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GPC-TENEPES

(TENEPESSOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O GPC-Tenepes é o grupo de pesquisas conscienciais da Tenepessologia,
promotor do estudo da aplicação da tarefa energética pessoal, através de debates, auto e heteropesquisas, organizando encontros de integrantes, conscins intermissivistas tenepessistas ou pré-tenepessistas, em reuniões técnicas e periódicas, presenciais ou virtuais.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo grupo vem do idioma Italiano, gruppo, “nó; conjunto, reunião”,
derivado do idioma Alemão, kruppa, equivalente ao idioma Frâncico, kruppa, “massa arredondada”. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo pesquisa procede do idioma Espanhol, pesquisa,
derivado do idioma Latim, pesquisita, de pesquisitus, e este de perquirere, “buscar com cuidado;
procurar por toda parte; informar-se; inquirir; perguntar, indagar profundamente”. Apareceu no
Século XIII. A palavra consciência provém do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo
conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O termo tarefa vem do idioma Árabe, tarîha, “quantidade de trabalho que se impõe a alguém”, derivada de tarah, “lançar; arrojar; impor
a aquisição de alguma mercadoria a determinado preço”. Apareceu no Século XVI. O vocábulo
energético procede do idioma Grego, energêtikós, “ativo; eficaz”. Surgiu no Século XX. O termo
pessoal provém do idioma Latim, personalis, “pessoal”. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 01. Grupo de estudiosos da tenepes. 02. Reunião de pesquisadores da
tenepes. 3. Reunião tenepessológica. 4. Conjunto de pesquisadores da tenepes. 5. Agrupamento
de tenepessistas. 6. Grupo de piões interdimensionais.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 40 cognatos derivados da palavra grupo: agrupabilidade; agrupação; agrupada; agrupado; agrupador; agrupadora; agrupamento; agrupar;
agrupável; desagrupada; desagrupado; desagrupamento; desagrupar; grupada; grupado; grupador; grupadora; grupal; grupalidade; grupalismo; grupalista; grupalística; grupalístico; grupamento; grupar; grupatividade; grupativo; grupável; grupelho; grupema; grupete; grupeto;
reagrupada; reagrupado; reagrupamento; reagrupável; subgrupada; subgrupado; subgrupar;
subgrupo.
Neologia. As 3 expressões compostas GPC-Tenepes, GPC-Tenepes inicial e GPC-Tenepes veterano são neologismos técnicos da Tenepessologia.
Antonimologia: 1. Grupo de pesquisas da tacon. 2. Pesquisador independente. 3. GPC-Consciencioterapia. 4. GPC-Grecex. 5. GPC-Grinfo. 6. GPC-Grinvex. 7. GPC-Grupon. 8. GPC-Socin Conscienciológica.
Estrangeirismologia: o penta research group; os practicantes de la teneper; o feedback
interassistencial; o rapport interconsciencial assistente-assistido; o striptease consciencial da
autexposição no grupo; a ação do rapport paraprocedencial; a qualificação do know-how autoinvestigativo no Tenepessarium; o continuum da autopesquisa na tarefa energética pessoal; os
flashbacks do Curso Intermissivo (CI); o attachment evolutivo; o Proexarium; o Ofiexiarium;
o Despertarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Interassistenciologia Parapsíquica.
Megapensenologia. Eis 8 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: − Não existe
meia-tenepes. Tenepes: achado imperdível. Tenepes: casamento indivorciável. Tenepes é assistencialidade. Tenepes: malhação energética. Tenepes: miniganho diário. Tenepes: pós-graduação conscienciológica. Tenepes: supercompromisso assistencial.
