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Resumo:
Este artigo está embasado na pesquisa dos questionários da atividade internacional

da Tenepes Planetária, realizado pelo Colégio Invisível da Pararreurbanologia (CIP),
no mês de fevereiro/2019. Objetiva apresentar resultados, discutir a importância na in-
terassistência lúcida como minipeça no maximecanismo reurbexológico e questiona-
mentos, dificuldades e benefícios do projeto e da autopesquisa. A metodologia usada
foi  avaliação  do  formulário  preenchido,  contato  pessoal  com  os  integrantes  sobre
a prática, inclusão do país adotado, dúvidas, relatos e pesquisas bibliográficas. A análi-
se final evidencia relevância da atividade inserida no processo em andamento da reur-
banização extrafísica, da autopesquisa qualificando o tenepessista e sua influência nos
resultados grupais e aos países.

Abstract:
This article is based on research of the questionnaires of the international activity

of Planetary Penta, conducted by the Invisible College of Parareurbanology (CIP), in
February 2019. It aims to present results, discuss the importance of lucid interassistan-
ce as a mini-piece in reurbexological maximechanism, the questions, difficulties and
benefits of the project and self-research. The methodology used was the evaluation of
the completed form, personal contact with members about the practice, inclusion of the
adopted country, doubts, reports and bibliographical research. The final analysis shows
the relevance of the activity inserted in the ongoing process of extraphysical reurbani-
zation, self-research qualifying the penta practitioner and its influence on group results
and the countries.

Resumen:
Este artículo se basó en la investigación de los cuestionarios de la Actividad Inter -

nacional de la Teneper Planetaria, realizados por el Colegio Invisible de la Pararreur-
banología (CIP), en el mes de febrero de 2019. Su objetivo es presentar resultados, dis-
cutir la importancia de la interasistencia lúcida como minipieza en el maximecanismo
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reurbexológico, cuestionamientos, dificultades, beneficios del proyecto y la autoinves-
tigación. La metodología utilizada fue la evaluación del contenido del formulario, el
contacto personal con los integrantes del Colegio sobre la práctica, la inclusión del país
adoptado, las dudas, los relatos y la investigación bibliográfica. El análisis final evi-
dencia la relevancia de la actividad incluida en el proceso que está en marcha respecto
de la reurbanización extrafísica, la autoinvestigación, cualificando al teneperista y su
influencia en los resultados grupales y de los países.

Artigo recebido em: 29.04.2019.
Aprovado para publicação em: 19.08.2019.

INTRODUÇÃO

Interesse. Este artigo foi motivado pelo interesse em compartilhar as informações coletadas no questio-

nário, aplicado em fevereiro de 2019 aos tenepessistas participantes da Tenepes Planetária (TP) em prol da

reurbanização planetária.

Planeta. O momento complexo atual nos países, estados e cidades referentes às ocorrências de catástro-

fes naturais, dessomas em massa e violências tem, hipoteticamente, o auxílio dos tenepessistas participantes

dessa atividade.

Atividade. Conforme publicado pelo CIP na revista Conscientia, vol. 22 N. 4 – Out./Dez. – 2018, pági-

nas 404 a 413, a atividade da Tenepes Planetária (TP) é descrita em detalhes.

Questionários. No ano de 2019 foram encaminhados questionários aos participantes, minipeças essenci-

ais do megaprojeto da Tenepes Planetária em assistir todos os países integrantes da ONU, buscando estatísti-

cas atualizadas com vistas à reciclagem dos países adotados pelos tenepessistas integrantes da atividade. 

Objetivo. O artigo tem por objetivo apresentar os resultados do questionário aplicado aos tenepessistas

participantes do projeto Tenepes Planetária, mostrando enfoque na interassistência lúcida do trabalho indivi-

dual da minipeça do maximecanismo reurbexológico e novos questionamentos sobre as dificuldades e os be-

nefícios, incluindo a autopesquisa e a reverberação na pesquisa grupal-reurbex.

Metodologia. Foi utilizado como metodologia o levantamento de dados da autopesquisa dos tenepessis-

tas que responderam às perguntas de 210 formulários, enviados via google forms, dos quais 96 foram respon-

didos, também informação verbal sobre dúvidas e relatos pessoais quanto ao projeto e pesquisa bibliográfica.

Estrutura. O presente trabalho está organizado em 5 seções:

1. Considerações sobre o questionário 2019.

2. Análise das principais dificuldades do tenepessista ao adotar o país.

3. Avaliação de dados coletados dos questionários.

4. Contextualização da tenepes e Reurbex.

5. Reflexões sobre a prática da Tenepes Planetária.

I. CONSIDERAÇÕES SOBRE O QUESTIONÁRIO 2019

Definição. “A Dinâmica da Tenepes Planetária é a atividade grupal, proposta pelo
Colégio Invisível da Pararreurbanologia, na qual a conscin tenepessista participante adota
na tarefa energética pessoal um ou mais países, com fins interassistenciais, durante tempo
indeterminado,  tendo em meta  a  aceleração  da  reurbex  do  Planeta  Terra”  (Bittencourt,
2016).

