador dos
Colégios Invisíveis da Conscienciologia, oficializou o CIT.

COLÉGIO INVÍSIVEL DA TENEPESSOLOGIA (CIT)

Introdução. Nesta seção introduz-se o CIT, com base nos itens de apresentação dos CICs da
Conscienciologia expostos no documento Fomento da Pesquisa Conscienciológica (ALMEIDA, 2008).
Constituição. O CIT foi constituído em dezembro de 2008.
Coordenação. Foram apontados na condição de coordenadores Michel Chad, voluntário do IIPC na
cidade de São Paulo, SP, e Antonio Pitaguari, voluntário do CEAEC, em Foz do Iguaçu, PR.
Definição. O Colégio Invisível da Tenepessologia, sob a ótica do paradigma consciencial, é a reunião
não institucionalizada de pesquisadores dedicados às pesquisas dos fenômenos e manifestações relacionados
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com a técnica da tarefa energética pessoal (tenepes) e interconectados com a Comunidade
Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
Especialidade. A especialidade conscienciológica do CIT é a Assistenciologia.
Materpensene. O materpensene do CIT é o de promover o intercâmbio dos tenepessólogos.

PROPOSTA DE TRABALHO DO CIT

Conteúdo. Com o fito de apresentar as propostas de trabalho do CIT, julgou-se válido inserir os
objetivos, os projetos, os temas de pesquisa até aqui relacionados e o sumário provisório da obra considerada
como prioridade do Colégio Invisível da Tenepessologia.
Objetivo. O objetivo do CIT é o de contribuir para o desenvolvimento e o aprofundamento científico
da técnica assistencial da tenepes por meio do intercâmbio dos pesquisadores da CCCI.
Específicos. Entre os objetivos específicos do CIT, podem-se citar os seguintes 12, na ordem alfabética
do tema:
01. Divulgação. Divulgar a técnica da tenepes.
02. Eventos. Estimular a organização de eventos com base na Tenepessologia.
03. Glossário. Desenvolver terminologia específica no universo da Tenepessologia, com o apoio do
Conselho Internacional de Neologística (CINEO). Por exemplo: tenepessólogo ou tenepessologista.
04. Holopensene. Ampliar, consolidar e aprimorar o holopensene da técnica da tarefa energética
pessoal pela ampliação dos estudiosos da Tenepessologia.
05. Intercâmbio. Promover intercâmbio entre os pesquisadores da Tenepessologia.
06. Internet. Criar website, blog e / ou outro ambiente virtual na Internet nos idiomas Inglês, Espanhol
e Português.
07. Pesquisa. Estimular a realização e publicação de pesquisas com foco na Tenepessologia.
08. Princípio da descrença. Promover a teática diária da vivência multidimensional durante a tenepes.
09. Proéxis. Auxiliar os tenepessistas e consciências interessadas a atingir o completismo existencial
(compléxis).
10. Publicação. Estimular e promover o registro e publicações dos conhecimentos e experiências
obtidas com a prática da tenepes (livros, artigos, verbetes, textos de divulgação e outros).
11. Tares. Promover orientação e esclarecimento às conscins interessadas na tenepes.
12. Tenepessograma. Estimular a criação e o contínuo desenvolvimento do tenepessograma.

Projetos. Entre os projetos e atividades sendo realizadas pelo CIT, incluem-se os seguintes 7, na
ordem de prioridade:
1. Publicação. Publicar livro com o objetivo de motivar e esclarecer os pesquisadores interessados
a respeito da prática da tenepes.
2. Website. Elaborar espaço virtual do CIT, incluindo ambiente para divulgação do CIT no website do
CEAEC, por exemplo. Nesse domínio, pensa-se em incluir as perguntas mais frequentes (FAQ), bem como
desenvolver mecanismo para pedidos de tenepes. O voluntário Julio Borges, do IIPC da cidade do Rio de
Janeiro, já disponibilizou ao CIT sistema em informática para atender essa necessidade.
3. Ingresso. Tornar o ingresso ao CIT acessível a tenepessistas interessados mediante a elaboração
de convites, organização de atividades, entre outras ações. Nesse sentido, verificar e desenvolver critérios
necessários para a participação de pesquisadores no CIT. Tema polêmico a ser definido é o da necessidade
ou não de se diferenciar tenepessista de tenepessólogo e se ambos teriam acesso ao CIT.
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4. Listagem. Identificar e disponibilizar listagem de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia
e outras publicações capazes de enriquecer a pesquisa sobre tenepes.
5. Banco de dados. Criar banco de dados com base na identificação de websites, instituições
e pesquisadores relacionados de alguma forma com a tenepes.
6. Logotipo. Criar logotipo para o CIT.
7. Slogan. Criar slogan para o CIT.