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II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal tenepessista; o holopensene do GPC-Tenepes;
o holopensene pessoal da autopesquisa tenepessística; o holopensene pessoal harmonizado ao
grupal; os parapensenes; a parapensenidade; o holopensene pessoal da paraperceptibilidade pesquisística; o holopensene do epicentrismo evolutivo; o grupopensene; a grupopensenidade; os
cognopensenes; a cognopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopensenes;
a ortopensenidade; os autopensenes; a autopensenidade cosmoética; o holopensene da convivialidade harmônica; os grafopensenes; a grafopensenidade; o materpensene do projeto de pesquisa
grupal contendo os holopensenes dos projetos individuais; a reflexão sobre os autopensenes qualificando os grafopensenes tenepessológicos; o holopensene pessoal e grupal da interassistencialidade tenepessista; o holopensene da reurbanização planetária.
Fatologia: o GPC-Tenepes; o estudo e debate dos capítulos do Manual da Tenepes e
materiais relacionados ao tenepessismo; o tema central de pesquisa refletindo o materpensene
grupal; a autanálise, disponibilidade e voliciolina pessoal; o desenvolvimento da autoconfiança;
a autoconsciência do comprometimento e responsabilidade para o restante da vida intrafísica; as
autexposições do projeto de autorganização inicial para a implantação da tenepes; a dinâmica nos
relacionamentos interconscienciais; a amizade de conscins afins; o grupo na sustentação do campo energético assistencial; o exemplarismo interassistencial compartilhado; o intercâmbio e cotejo
das experiências pessoais na prática da tenepes; o autenfrentamento do período crítico dos 6 meses; o diário da tenepes (labcon) enquanto suporte para o inventário tenepessístico; a biblioteca
pessoal; o cosmograma; a predisposição às mudanças necessárias na vida humana a fim de manter
a higidez na tenepes; o nível de autocoerência do tenepessista nos atos cotidianos; a escolha dos
indicadores de autodesempenho tenepessístico; a autovigilância quanto ao holossoma qualificando o desempenho na tenepes; o reconhecimento da tenepes na realização da autoproéxis; a interassistência do tenepessista através da docência conscienciológica; as reciclagens existenciais
contínuas (recéxis); as recins mais profundas depurando e expandindo a autoconsciencialidade;
a busca da holomaturidade; a pesquisa estatística dos pedidos de tenepes; o levantamento das problemáticas e tipos de assistidos; as reflexões sobre a diversidade de manifestações na assistência;
o direcionamento das especialidades assistenciais; a autovalorização e autoprofissionalização da
tenepes; o inversor antecipando a prática tenepessista; o desenvolvimento do senso de minipeça
e pertencimento ao maximecanismo interassistencial; o sentimento de frustração do tenepessista
na interrupção ou desistência da prática; a dessoma de tenepessistas integrantes do grupo; o mural
de avisos com informações, estatísticas, depoimentos pessoais e os temas dos projetos em andamento; o mapeamento residencial intrafísico dos tenepessistas; a funcionalidade da base física otimizadora para a assistência e a escrita mentalsomática; as gescons a partir da análise, organização, avaliação e sistematização de resultados das autopesquisas tenepessísticas; as realizações de
oficinas de escrita da tenepes; a participação em cursos ou eventos; os cursos avançados de imersão na tenepes; a condição de doador nos cursos de Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP2) realizados pelo Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC);
a importância dos Fóruns da Tenepes realizados anualmente pelo Centro de Altos Estudos da
Consciência (CEAEC), estimulando a apresentação de artigos científicos; a Revista Conscientia
e o Journal of Conscientiology como principais meios de publicação de artigos sobre a tenepes;
a divulgação através de livros e e-books (Internet) na mídia em geral; a comunicação da tenepes
otimizando a evolução planetária; o aumento do número de tenepessistas em todo planeta; a mudança educacional e cultural através da prática da tenepes; as redes virtuais de tenepessistas da
Internet (Facebook); o resultado parcial da primeira pesquisa online obtendo 300 contribuições