Questionário. O formulário contendo 14 questões foi endereçado por google forms para todos os tene-

pessistas cadastrados na atividade, no período de fevereiro de 2019, totalizando aproximadamente 210 ques-

tionários. 
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Critérios. O CIP considerou, no projeto, os 193 países reconhecidos pela Organização das Nações Uni-

das (ONU), dos quais 155 foram adotados até 30 de abril de 2019.

Recebidos. Dos formulários enviados, 96 questionários foram respondidos por 71 participantes até o fe-

chamento deste artigo. Vale mencionar que as respostas são em relação a cada país adotado, uma vez que

o tenepessista tem a opção de adotar mais de um.

II. ANÁLISE DAS PRINCIPAIS DIFICULDADES DO TENEPESSISTA AO ADOTAR O PAÍS

Reveses. Conforme a Evoluciologia, é comum a consciência deparar com dificuldades, obstáculos, cri-

ses pessoais, até mesmo no trabalho interassistencial em andamento ou em assumir novas responsabilidades. 

Pressão. O participante  da Tenepes Planetária com mais lucidez, ao disponibilizar-se na condição de

epicentro assistencial  full time,  desenvolve autossustentabilidade quanto à possível pressão holopensênica

decorrente da dinâmica.

Tares. Este artigo expõe as dificuldades estratégicas da tarefa do esclarecimento (tares), a identificação

de possíveis impedimentos das respostas ao questionário da TP, a adoção de um ou mais países na tenepes

e a pesquisa pessoal.

DIFICULDADES PARA RESPONDER O QUESTIONÁRIO

Adversidades. No decorrer da compilação dos dados, verificou-se algumas dificuldades do CIP de aces-

sar o tenepessista junto ao projeto, pontuando fissuras a serem sanadas, a fim de potencializar os resultados

esperados no aporte interassistencial planetário. Eis 4 impedimentos em ordem alfabética: 

1. Contato inexistente do tenepessista. 

2. Dados desatualizados do tenepessista.

3. Inexistência de cadastro de dados no website do Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatísti-

ca (ICGE), consolidando a totalidade de tenepessistas atuantes. 

4. Tenepessista não se manifesta quanto aos E-mails ou WhatsApp endereçados.

Hipóteses. Por outro lado, o CIP ressalta, em ordem alfabética, estas 5 hipóteses dificultadoras para o te-

nepessista responder o questionário:

1. Contratempo na manutenção da Tenepes Planetária.

2. Dificuldades em interpretar o conteúdo do questionário.

3. Esquecimento de ter adotado um país. 

4. Não consegue fazer rapport com o país.

5. Não percebeu nenhuma mudança em sua tenepes.

DIFICULDADE QUANTO À ADOÇÃO DE UM PAÍS

Avaliação. A adoção de um ou mais países na tenepes pessoal favorece a avaliação intraconsciencial

quanto à Seriexologia, à Paraprocedenciologia, à Interprisiologia, à Autopesquisologia e à autoqualificação

do assistente multidimensional com aporte energético, além do desprendimento classificando-o na condição

de minipeça reurbanizadora lúcida.

Conscientia, 23(4): 329-339, out./dez., 2019Hajjar, Vera; & et. al.   Análise dos Dados do Questionário da 
Tenepes Planetária no Ano de 2019.



332

Impedimentos. No decorrer da divulgação, constataram-se barreiras quanto à participação dos tenepes-

sistas no projeto da Tenepes Planetária. Para ampliação, eis, em ordem alfabética, 5 condições colaboradoras

da autopesquisa:

1. Dificuldade no autoenfrentamento grupocármico.

2. Evitar trazer conflitos potentes para sua psicosfera.

3. Não querer assumir mais uma tarefa durante a tenepes com a adoção de um país.

4. Não ter disponibilidade para pesquisar sobre o país. 

5. Sentir-se incapaz de sustentabilidade energética e assistencial. 

CRESCENDO: AUTOPESQUISA-QUALIFICAÇÃO DO TENEPESSISTA

Manutenção.  A constância e a persistência na manutenção sadia da autopesquisa denotam estratégia

evolutiva inteligente ao dar suporte para o domínio de impasses, conflitos, contrafluxos, entraves e gargalos

existenciais.

Autopesquisa. A ocorrência da autopesquisa de maneira espontânea, incorporada ao cotidiano do tene-

pessista, no decorrer das autoexperimentações, alerta para facilitadores à parceria amparadora fornecendo

auto e heteroassistência, onde o maior assistido é sempre o tenepessista.

