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Resumo:
Com base na auto-experimentação de quase uma década no exercício da
tenepes, a autora propõe reflexões sobre o papel da tenepes – principalmente
se aliado à invéxis – na antecipação da maturidade consciencial necessária
à mudança de nível evolutivo, enfatizando a possibilidade de extrapolacionismos
e rendimentos superavitários, além do previsto, inclusive da maximoréxis.
Abstract:
Based on self-experimentation over nearly a decade in the exercise of
penta, the authoress proposes reflections about the role of penta – especially
when associated to existential inversion – in the anticipation of the consciential
maturity required for a change of evolutionary level, highlighting the possibility
of extrapolationisms and surplus yields, beyond the foreseen, inclusive of maxiexistential moratory.
Resumen:
Con base en la auto-experimentación de casi una década en el ejercicio
del tenepercismo, la autora propone reflexiones sobre el papel de la teneper –
principalmente si aliado a la invexis – en la anticipación de la madurez
conciencial necesaria a la mudanza de nivel evolutivo, enfatizando la posibilidad
de extrapolacionismos y rendimientos superavitarios, además de lo previsto,
inclusive de la maximorexis.

INTRODUÇÃO
Mudanças. A tenepes é técnica assistencial praticada diariamente. Consiste na doação de energias em
favor das consciências, podendo alavancar mudanças íntimas na conscin tenepessista rumo à holomaturidade (VIEIRA, 1995).
Recurso. A tenepes – tarefa energética pessoal – pode ser recurso técnico eficaz para a aquisição
precoce de conquistas traforísticas relevantes na evolução da conscin.
Recins. Tais mudanças íntimas, ou recins, também são factíveis de ocorrer nas conscins não tenepessistas.
No entanto, com a tenepes, os aprendizados multidimensionais diários, a proximidade com o amparador,
a lapidação da intencionalidade e a megafraternidade requerida do praticante podem acelerar a aquisição de
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profundidade nas auto-reflexões, levando às mudanças consistentes e precoces na autopensenidade, nos
hábitos diuturnos e na hierarquia dos valores pessoais.
Balão. A tenepes é o balão de ensaio no qual o calouro da assistência ensaia os primeiros passos da
vivência policármica. Representa o início prático do egocídio.
Conquistas. Não há libertação do ego e evolução sem a aquisição de determinadas conquistas evolutivas
relacionadas à maturidade intraconsciencial.
Desfechos. Se essas conquistas forem obtidas mais cedo na vida da conscin, o desfecho natural será
extrapolações evolutivas, cipriene e mesmo maximoréxis. Vale lembrar a importância da invéxis auxiliando
no contexto.
Extrapolação. Poder-se-ia considerar hoje, com todos os recursos assistenciais avançados e conhecimento conscienciológico disponíveis, pequeno aquele pensamento da conscin lúcida, empenhada
e polivalente, de almejar tão-somente o compléxis? O aluno-destaque, mulher ou homem, do curso
intermissivo, tarefeiro ou tarefeira autodisciplinada de assistência profissional, tenepessista de longo curso,
não desejaria se auto-superar, ensejando a holomaturidade, a mudança definitiva de nível evolutivo e a maximoréxis, além dos patamares inicialmente planejados?
Antecipações. O objetivo do artigo é estimular a reflexão sobre a importância da queima de etapas
nesta atual vida humana, ímpar quanto às oportunidades e companhias evolutivas, e demonstrar a viabilidade de tal empreendimento através do tenepessismo e ofiex, considerando a possibilidade do extrapolacionismo
e da maximoréxis.

METODOLOGIA
Auto-experimentação. A autora baseou-se, prioritariamente, em experiências pessoais ao longo de quase uma década de prática da tenepes, associada à invéxis, na elaboração das reflexões apresentadas no artigo.