de todo planeta, apresentado no VII Fórum da Tenepes (Ano-base: 2011).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a aplicação da mobilização básica das energias; a autopesquisa da sinalética energética e parapsíquica pessoal; as
assins e desassins; a desintoxicação da própria psicosfera com a transmissão diária de energias;
o campo energético interdimensional instalado pela equipe extrafísica nas reuniões; os encontros
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projetivos de integrantes do grupo; o paratranse; os parafenômenos da ectoplasmia; as cirurgias
invisíveis realizadas pelos paracirurgiões no tenepessista ou nos assistidos; os parabanhos energéticos confirmando a realização do trabalho; a afinização assistido-assistente; as conscins vítimas
de assediadores extrafísicos; a condição de isca assistencial consciente; a equipe de amparadores
de função, orientadores auxiliares nas autoinvestigações do tenepessista; as paramizades interconscienciais; o volume de pedidos de tenepes indicando o nível assistencial alcançado; o foco
assistencial da tenepes 24 horas; as evidências da amparabilidade e assedialidade para o tenepessista lúcido; a rede de assistência extrafísica revelada através do mapeamento residencial intrafísico dos tenepessistas; o diálogo transmental, as inspirações e os insights extrafísicos; as ideias originais; as autorreflexões recicladoras advindas do estudo dos registros tenepessísticos; o encapsulamento parassanitário; o extrapolacionismo parapsíquico; a recuperação de cons relacionados
à proéxis assistencial, planejada no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a mensuração do
saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a busca de sintonia às Cen-trais Extrafísicas de Energia
(CEE), da Fraternidade (CEF) e da Verdade (CEV); a vivência da autoliderança cosmoética;
o desenvolvimento do epicentrismo consciencial; o autodesassédio mentalsomático pelo autenfrentamento na autopesquisa; os recursos paradidáticos no esclareci-mento às consciências pré-ressomáticas; o exemplo do assistente autopesquisístico para consciexes pré-ressomantes; a tenepes permitindo o vislumbre da assistência policármica; a comunex Interlúdio; a parautobiografia
sustentando as bases da prática tenepessística; a tenepes preparando o caminho para a implantação da autofiex; a responsabilidade quanto à sintonia com o fluxo do Cosmos; a reurbanização
planetária; as extrapolações assistenciais patrocinadas nos atendimentos de emergência à distância; a participação extrafísica do tenepessista em eventos intrafísicos coletivos; o atendimento de
conscins e consciexes da própria localidade; o tenepessismo favorecendo harmonicamente a primeira e segunda dessomas do tenepessista; o inventário final da tenepes sendo possível apenas no
período pós-dessomático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo da interassistencialidade; o sinergismo funcional no
grupo evolutivo; o sinergismo vivência tenepessista–registro mnemônico–transcrição integral;
o sinergismo intra e extraconsciencial; a valorização dos talentos pessoais no sinergismo grupal;
o sinergismo do desenvolvimento parapsíquico em grupo; o sinergismo grupal (paradidático)
equipin-equipex; o sinergismo autocoerência–autenticidade entre conscins e consciexes assistentes; o sinergismo da sintonia tenepessista-amparadores; o sinergismo tenepes–Centrais Extrafísicas.
Principiologia: o princípio da afinidade; a liberdade autopensênica pela vivência do
princípio da descrença (PD) sendo base da Autopesquisologia; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da multidimensionalidade consciencial; o princípio da megafraternidade;
o princípio da responsabilidade evolutiva; o princípio do autorrevezamento multiexistencial;
o princípio de ser sempre tempo de ajudar os demais.
Codigologia: o inadiável código pessoal de Cosmoética (CPC); o código duplista de
Cosmoética (CDC); o código grupal de Cosmoética (CGC) na vivência coletiva; o código multidimensional do Paradireito aplicado à reurbex.
Teoriologia: a teoria e a prática da tenepes; a teoria de utilização do grupo na condição
de sala de espelhos na conscientização, potencialização e neorrelações interconscienciais; a teoria da evolução grupal; a teoria do amparo funcional; a teoria da recuperação dos cons; a teoria
do Homo sapiens reurbanisatus.
