
VICENZI, Eduardo; & PINA, Lourenço.   Tenepes no Mundo:
Aspectos da Reurbanização Extrafísica na África e Europa

Conscientia, 14(2): 361-367, abr./jun., 2010

361

   Temas da Conscienciologia

Eduardo Vicenzi* e Lourenço Pina**

* Engenheiro Civil. Pós-graduado em MBA Sistemas ERP. Voluntário da International Academy of
Consciousness (IAC). Atualmente é professor da IAC Alemanha.
   eduardo.vicenzi@iacworld.org

**Administrador com Habilitação em Análise Sistemas. Pós-graduado em Master Information Technology.
Mestrando em Direção de Projetos. Voluntário do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia
(IIPC). Atualmente é professor do IIPC Angola.
   lpinajr@yahoo.com.br

   Texto recebido para publicação em 30.06.10.

Palavras-chave
Amparadores extrafísicos
Belicismo
Experiência internacional
Intercooperação
Tenepes

Keywords
Bellicism
Extraphysical helpers
Intercooperation
International experience
Penta

Palabras-clave
Amparadores extrafísicos
Belicismo
Experiencia internacional
Intercooperación
Teneper

Tenepes no Mundo: Aspectos da Reurbanização
Extrafísica na África e Europa
Penta Worldwide: Aspects of the Extraphysical Reurbanization in Africa and Europe
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Resumo:
O presente trabalho apresenta aspectos levantados pelos autores sobre

a reurbanização extrafísica na África e Europa. Na pesquisa foi aplicada
a metodologia autoexperimental por meio das parapercepções obtidas durante as
sessões de tenepes. Também foram coletadas informações externas a respeito da
história passada e recente dos países pesquisados – Alemanha e Angola – visando
consolidar as informações obtidas na prática da tenepes. O cruzamento das informações
e parapercepções entre os autores permitiu a ampliação da visão sobre a reurbanização
extrafísica. Entre os resultados observados, pode-se destacar a assistência diferenciada
a consciexes bélicas, a melhoria de certos aspectos do holopensene dos dois países
e a aceleração do aperfeiçoamento de atributos intraconscienciais dos autores.

Abstract:
This paper presents aspects discussed by the authors about extraphysical

reurbanization in Africa and Europe. In this research, they employed a self-experimental
methodology by means of paraperceptions during penta sessions. There were also
external information on the history (past and present) of the countries studied – Germany
and Angola – in order to confirm the information obtained during penta practice. The
correspondence between information and paraperceptions among the authors allowed
them to amplify their view on extraphysical reurbanization. Among the results observed,
they highlight the differentiated assistance to warlike extraphysical consciousnesses,
the improvement of certain aspects in the holothosene of both countries, and the
acceleration in the development of author’s intraconsciential attributes.

Resumen:
El presente trabajo presenta los aspectos levantados por los autores sobre la

reurbanización extrafísica en África y Europa. En la pesquisa fué aplicada la metodología
autoexperimental por medio de las parapercepciones obtenidas durante las sesiones
de la teneper. También fueron recolectadas informaciones externas a respecto de la
historia pasada y reciente de los países pesquisados – Alemania y Angola – objetivando
consolidar las informaciones obtenidas en la práctica de la teneper. El cruzamiento de
las informaciones y parapercepciones entre los autores permitió la ampliación de la
visión sobre la reurbanización extrafísica. Entre los resultados observados, se puede
destacar la asistencia diferenciada a consciexes bélicas, la mejoría de ciertos aspectos
del holopensene de los dos países y la aceleración del perfeccionamiento de los atributos
intraconcienciales de los autores.

........................................................................
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INTRODUÇÃO

Pesquisa

Com base nas vivências da tenepes (em Angola e Alemanha) e no intercâmbio de informações, mantido

de forma regular, foi possível aos autores estabelecer algumas interconexões e pontos comuns entre os

trabalhos assistenciais individuais.