Temas de Pesquisa. Entre os temas prioritários de pesquisa até aqui identificados a serem estimulados
pelo CIT, encontram-se os seguintes 7, na ordem alfabética do tema:
1. Conscienciograma. Tenepes e Conscienciograma.
2. Definição. Expansão e detalhamento da definição de tenepes.
3. Diferenças. Exemplos indevidos de tenepes.
4. Estágios. Estágios na prática da tenepes. Por exemplo: Tenepes 24 horas.
5. Relações. Relações da tenepes.
6. Requisitos. Requisitos para a prática da tenepes.
7. Tenepessograma. A mensuração do nível individual de tenepessibilidade alcançado.

Sumário. O sumário provisório norteando as tratativas e visando a pesquisa e redação de livro sobre
tenepes, sendo organizado pelo CIT, contém os seguintes 12 itens, na ordem lógica:
01. Definições. Inclusão das definições de tenepes; Tenepessologia; CIT.
Outras. Outras definições relevantes e necessárias para a compreensão da tenepes: energia imanente
e energia consciencial; conscin e consciex; paradigma consciencial; Interassistenciologia; Conscienciologia.
02. Histórico. Histórico e aproximações da tenepes.
03. Requisitos. Requisitos para a prática da tenepes. Considera-se a inserção de temas tais como:
quando e como começar a tenepes.
Regra. De acordo com tenepessistas experientes, nesse sentido pode-se considerar a seguinte regra:
passar o período de 7 dias sem a vivência de assédio interconsciencial.
04. Interassistencialidade. Desenvolvimento interassistencial do tenepessista: a intenção; a disponibilidade pessoal; o compromisso para o resto da vida; a responsabilidade; a coerência; a qualificação da
interação com o amparador; os sincronismos; as repercussões intrafísicas; a reurbanização extrafísica.
05. Estágios. Estágios vivenciados na prática da tenepes. Entre eles são considerados: instalação;
manutenção; veteranismo; tenepes 24 horas; ofiex.
06. Registros. Modelos de registros na prática da tenepes, incluindo parapercepções e autopesquisa.
07. Tenepessograma. Partindo do tenepessograma, cujo modelo é a metodologia do inventário da
tenepes, proposta no verbete Inventário da Tenepes da Enciclopédia da Conscienciologia (VIEIRA,
2008) e devendo incluir, entre outras, as perguntas do livro Conscienciograma (VIEIRA, 1997) relacionadas
com a tenepes.
08. Pesquisas em tenepes. Inserção de árvore de temas de pesquisa em tenepes, outline do eixo de
assuntos relacionados, mapa mental e infográfico abrangendo os conceitos e etapas no universo da tenepes.
09. Perguntas. Listagem de perguntas mais frequentes (FAQ), buscando esclarecer as principais
dúvidas sobre o significado de tenepes.

PITAGUARI, Antonio & CHAD, Michel. Proposta de Trabalho
do Colégio Invisível da Tenepessologia.

Conscientia, 13(1): 59-65, jan./mar., 2009

64
Exemplos. Eis, na ordem alfabética, 6 perguntas comumente feitas a respeito da tenepes:
A. Interação. Como melhorar a interação com o amparador?
B. Movimento. É preciso movimentar os braços durante a prática?
C. Pensamento. Como deve ser a reflexão pessoal, o processo pensênico ou o fluxo ideativo no
desenrolar dos 50 minutos? É preciso normatizar o pensamento para a tenepes?
D. Sono. É positivo dormir na tenepes?
E. Tarefa. A tenepes é tares ou tacon?
F. Voluntariado. É preciso voluntariar em alguma organização conscienciocêntrica (OC) para praticar
a tenepes?

10. Glossário. Inserção de glossário de termos relativos à Tenepessologia.
11. Participação. Informações sobre a tenepes e o CIT. Pré-requisitos para participação. As diferenças
entre o tenepessista e o tenepessólogo ou tenepessologista.
12. Infografia. Inclusão de referências sobre a tenepes. Entre elas: bibliografia (incluindo o material
disponível na Terceira Bibliografia Internacional da Conscienciologia); verbetes da Enciclopédia da
Conscienciologia; material disponível na Enciclomática do Holociclo, na Conscienciopédia e outros
websites; produções em andamento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conteúdo. Este texto buscou atender os objetivos de apresentar o Colégio Invisível da Tenepessologia
(CIT), descrevendo o significado do conceito de colégio invisível no universo da Conscienciologia, o contexto
de surgimento e a proposta de trabalho do CIT.
Trabalho. As atividades do CIT iniciam-se diante do crescente número de tenepessistas. Os desafios
à frente são significativos, pois a Tenepessologia abrange tanto a egocarmalidade quanto a grupocarmalidade
e a policarmalidade.
Trinômio. Espera-se com este texto poder, em conjunto com o voluntariado do grupo motivado no
desenvolvimento do CIT, estimular e aprofundar a pesquisa e vivência do anteriormente citado trinômio
assistencial tacon-tares-tenepes, base sine qua non para a contínua qualificação dos tenepessistas e da
interassistencialidade conscienciológica.
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