Tecnologia: a paratécnica da tenepes; a técnica de avaliação prática do tenepessograma; a técnica do inventário da tenepes; a técnica do autoparapsiquismo assistencial; a técnica da
assepsia energética; a técnica da desassimilação simpática (desassim); a técnica do arco voltaico
craniochacral; a técnica do encapsulamento energético; a técnica da desassedialidade direta;
a técnica da paraconfrontação desassediadora; a técnica da megaeuforização; as técnicas cons-
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cienciométricas; as técnicas das dinâmicas parapsíquicas; o ato de consultar, ler sobre fatos, casos e eventos tenepessológicos enquanto técnica de imersão no holopensene da tenepes.
Voluntariologia: o rendimento evolutivo grupal através das autopesquisas no voluntariado e paravoluntariado tarístico da tenepes; a equipe de tenepessistas do Holociclo; os voluntários tenepessistas das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o voluntariado interassistencial
dos epicons lúcidos; o paravoluntariado da reurbex.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; a autexposição cosmoética
multidimensional do próprio labcon tenepessístico; o laboratório conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Despertologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível
da Ofiexologia; o Colégio Invisível da Reurbanizaciologia.
Efeitologia: os efeitos mentaissomáticos das autopesquisas na tenepes; os efeitos inevitáveis conscienciométricos e consciencioterapêuticos; o efeito reeducativo da projeção assistida;
os efeitos da assistência à distância através dos pedidos de tenepes; os efeitos de mudanças positivas no entorno e arredores da moradia; os efeitos renovadores dos locais contaminados com
energias gravitantes; o efeito da diminuição do número de acidentes em locais estigmatizados pelo trânsito; os efeitos de a atividade assistencial realizada na vida intermissiva refletir na vida intrafísica; o efeito assistencial da tares anônima; o efeito assistencial da captação de ideias originais; os efeitos do aprendizado com dessomantes no grupo; os efeitos pós-dessomáticos de ter
pertencido ao grupo de tenepessistas.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela prática da tenepes; as neossinapses advindas da autopesquisa na tenepes; as paraneossinapses intermissivistas recuperadas na tenepes;
a conscientização do modus operandi das neossinapses na interassistencialidade; as neossinapses patrocinadas pelos amparadores em prol do assistido; as neossinapses provenientes da pesquisa e vivência da autoconsciencialidade.
Ciclologia: o ciclo assistencial assim–exteriorização energética–desassim; o ciclo contínuo, diário, pré-tenepes–tenepes–pós-tenepes; o ciclo evolutivo pessoal; o ciclo evolutivo grupal; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo vida intermissiva–vida intrafísica; o pentaciclo: CI, tenepes, epicentrismo consciencial, desperticidade e completismo existencial (compléxis); o ciclo das investigações parapsíquicas independentes; o ciclo da autaprendizagem evolutiva na vivência dos extrapolacionismos de semiconsciex.
Enumerologia: a autopesquisa tenepessística; os registros tenepessísticos; a análise tenepessística; o artigo tenepessístico; o verbete tenepessístico; a bibliografia tenepessística; o profissionalismo tenepessístico. O tenepessista e o autodesassédio; o tenepessista e o desassédio grupal; o tenepessista e a dinâmica interassistencial; o tenepessista e a vivência intraconsciencial;
o tenepessista e a autexposição do labcon; o tenepessista e o debate no grupo; o tenepessista
e o questionamento. O grupo de pesquisas e a vivência interassistencial (Conviviologia); o grupo
de pesquisas e as reciclagens intra e extraconscienciais (Autoconsciencioterapia); o grupo de pesquisas e a paravivência assistencial (Assistenciologia); o grupo de pesquisas e o epicentrismo
consciencial (Epiconologia); o grupo de pesquisas e a continuidade dos esforços pró-desperticidade (Despertologia); o grupo de pesquisas e a especialização pró-autofiex (Ofiexologia); o grupo de pesquisas e a condição de minipeça autoconsciente do maximecanismo interassistencial
(Reurbanizaciologia).