Estes pontos de convergência permitiram ampliar a visão sobre o mecanismo assistencial ensejando a pesquisa

em conjunto das inter-relações da reurbanização extrafísica, entre o continente africano e o europeu e o papel da

tenepes neste contexto, além dos efeitos sobre o ambiente intra e extrafísico onde os autores atuam.

A pesquisa também aborda a necessidade de aumentar a qualificação dos autores para ampliar

gradativamente a assistência, tanto em abrangência quanto em complexidade no atendimento de consciências

mais enfermas e potentes energeticamente.

Dentre estes recursos destacam-se o fortalecimento energético, a higidez pensênica, o desenvolvimento

parapsíquico e a ampliação do conhecimento contextual (parageografia).

Objetivos

O objetivo principal da presente pesquisa é expor, a partir da visão dos autores com a prática da

tenepes, alguns aspectos da reurbanização extrafísica envolvendo o continente europeu e o africano, com

enfoque maior nos países de residência dos autores.

Outro objetivo é apresentar o processo de desenvolvimento e qualificação do tenepessista interessado

em contribuir de forma mais efetiva e abrangente com o mecanismo assistencial.

Metodologia da Pesquisa

A metodologia utilizada para alcançar o objetivo de levantar os aspectos envolvidos na interconexão

entre os dois continentes está baseada na autoexperimentação dos autores, a partir das parapercepções

obtidas nos trabalhos energéticos por meio da comunicação telepática, sobretudo na tenepes, e da leitura de

sincronicidades.

Também se utilizou a coleta de algumas informações históricas e atuais da Alemanha e Angola, incluindo

a biografia de alguns líderes, visando validar e complementar as parapercepções vivenciadas na tenepes.

No presente trabalho é analisado o contexto da reurbanização extrafísica envolvendo o holopense

bélico dos dois países pesquisados, as precauções e aspectos otimizadores da tenepes, as características da

assistência e os resultados observados.

1. CONTEXTO

Tenepes

A tenepes (tarefa energética pessoal) é a transmissão programada diária de energia consciencial

assistencial por parte da consciência intrafísica, com auxílio de amparador, para consciências carentes ou

enfermas (VIEIRA, 1995).

Esta tarefa assistencial é dos recursos mais eficazes no auxílio à reurbanização extrafísica, em razão

de sua característica multidimensional. Essa condição permite acessar mais facilmente às consciexes

enfermas, levando a elas a energia assistencial mais densa, necessária ao resgate extrafísico.
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Reurbanização Extrafísica – Reurbex

A reurbex (VIEIRA, 2003) parece ser a tarefa assistencial de maior relevância em nível global no

planeta. Consiste basicamente no resgate de consciexes enfermas dos sítios extrafísicos mais patológicos

onde elas habitam, incluindo a eliminação dos próprios sítios, dando a estas consciências a oportunidade de

seguirem adiante na evolução.

O efeito assistencial imediato é o encaminhamento destas consciências para dimensão de transição

para posterior renascimento intrafísico, quando há possibilidade de elas acompanharem a evolução nesse

planeta. Caso contrário, elas são transmigradas para planeta de nível evolutivo inferior ao da Terra.

O efeito assistencial posterior e duradouro é o alívio da pressão extrafísica patológica (holopensene)

sobre os ambientes intrafísicos, permitindo à consciência humana maior liberdade de manifestação com

possibilidade de aumentar o aproveitamento evolutivo da vida intrafísica.

Holopensene Bélico

O holopensene padrão em Angola ainda é bélico (intolerância), acrescido de forte tendência materialista,

onde o consumismo e a sedução permeiam todas as esferas da sociedade angolana. O holopensene carrega

o peso de 27 anos de Guerra Civil (1975-2002), responsável pela dizimação de 500 mil pessoas.

A Alemanha de hoje é pacifista, mas o longo histórico de guerras, principalmente pelas atrocidades

cometidas nas duas guerras mundiais do século XX, deixou de herança ambiente extrafísico carregado com

energias negativas, densas e persistentes.

