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TENEPES INSPIRADORA
(TENEPESSOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A tenepes inspiradora é o emprego por parte do praticante, homem ou mulher, de toda a vivência interassistencial das tarefas tenepessistas para criar realizações evolutivas
enriquecedoras da própria programação existencial (autoproéxis), cosmoética, a partir dos dramas
existenciais das consciências assistidas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra 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 deriva do idioma Grego,
energêtikós, “ativo; eficaz”. Surgiu no Século XX. O termo pessoal procede do idioma Latim,
personalis, “pessoal”. Apareceu no Século XIII. A palavra inspiradora deriva do mesmo idioma
Latim, inspirator, “o que inspira; inspirador”, de inspirare, “inspirar; mover; comover; soprar em
ou sobre; receber 1 sopro; introduzir soprando”. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Tenepes criativa. 2. Tenepes enriquecedora.
Neologia. As 3 expressões compostas tenepes inspiradora, tenepes inspiradora mínima
e tenepes inspiradora máxima são neologismos técnicos da Tenepessologia.
Antonimologia: 1. Condição do não-tenepessista. 2. Pessoa inassistencial.
Estrangeirismologia: o upgrade tenepessista; o Tenepessarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à interassistencialidade tenepessista.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade tenepessista; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade.
Fatologia: a inspiração profilática; a consulta à caixa de pedidos da tenepes pessoal; as
sugestões preventivas a partir da Patologia das solicitações assistenciais; o algo mais pessoal na
interassistencialidade; a conduta-exceção; o extracon magno pessoal; a potencialização maior dos
autodesempenhos; a reflexão sobre os dramas pungentes e problemas intrafísicos expostos pelos
assistidos da tenepes; o Manual da Tenepes; o autesforço da conscin lúcida além das práticas da
tenepes; o caminho no rumo da ofiex pessoal.
Parafatologia: a tenepes inspiradora; o autoparapsiquismo inspirador; a interassistencialidade tenepessista; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética
e parapsíquica pessoal; os extras da tenepes; os superlativos evolutivos da conscin; as grandezas
singulares da personalidade em relação à vivência da tenepes; as transcendentalidades pessoais
pró-tenepes.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo amparador-tenepessista gabaritando a evolução no tenepessismo.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria e prática da tenepes pessoal.
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Tecnologia: a técnica da tenepes; a paratécnica da ofiex; as técnicas da higiene consciencial; a técnica da interassistencialidade diária; a técnica do autoparapsiquismo assistencial;
a técnica do arco voltaico craniochacral.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico a partir das práticas da tenepes.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Tenepessistas.
Efeitologia: o efeito positivo acumulativo da tares exercida anonimamente.
Neossinapsologia: as neossinapses patrocinadas pelos amparadores em prol do assistido, homem ou mulher.
Ciclologia: o ciclo das investigações parapsíquicas independentes; o ciclo contínuo,
diário, pré-tenepes–tenepes–pós-tenepes.
Binomiologia: o binômio (dupla) tenepessista–amparador extrafísico; o binômio tenepes-ofiex; o binômio evocações diuturnas–rapport assistencial.
Interaciologia: a interação pesquisador-cobaia; a interação interconsciencial, interdimensional, dupla-trio-quarteto nas práticas da tenepes; a interação Patologia-Profilaxia.
Crescendologia: o crescendo evolutivo e parapsíquico da tenepes; o crescendo tenepes–
–interassistência–projetabilidade lúcida; o crescendo interassistencial energético palmochacras-coronochacra; o crescendo autoincorruptibilidade–ofiex pessoal; o crescendo recebimentos-retribuições.
Trinomiologia: o trinômio (trio) tenepessista-amparador-assistido; o trinômio tenepes-ofiex-desperticidade; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento.
Polinomiologia: o polinômio (quarteto) amparador do assistido–amparador do tenepessista–tenepessista–assistido; o polinômio estado vibracional–arco voltaico–tenepes–ofiex.
Antagonismologia: o antagonismo raciocínio / crença; o antagonismo amparabilidade /
assedialidade; o antagonismo incorruptibilidade / corruptibilidade; o antagonismo persistência /
dispersão consciencial.
Paradoxologia: o paradoxo intrafísico egocentrismo-altruísmo inerente à tenepes.
Politicologia: a democracia; a parapsicocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia; a política da Interassistenciologia.
Legislogia: a lei da interassistencialidade bioenergética; a lei do maior esforço.
Filiologia: a assistenciofilia; a parapsicofilia; a autopesquisofilia; a tenepessofilia.
Holotecologia: a interassistencioteca; a energeticoteca; a fenomenoteca; a parapsicoteca; a inventarioteca; a pesquisoteca; a potencioteca.
Interdisciplinologia: a Tenepessologia; a Interassistenciologia; a Assistenciologia; a Experimentologia; a Energossomatologia; a Parapercepciologia; a Ofiexologia; a Perfilologia; a Caracterologia; a Conscienciometrologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial.
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 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 ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
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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 consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens tenepessabilis; o Homo sapiens energovibratilis; o Homo sapiens macrossomabilis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens interassistentialis;
o Homo sapiens offiexologus; o Homo sapiens energoexpositor; o Homo sapiens parapsychicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: tenepes inspiradora mínima = o artigo sobre a tenepes redigido e publicado pelo tenepessista; tenepes inspiradora máxima = o livro técnico sobre a interassistencialidade
redigido e publicado pelo tenepessista.
Culturologia: a cultura do poder assistencial tenepessista; a cultura da Tenepessologia;
a cultura da Interassistenciologia; a cultura da Autoparapercepciologia.
Taxologia. Sob a ótica da Tenepessologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 práticas ou atividades criativas e úteis inspiradas nas tarefas interassistenciais, diárias, da tenepes:
1. Artigos: de interesse na área da saúde física e mental.
2. Cursos: sobre a autovivência da interassistencialidade diária.
3. Estatísticas: das necessidades sociais do momento evolutivo da Socin.
4. Livros: sobre as técnicas prioritárias para a evolução consciencial.
5. Palestras: sobre a própria interassistencialidade da tenepes.
6. Profilaxias: dos autassédios, heterassédios e semipossessões interconscienciais.
7. Técnicas: enriquecedoras do desenvolvimento do autoparapsiquismo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a tenepes inspiradora, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
02. Acabativa interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
04. Atitude pró-amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Conscin tenepessável: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Dinâmica das complexidades: Cosmovisiologia; Homeostático.
07. Extra da tenepes: Tenepessologia; Homeostático.
08. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
09. Inventário da tenepes: Tenepessologia; Homeostático.
10. Ofiexologia: Assistenciologia; Homeostático.
11. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
12. Voluntário da Conscienciologia: Assistenciologia; Homeostático.
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AS AUTOVIVÊNCIAS DIÁRIAS DAS PRÁTICAS INTERASSISTENCIAIS DA TENEPES OFERECEM AMPLA INSPIRAÇÃO PARA REALIZAÇÕES EVOLUTIVAS AVANÇADAS
A PARTIR DO ESTUDO DOS DRAMAS DOS ASSISTIDOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, pratica a tenepes? Já se inspirou nas práticas da
tenepes para a potencialização da própria proéxis?