Binomiologia: o binômio tenepessístico autopesquisa–debate grupal; o binômio autopesquisas dos trafares–autorganização dos trafores; o binômio tenepessista–amparador extrafísico; o binômio autopesquisas (casuísticas) do grupocarma–reconciliação do grupo evolutivo;
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o binômio evocações diuturnas–rapport assistencial; o binômio tenepessismo–autoliderança interassistencial; o binômio tenepes-ofiex potencializando o ritmo mentalsomático.
Interaciologia: a interação entre os componentes do grupo de tenepessistas; a interação
amparador-tenepessista; a interação prolífica de tarefas evolutivas; a interação registro individual–registro grupal; a interação (dupla) pesquisador-cobaia; a interação interconsciencial
e interdimensional dupla-trio-quarteto nas práticas da tenepes; a interação CCCI-Interlúdio otimizando a expansão prática da tenepes.
Crescendologia: o crescendo evolutivo e parapsíquico da tenepes; o crescendo tenepes
–interassistência–projetabilidade lúcida; o crescendo interassistencial energético palmochacras-coronochacra; a qualificação da assistência no crescendo tenepessista-conscin-grupo; o crescendo conscin tenepessável–conscin tenepessista autopesquisadora–conscin tenepessista 24 horas–
–conscin ofiexista; o crescendo autoincorruptibilidade–ofiex pessoal; o crescendo recebimentos-retribuições; o crescendo holocármico egocarmalidade-grupocarmalidade-policarmalidade;
o crescendo registros tenepessológicos–atualização das práticas interassistenciais.
Trinomiologia: o trinômio (trio) tenepessista-amparador-assistido; o trinômio tenepes
-gescon-verpon (TGV evolutivo); o trinômio tenepes-ofiex-desperticidade; o trinômio transe parapsíquico–cérebro–paracérebro; o trinômio estado da descoincidência holossomática–insights
extrafísicos–trabalho compartilhado com a equipex.
Polinomiologia: o polinômio amparador do assistido–amparador do tenepessista–tenepessista–assistido; o polinômio estado vibracional–arco voltaico–tenepes–ofiex; o polinômio autocrítica-autoincorruptibilidade-autocosmoética-autodesassédio; o polinômio tenepes–anotações–
–reflexões–produção intelectual; o polinômio acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento; o polinômio tenepessístico anotações–autorganização mentalsomática–autexposição–
–debate grupal–sinopse do artigo–revisão.
Antagonismologia: o antagonismo raciocínio / crença; o antagonismo amparabilidade
/ assedialidade; o antagonismo incorruptibilidade / corruptibilidade; o antagonismo altruísmo
/ egocentrismo; o antagonismo persistência / dispersão consciencial; o antagonismo grupo do eu
sozinho / grupo da diversidade sinérgica; o antagonismo assistência tarística / assistencialismo;
o antagonismo suposição / autodescoberta.
Paradoxologia: o paradoxo egocentrismo cosmoético–altruísmo inerente à tenepes;
o paradoxo anonimato assistencial na tenepes–exposição das grafotares tenepessológicas; o paradoxo discrição-abrangência do trabalho do tenepessista e do ofiexista.
Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a interassistenciocracia; a parapsicocracia; a cogniciocracia; a cosmoeticocracia; a verbaciocracia; a proexocracia; a meritocracia.
Legislogia: a lei da grupalidade; a lei da sincronicidade; a lei do maior esforço evolutivo pessoal em grupo; a lei da interdependência consciencial; a lei da interassistencialidade; a lei
da inseparabilidade grupocármica; a lei da afinidade interconsciencial; a lei da maxiproéxis.
Filiologia: a neofilia; a tenepessofilia; a grupofilia; a comunicofilia; a conviviofilia;
a paraconviviofilia; a fenomenofilia; a sociofilia; a parassociofilia; a assistenciofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a tanatofobia; a espectrofobia; a autofobia; a acluofobia; a conviviofobia;
a assistenciofobia; a neofobia; a comunicofobia; a proexofobia; a evoluciofobia; a tecnofobia;
a tenepes propiciando a profilaxia das fobias.