O passado bélico dos dois países evidencia a necessidade de reurbanização extrafísica. Neste contexto

carente de assistência, a tenepes cumpre papel importante e prioritário.

Conscienciologia

A tenepes também permite o fortalecimento energético no exercício da docência em Conscienciologia,

ainda recente nos países de residência dos autores. Em Angola desde 2006 e na Alemanha a partir de 2004.

A introdução da Conscienciologia nos referidos países cumpre papel importante de auxílio na

reurbanização extrafísica tanto pelo esclarecimento (desassédio) quanto pelos trabalhos energéticos realizados

nas aulas.

Na Alemanha, a inclusão de aulas de técnicas projetivas na grade curricular da International Academy

of Consciousness (IAC) permite a formação de campo energético mais estável e prolongado, dando mais

opções assistenciais aos amparadores extrafísicos. A doação energética, por parte dos professores, em

muitos casos, é mais intensa, semelhante à exteriorização da tenepes.

2. ASPECTOS DA TENEPES

Facilitadores

Os autores iniciaram a prática da tenepes no Brasil. Este fato propiciou melhor base para o prosseguimen-

to da técnica fora do país, por permitir aprendizagem mais consistente, favorecida pelo holopensene formado

por número considerável de praticantes.

A experiência prévia e a troca de experiência com outros praticantes favoreceram o aumento da visão

de conjunto a respeito das possibilidades e efeitos assistenciais da tenepes.
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Exterior

Fora do Brasil a prática da tenepes é submetida a alguns aspectos novos, a serem observados pelo

praticante, principalmente quanto ao Código Pessoal de Cosmoética.

Eis 5 aspectos a considerar:

1. Novo espaço físico – base física.

2. Nova vizinhança.

3. Holopensene local diferente.

4. Assediadores regionais.

5. Novos amparadores.

Os efeitos provocados pela tenepes em ambiente mais hostil geram repercussões extrafísicas

consideráveis, atraindo a atenção de assediadores, ligados direta ou indiretamente, a esses locais, exigindo

do praticante a adequação ao novo desafio.

3. QUALIFICADORES

Qualificação Energética
A vivência da “Autossuficiência Energética” (curso assistido pelo autor de Angola, de autoria do Prof.

Alexander Steiner, ministrado em 2010) é necessária e diária. O Ciclo Energético Diário (CED) deve ser

cuidadosamente gerido, assim como as respectivas contingências, para que a qualidade energética garanta

prática da tenepes de fato assistencial.

No horário da tenepes, e nos demais horários na Socin, deve-se manter a lucidez assistencial, a gestão

consciente das próprias energias e da pensenidade, para que o megaobjetivo do dia, a tenepes, seja

exitosamente realizado.

Amparadores de Função
A participação dos amparadores de função no processo assistencial torna-se palpável e ostensiva,

colaborando para qualificar o tenepessista, seguindo o princípio de se investir em quem está disponível

e não necessariamente no mais qualificado.

A equipe dos amparadores atua tal qual Orientadores Evolutivos, informando continuamente aos

praticantes, por meio da comunicação telepática, as melhores práticas para otimizar a assistencialidade

e a maturidade holossomática, com a consequente melhoria do CPC (código pessoal de Cosmoética).

Qualificação Pensênica

A prática da tenepes, pelo autor de Angola, tem acentuado a necessidade de dedicar atenção especial

à forma como a energia é manipulada, melhorando a higidez e diminuindo as autocorrupções do praticante.

Pela experiência do autor da Alemanha, o investimento no fortalecimento do energossoma e nas

reciclagens intraconscienciais mais rápidas tem sido importante ferramenta contra o assédio extrafísico.

4. ASSISTÊNCIA

Exteriorização na Tenepes

A potencialização da exteriorização energética é característica marcante na prática da tenepes atualmente

(ano 2010), não somente pela necessidade de maior acuidade e concentração por parte do praticante, mas

também pelo maior envolvimento dos amparadores.
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O autor da Alemanha e sua duplista adotaram horário extra de trabalho energético diário em conjunto,

preservando a tenepes normal, individual. Esta prática potencializou significativamente a força energética,

permitindo o atendimento extra de consciexes com necessidades específicas.