ANTECIPAÇÕES EVOLUTIVAS

E

TENEPES

Halo. A tenepes permite antecipações evolutivas por gerar mudanças globais: no tenepessista, mulher
e homem; nos ambientes intrafísico e extrafísico; nos componentes do grupocarma, sejam conscins ou
consciexes. Criam-se condições favoráveis às mudanças íntimas cirúrgicas e profiláticas e às superações das
interprisões grupocármicas, dentro do efeito halo, possibilitando inclusive o trabalho policármico com a ofiex.
Assistência. Sendo de tamanha magnitude assistencial, tal tarefa jamais deixa incólume o tenepessista
dedicado. A tenepes funcionante não permite que o assistente se acomode em condição anti-recin, mantendo autocorrupções e subutilizando trafores úteis à produção de gescons (omissões deficitárias).
Amparadores. Os amparadores são agentes importantes para a mudança de nível evolutivo do
tenepessista, pois oferecem incentivos pontuais valiosos, seja com informações, auxílio bioenergético ou na
promoção de projeções lúcidas assistidas. A inspiração proveniente do amparador pode aumentar o índice
dos acertos pessoais.
Retrocognições. Com a tenepes e as vivências multidimensionais por ela propiciadas, o acesso facilitado à holomemória permite antecipações evolutivas através do reforço das melhores lembranças (curso
intermissivo) e da conscientização quanto aos erros miméticos (vidas anteriores).
Invéxis. É válido ressaltar a importância da invéxis neste contexto. Trata-se de recurso para a antecipação da tenepes e, conseqüentemente, para as antecipações evolutivas, de modo megassinérgico. Esta associação, quando adequada, ainda é rara e a ser pesquisada.
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Precoce. Determinada conquista evolutiva, que levaria décadas (ou vidas) para ser alcançada, pode ser
obtida em poucos anos com a tenepes, pela natureza do trabalho. Portanto, não se trata somente de aquisições, e sim de aquisições evolutivas precoces ou antecipações evolutivas.
Antecipações. Pela Holomaturologia, eis 19 exemplos de antecipações evolutivas que podem ser proporcionadas pela prática diária da tenepes:
01. Anticonflitividade. A centragem da consciência; o entendimento elementar das leis da evolução;
o entendimento avançado da Cosmoética; a abolição da competição; a extinção das mágoas infantilóides;
o corte do egoísmo dissimulado e das emulações por poder-prestígio-posição; a segurança pessoal; o egocídio.
02. Antiegoísmo. A auto-superação paulatina, porém consistente, das chagas da Humanidade: egoísmo, orgulho e vaidade; o egoísmo desmascarado na tenepes; a renovação no ato; o aumento da lucidez e da
autocrítica; a dedicação diária para o resto da vida; a troca do porão consciencial pela assistencialidade;
o trabalho multidimensional continuado; a minipeça-pilar das reurbanizações.
03. Antiilusão. A identificação e o descarte dos mayas humanos e das ilusões perpetradas por assediadores
extrafísicos; a eliminação do ato de carregar nas tintas; as interpretações racionais; o término das cobranças pessoais pseudojustas; a análise fidedigna, realista e otimista.
04. Autoconfiança. A eliminação da necessidade de aprovação dos outros; o descarte da opinião pública; o fortalecimento da autoconfiança; a interação direta com os amparadores gerando novos referenciais
evolutivos; a originalidade das atuações cosmoéticas; o breakthrough.
05. Autoconforto. Sensação duradoura de autoconforto e júbilo; o cultivo do bom humor; o joie de
vivre; o fairplay; a condição do cético otimista cosmoético (COC).
06. Autodiscernimento. As megarreflexões íntimas; a câmara de reflexão; os atos cosmoéticos premeditados; o pensar antes de agir ou falar; o ajuizamento pessoal; a minimização de erros.
07. Auto-exposição. A auto-exposição quanto às minudências intraconscienciais; o autodesnudamento.
08. Cosmoética. A Cosmoética enquanto variável inventariável no microuniverso consciencial; a avaliação acurada da progressão da cosmoética pessoal.
09. Detalhismo. A identificação dos macrodetalhes; o aproveitamento dos microdetalhes; a atenção
inevitável aos detalhes; a sofisticação da autopesquisa e heteropesquisa; o binômio discrição-magnitude;
a apreensão do detalhe evolutivo inusitado e surpreendente.
10. Dever. A sensação diária, revitalizadora, de dever cumprido; a antecipação da fase executiva pelos
inversores e inversoras existenciais; a tarefa bem feita gerando simpatia dos amparadores.
11. Extrapolacionismo. As vivências cíclicas de períodos de desperticidade; as vivências incipientes
ou repetidas de semiconsciexialidade; a coalescência das extrapolações evolutivas; a permanência progressiva no novo estágio evolutivo; a primener útil; o cipriene estabelecido; a maximoréxis.
12. Fluxo. A conexão ao fluxo do Cosmos; a análise comosvisiológica das sincronicidades; o aproveitamento assistencial das sincronicidades; o contato mais permanente com a Central Extrafísica de Energia (CEE).
13. Impactoterapia. A impactoterapia com menor margem de erro; o acerto da dose; a cosmoética
destrutiva aplicada com segurança pessoal; o suporte dos bastidores (amparadores); a tares profícua;
a propagação de turning-points.
14. Inteligência. O aumento da inteligência evolutiva pessoal; a expansão dos módulos de inteligência; o desenvolvimento dos atributos mentaissomáticos.
15. Iscagem. O domínio pleno, autoconsciente, da iscagem assistencial lúcida; a correta aplicação da
sinalética energética-anímica-parapsíquica; a higiene consciencial conquistada; o fim da ressaca energética;
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o sangue-frio nas emergências da Paramedicina; a minimização das surpresas negativas; o autodomínio
emocional; o profissionalismo da energossomática.
16. Megafraternidade. A megafraternidade enquanto prioridade vivencial; a eliminação menos difícil
do egoísmo; o ato de lamber as feridas.
17. Obstinação. A insatisfação íntima com o próprio status de realização consciencial; a obstinação
cosmoética na qualificação das manifestações pessoais; o constrangimento consigo mesmo por 1 pensamento menos fraterno; a inadmissão do erro pessoal.
18. Ofiex. A instalação da ofiex; a liderança multidimensional estabelecida; a co-direção dos
parambulatórios e das paraemergências extrafísicas.
19. Paradigma. A compreensão do Paradigma Consciencial; a vivência plena no Paradigma Consciencial.

CONCLUSÃO
Auto-imperdoador. Mais inteligente é aquele ou aquela que aproveita a tenepes para fixar a condição
de auto-imperdoador, não se permitindo mais erros grosseiros e repetitivos. Assim, chega-se ao detalhismo
e à exaustividade na superação das autocorrupções.
Acerto. Manter-se nos 3% máximos de limite quanto aos erros pessoais é conquista evolutiva trabalhosa, necessitando muita autodisciplina, autodiscernimento e vontade cosmoética de acertar.
Serenismo. Eis a antecipação máxima da tenepes, a longo prazo (vidas): a conquista do serenismo.
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