Síndromologia: a evitação da síndrome do perfeccionismo resguardando o autodesenpenho interassistencial; o esforço contínuo para superação da síndrome da hipomnésia; o domínio
da síndrome do ansiosismo evitando atropelar etapas e comprometer a qualidade dos resultados
evolutivos almejados; a síndrome da indisciplina autopensênica; a profilaxia quanto à síndrome
da autossantificação.
Maniologia: a cacodemonomania (heterassédio); a teomania; a idolomania; a hagiomania; a religiomania; a angelomania; a tanatomania; a autassediomania; a mania de pensar mal dos
outros; a mania de ouvir sem escutar; a mania de não dialogar; a mania de não se colocar no lugar
do outro.
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Mitologia: a reperspectivação dos mitos pessoais; a desconstrução dos mitos religiosos;
a eliminação do mito do inferno.
Holotecologia: a grupoteca; a tenepessoteca; a convivioteca; a psicoteca; a parapsicoteca; a assistencioteca; a interassistencioteca; a parapercepcioteca; a somaticoteca; a volicioteca;
a recexoteca; a consciencioteca; a cognicioteca; a discernimentoteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Tenepessologia; a Autopesquisologia; a Autocosmoeticologia;
a Interassistenciologia; a Experimentologia; a Parapercepciologia; a Holomaturologia; a Paradireitologia; a Paraterapeuticologia; a Parapedagogia; a Reurbanizaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin tenepessável; a conscin tenepessista; a consciência assistida;
a consciex amparadora de função da tenepes; a consciex amparadora de função da ofiex; a isca
humana interassistencial lúcida; a conscin mentalsomática; o ser desperto; o ser interassistencial
autopesquisador; a conscin enciclopedista; o grupo de pesquisas dos praticantes da tenepes;
a conscin minipeça assistencial multidimensional.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciógrafo; o conscienciólogo; o conscienciômetra;
o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;
o tenepessólogo; o ofiexista; o ofiexólogo; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetógrafo; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra;
o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a conscienciógrafa; a consciencióloga; a conscienciômetra;
a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;
a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcido; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a tenepessóloga; a ofiexista; a ofiexóloga; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora
consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetógrafa; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de
obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens intermissivista; o Homo
sapiens parapsychicus; o Homo sapiens macrossomabilis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens desassediator; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens proexologus; o Homo
sapiens epicentricus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens offiexista.
V. Argumentologia
Exemplologia: GPC-Tenepes inicial = o grupo facilitador da manutenção da responsabilidade de jejunos na prática da auto e heteropesquisa tenepessista; GPC-Tenepes veterano
= o grupo facilitador do amadurecimento assistencial do praticante após decênio de práticas.
Culturologia: a cultura da Tenepessologia; a cultura do poder assistencial tenepessista; a cultura da Interassistenciologia; a cultura da convivialidade cosmoética; a cultura da retilinearidade pensênica; a cultura da Autoparapercepciologia; a cultura da Autopesquisologia;
cultura da Grafopensenologia; a cultura da Recexologia; a cultura da verbetografia conscienciológica.
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Experimentologia. Os primeiros grupos de pesquisas tenepessológicas se formaram
a partir da necessidade de estudo e conhecimento de conscins interessadas em iniciar, aplicar
e manter a prática da técnica energética pessoal (tenepes).
Grupologia. Consoante à Objetivologia, eis, por exemplo, em ordem funcional, 10 especialidades da Conscienciologia relacionadas aos principais objetivos do GPC-Tenepes:
01. Pesquisologia. Pesquisar as práticas diárias de assistência e da tenepes.
02. Expansiologia. Favorecer o aumento do número de praticantes da tenepes em todo
o planeta.