Na Alemanha, tem sido comum a expansão da fraternidade manifestada nos acoplamentos com

amparadores durante a doação energética, principalmente na assistência às consciências mais problemáticas

e potentes energeticamente.

Tares a Líderes Anticosmoéticos

Uma das mais evidentes mudanças percebida pelo autor de Angola foi o fortalecimento do componente

esclarecimento a enriquecer a doação energética, evidenciando a necessidade, por parte do tenepessista,

em manter ativa a tridotalidade Intelectualidade-Parapsiquismo-Comunicabilidade.

No esclarecimento dentro da tenepes, começa ser comum a presença de grandes líderes de grupos

provenientes de algumas regiões da África. Há um sincronismo na relação entre a presença dessas

consciências e o fato de o praticante de Angola estar atuando profissionalmente junto ao Palácio Presidencial.

Essa presença é percebida por meio das seguintes 4 percepções:

1. Intensificação na exteriorização das energias.

2. Maior clareza do campo extrafísico e do ambiente ambulatorial de assistência.

3. Rapport, acoplamento, entre o praticante e o assistido.

4. Diálogo assistencial esclarecedor extrafísico (tares) com recurso de paratecnologia.

Todos esses eventos ocorrem com suporte dos amparadores. Algumas dessas consciências ficam sob

assistência durante alguns dias, variando de 3 a 5.

Dois exemplos:

1. Rei Amador de São Tomé e Príncipe (consciex). Nesse caso, o fato de ele ter descendência de São

Tomé e Príncipe, a mesma dos pais do autor, parece ter sido um facilitador.

2. Presidente atual de Angola (2010).

Na Alemanha, há a predominância de soldados e lideres bélicos ligados às guerras do passado. É comum

o atendimento de consciexes ligadas ao nazismo.

Caso não tão raro é o atendimento de consciexes bélicas extraterrestres. Estas consciexes são identi-

ficadas por clarividência facial entre o praticante da Alemanha e sua duplista.

Convergência da Assistência

Apesar do predomínio de grupos diferentes de consciexes sendo tratadas nos dois continentes, há

convergências, ou pontos em comum. Por exemplo, o praticante da Alemanha e sua duplista também têm

demanda para assistir consciências ligadas à África.

A escravatura praticada por países europeus, sobretudo Espanha e Portugal, e também o colonialismo

europeu, marcado pela brutalidade contra o povo africano, estabelecem as interligações entre os dois

continentes.

A união na tarefa de auxílio à reurbanização também se estende ao Brasil. Seguindo intuição extrafísica,

os nomes de algumas personalidades europeias e africanas são encaminhados para praticantes no Brasil,

estabelecendo rede de intercooperação entre tenepessistas em torno do mesmo foco assistencial – a reurbex.



VICENZI, Eduardo; & PINA, Lourenço.   Tenepes no Mundo:
Aspectos da Reurbanização Extrafísica na África e Europa

Conscientia, 14(2): 361-367, abr./jun., 2010

366

5. EFEITOS OBSERVADOS

Efeitos Intraconscienciais da Tenepes no Exterior

A vivência diária sob a pressão do holopensene bélico tem fortalecido o autor de Angola, trazendo os

seguintes benefícios:

1. Fortalecimento de posturas cosmoéticas nas relações interpessoais.

2. Autossinceridade potencializada.

3. Identificação e interpretação (diagnóstico) de padrões pensênicos de terceiros.

4. Melhoria nas técnicas de desassimilação.

5. Prolongamento do tempo intrafísico desassediado.

6. Atuação maior com base no padrão pensênico próprio com menor sujeição à influenciação, sedução

ou aspectos que caracterizam o holopensene de Luanda.

7. Aumento da percepção e entendimento de sincronicidades estimada em 50% (no período de setembro

de 2009 a agosto de 2010) – a lógica atrás dos eventos foi mais percebida.