03. Intercomunicaciologia. Realizar o intercâmbio permanente de informações e vivências quanto ao aperfeiçoamento técnico da tenepes.
04. Exemplologia. Divulgar a teática da tenepes para otimizar a evolução planetária.
05. Interassistenciologia. Buscar a condição de iscagem interassistencial consciente,
tornando-se pião interdimensional.
06. Autorganizaciologia. Organizar e sistematizar os resultados das pesquisa indivi-duais e grupais.
07. Autopesquisologia. Comparar os resultados das autopesquisas e inserir na análise
do projeto grupal.
08. Gesconologia. Subsidiar as gestações conscienciais grafopensênicas.
09. Taristicologia. Favorecer a participação e divulgação em eventos.
10. Reurbanizaciologia. Desenvolver a autoconscientização multidimensional quanto
às reurbanizações intra e extrafísicas.
Cronologia. Os grupos de pesquisas da tenepes ativos (Ano-base: 2013), se reúnem
quinzenalmente, nas sedes dos centros educacionais do IIPC. Eis, por exemplo, em ordem cronológica, 5 GPCs-Tenepes em funcionamento e a data da primeira reunião oficial:
1. GPC-Tenepes São Paulo: 10.03.1997.
2. GPC-Tenepes Rio de Janeiro: 16.11.1997.
3. GPC-Tenepes Porto Alegre: 17.05.1998.
4. GPC-Tenepes Florianópolis: 05.10.2010.
5. GPC-Tenepessologia Intercampi: 15.01.2012.
Integraciologia. O GPC-Tenepessologia Intercampi reúne virtualmente (via Skype) os
integrantes de Natal (RN), Recife (PE) e Fortaleza (CE). Eventualmente promovem encontros
presenciais.
Expansiologia. Com a disseminação e expansão do conhecimento sobre a tenepes, houve aumento expressivo de praticantes no planeta.
Pontoação. Na comunidade conscienciológica de voluntários da Cognópolis, Foz do
Iguaçu, PR, existem 271 tenepessistas (Data-base: 16.02.2013).
Grafopensenes. Consonte à Autopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
30 temas de projetos desenvolvidos pelos GPCs-Tenepes:
01. Agilização de mudanças conscienciais.
02. Amparadores: equipe extrafísica de assistência.
03. Andragogia consciencial.
04. Ansiedade e tenepes.
05. Aprendizado assistencial do tenepessista.
06. Auto e heterassistência.
07. Autoconsciência multidimensional (AM).
08. Autoconsciencioterapia: reorganização pensênica.
09. Autorganização evolutiva e tenepes.
10. Cosmoética e tenepes.
11. Desempenho consciencial: desenvolvimento de trafores.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Desempenho profissional na assistência e na ofiex.
Devaneios na tenepes.
Divisão de responsabilidades: interações e reconciliações.
Epicentrismo consciencial do tenepessista.
Estado vibracional, sinalética parapsíquica e autodomínio energético.
Higidez holossomática.
Holopensene assistencial: autovivência na tenepes.
Influência da mesologia nas emoções.
Iscagem consciencial: técnicas assistenciais.
Maturidade consciencial: renovação através da tenepes.
Pressão do contrafluxo nas atividades grupais.
Reestruturação holopensênica: assédio e desassédio.
Relacionamento grupocármico: familiar, educacional e profissional.
Relatos projetivos de resgates extrafísicos.
Reprogramação existencial da proéxis.
Reurbanizações extrafísicas.
Superação do medo e da baixa autestima através da autexposição.
Sustentabilidade energética.
Tacon, tares e tenepes.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o GPC-Tenepes, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aporte tenepessológico: Tenepessologia; Homeostático.
02. Atitude pró-amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
04. Binômio tenepes-autopesquisa: Autevoluciologia; Homeostático.
05. Extra da tenepes: Tenepessologia; Homeostático.
06. Iniciativa planetária pioneira: Experimentologia; Homeostático.
07. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
08. Inventário da tenepes: Tenepessologia; Homeostático.
09. Ofiexologia: Assistenciologia; Homeostático.
10. Predisponência à reciclagem: Recexologia; Homeostático.
11. Pré-epicon: Epicentrismologia; Homeostático.
12. Registro tenepessista: Tenepessologia; Homeostático.
13. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
14. Tenepes inspiradora: Tenepessologia; Homeostático.
15. Tenepessografologia: Tenepessologia; Neutro.

O GPC-TENEPES ELEVA O NÍVEL DE INTERASSISTENCIALIDADE TENEPESSÍSTICA, ATRAVÉS DA AUTEXPOSIÇÃO E RECICLAGEM EXISTENCIAL, AUXILIANDO A REALIZAÇÃO DA AUTOPROÉXIS E A REURBEX PLANETÁRIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já expôs tecnicamente o próprio labcon tenepessístico? Avaliou o nível de expansão da assistência tenepessística?

Enciclopédia da Conscienciologia

9

Bibliografia Específica:
01. Ferraro, Cristiane; Tenepessografia: Levantamento Bibliográfico e Proposição Taxológica; Artigo;
Anais do VI Fórum da Tenepes & III Encontro Internacional de Tenepessistas; Foz do Iguaçu, PR; 20-22.12.10; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 14; N. 2; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 cronologia; 17 enus; 55 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu. PR; Abril-Junho; 2010; páginas 282 a 297.
02. Homo projectius; Redação; Penta: Mega-challenge for the Human Being; Artigo; Newsletter; Trimestral; Vol. 1; 9 E-mails; 3 ilus.; 2 relatos; 2 websites; International Institute of Projectiology and Conscienciology; Miami,
FL; EUA; April-June; 1997; páginas 1 a 7.
03. Habib, Igor; Resultados Preliminares da Primeira Pesquisa Online sobre Tenepes; Artigo; VII Fórum da
Tenepes & IV Encontro Internacional de Tenepessistas; Foz do Iguaçu, PR; 19-21.12.11; Conscientia; Revista; Trimestral;
Vol. 15; N. 2; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 cronologia; 1 E-mail; 12 enus.; 13 gráfs.; 1 ilus.; 8 tabs.; 1 nota;
4 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; AbrilJunho, 2011; páginas 279 a 296.
04. Vieira, Waldo; 200 Teáticas da Conscienciologia: Especialidades e Subcampos; revisores Alexander
Steiner; et al.; 260 p.; 200 caps.; 15 E-mails; 8 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 93, 143, 148, 176, 183, 205,
206 e 207.
05. Idem; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander Steiner;
344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto; 1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; glos. 282
termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Rio de Janeiro, RJ; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ;
1996; páginas 79, 94, 167, 203 e 225.
06. Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413
caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20
cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7,5 cm; enc.; 3ª Ed; Gratuita; Associação Internacional
do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 174, 231, 251, 680, 877, 901,
918, 928, 938, 962, 966, 990, 1.007 e 1.016.
07. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 54, 114, 226, 267,
288, 289, 309, 402, 431, 463, 496, 656, 807, 812 a 815, 822, 826, 1.028, 1.065, 1.096, 1.113 e 1.114.
08. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Alexander Steiner; & Cristiane Ferraro;
172 p.; 40 caps.; 15 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed. rev.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); 1998; Rio de Janeiro, RJ; páginas 36, 41, 46, 94 a 96,
100, 113, 138 e 139.
09. Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisor Alexander Steiner; 142 p.; 34 caps.; 147
abrevs.; 1 E-mail; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 teste; glos. 282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 1 a 138.
10. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari & Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 Seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 2 fotos; 200 fórmulas; 14
ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos.
12.685 megapensenes trivocabulares; 29 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Cognopolis; Foz do Iguaçu, PR; 2009; pagina 209 e 329.
11. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.232 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 1.907 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 4ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 584 a 602.

P. A.