8. Maior conscientização das instruções de uso do soma. Efeito também experimentado pelo autor da

Alemanha.

Outros benefícios percebidos nesse período de vivência no exterior tem sido a maior clareza quanto aos

investimentos conscienciais prioritários, a potencialização da energia assistencial e a diminuição dos espaços

para as manifestações autocorruptas.

O autor da Alemanha tem recebido constantemente informações importantes dos amparadores a respeito

dele próprio, do contexto extrafísico e de métodos para a qualificação energética, parapsíquica e pensênica.

Efeitos da Reurbanização em Angola

1. Aumento de eventos da Conscienciologia em 75% – passou de dois para três por mês entre 2009 e 2010.

2. Término da guerra Civil em 2002.

3. Abertura econômica do país, com crescimento médio de 10 % ao ano, após 2004. Hoje Angola conta

com mais de 10 universidades, contra apenas uma no final dos anos 90.

4. Realização da Copa Africana de Futebol, evento desencadeador de sinergia com foco na reconstrução

do país e África de modo geral. O evento serviu de piloto para o Mundial de Futebol 2010 na África do Sul.

5. Aprovação da Lei da Probidade Administrativa em 2010, para diminuir os efeitos da corrupção.

Angola é tido como um dos países mais corruptos do mundo.

6. Melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano - IDH de Angola, registrada entre 2003 e 2007,

passando do 166º lugar (desenvolvimento baixo) para o 143º (desenvolvimento médio) na lista de Países

Desenvolvidos.

Efeitos da Reurbanização na Alemanha

1. Após quatro anos de aulas de Conscienciologia em Frankfurt, se pode observar o aumento superior

a 70% no número de alunos nos cursos em 2010 em relação ao ano anterior, sugerindo o alívio da pressão

holopensênica sobre a cidade.

2. A Alemanha de hoje é amante da paz e tem na democracia seu grande valor. A maior parte da

população repudia a violência. Quando há manifestações de neonazistas, por exemplo, os pacifistas lotam as

ruas, em muito maior número, mostrando o repúdio à volta ao passado.
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3. O país é um dos sustentáculos da União Européia cuja motivação básica para a criação foi garantir

a paz entre os países membros. Também se posicionou contrário à ação militar dos Estados Unidos no

Iraque.

Sinalizadores Extrafísicos

Em projeção consciente conjunta de três pesquisadores da Europa, entre eles o autor da Alemanha,

ocorrida em 2007, houve encontro extrafísico com amparadores em ambiente correspondente ao Parlamento

Europeu em Strassburg, França.

Estes amparadores identificaram-se como sendo paradiplomatas da União Europeia e informaram aos

projetores terem encomendado aos amparadores ligado à IAC a construção do laboratório Projectarium,

no Campus da IAC em Portugal, para servir à Reurbanização Extrafísica, ao modo de portal interdimensional.

Há sinais de conexão interassistencial entre a Europa e o CEAEC, em Foz do Iguaçu, considerando

a sincronicidade da data da inauguração do Discernimentum coincidir com o aniversário de 50 anos da

União Europeia. A comemoração ocorreu em Berlim e a Alemanha estava na coordenação da União Europeia

– UE, cumprindo o rodízio de seis meses de mandato.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência no exterior representa para os autores a fase de execução mais substancial das respectivas

programações existenciais e a prática da tenepes tem sido a responsável pela melhoria do desempenho

assistencial pessoal.

Assumir parte na tarefa assistencial de esclarecimento e da reurbanização, sustentada pela equipe de

amparadores técnicos especializados nestes tipos de tarefa, tem promovido aumento contínuo no

autocomprometimento com a assistencialidade e permitido lapidar traços intraconscienciais e o Código Pessoal

de Cosmoética.

A interconexão entre as tenepes de praticantes espalhados no planeta parece ser ponto de convergência

da maxiproéxis grupal, cuja tarefa mais abrangente é a reurbanização extrafísica.
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