Autossuperação.  Os contrafluxos  podem sinalizar  a  necessidade  de  autossuperação  de  traços-fardo

(trafares), aquisição de traços-faltantes (trafais), fortalecimento dos traços-força (trafores) e gargalo evoluti-

vo favorável para o avanço na prática tenepessística.

Iscagem. Um dos pontos positivos da autopesquisa diária, incluindo o mapeamento das sinaléticas ener-

géticas e parapsíquicas, em base mentalsomática, refere-se à avaliação de acontecimentos significativos en-

volvendo a iscagem consciencial. 

Lista. A organização intraconsciencial e interassistencial requer aperfeiçoamento constante para qualifi-

cação do tenepessista e evolução da qualidade da tenepes. Eis, em ordem alfabética, 7 pontos a serem con -

quistados pela manutenção sadia das autoanálises nas autoexperimentações:

1. Autodiagnóstico de possível melancolia intrafísica (melin).

2. Autorreeducação da ortopensenidade, filtrando as companhias extrafísicas.

3. Domínio das dificuldades no autoenfrentamento.

4. Estabelecimento de metas para a qualificação como tenepessista.

5. Evitação do desvio da programação de vida (proéxis).

6. Foco na priorização reciclogênica.

7. Manutenção do equilíbrio nas atividades diárias.

Relação. A evolução da humanidade precisa de qualificação dos pensenes conscienciais, os quais propi-

ciam interferência sadia assistencial e holocármica. Tal condição consciente e progressiva do assistente é fa -

tor propulsor no resultado positivo da pesquisa grupal, reverberando na interassistência aos países e aos con-

tinentes beneficiados.

Tenepessista. Portanto, a qualidade da tenepes pessoal tem influência direta na assistência às consciên-

cias, aos ambientes, aos países, aos continentes e ao planeta. 

Continuum. O  modus continuum da autopesquisa a favor do equilíbrio holossomático, imprescindível

no avanço interassistencial pode encontrar motivação na satisfação íntima em contribuir com o megaprojeto

interassistencial planetário.
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III. AVALIAÇÃO DE DADOS COLETADOS DOS QUESTIONÁRIOS

Contextualização.  No âmbito da Conscienciometria, com o objetivo de aprofundar a análise do binô-

mio tenepes-reurbex a partir das informações coletadas, vale discorrer os itens para maior elucidação do con-

teúdo, levantamento de dados, relatos e resultados.

Resultados. Considerando os questionários respondidos, com a finalidade de demonstrar na prática as-

pectos envolvendo a Tenepes Planetária e a Reurbex, primeira análise foi em relação ao horário.

Hora. O dado do horário da tenepes dos participantes da dinâmica planetária visa pesquisar a atuação te-

nepessológica nas 24 horas do dia, sendo utilizado o horário de Brasília em decorrência do fuso horário.

Dados. De acordo com o levantamento de dados, a partir das respostas de 90 tenepessistas, constatou-se

em fração inteira, sem atuação interassistencial relativos a tal prática nos seguintes horários: 2h, 3h, 11h,

13h, 14h, 15h, 16h, 19h e 20h. A concentração significativa da atividade ocorre às 6h, 7h, 22h e 23h. O maior

pico, dentre as respostas, é às 5h.

Análise. Os dados demonstram que durante a maior parte do dia não há tenepessistas atuando na Tene-

pes Planetária, possivelmente coincidindo com o horário de atividades do cotidiano: trabalho e estudo.

CRITÉRIO DE SELEÇÃO

Escolha. Os critérios utilizados na escolha do país a ser adotado na tenepes pessoal podem oferecer sub-

sídios ao tenepessista com a finalidade de auxiliar o processo em andamento da reurbanização extrafísica. 

Afinidade. Na questão da afinidade com o país, é pertinente a gama de possibilidades na avaliação cons-

ciencial: reconhecimento de grupocarma, campo energético representativo e senso de união.

Reconciliação.  A sensação de reconciliação com o país pode estar relacionada com sérias questões de

interprisão grupocármica em decorrência de atitudes anticosmoéticas significativas pretéritas.

Dados. Discorrendo sobre a visão global dos critérios de seleção para adoção do país e expansão da au-

topesquisa do interessado no projeto, eis na tabela 1, em ordem decrescente, os resultados obtidos com uma

ou mais possibilidades de escolha, seguido do número de participantes no ano de 2019:

TABELA 1 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 2019 E NÚMERO DE PARTICIPANTES

Critérios de Seleção Participantes
Simpatia, afinidade ou interesse pelo país (idioma, cultura, outros) 46
Necessidade ou carência do país 39
País que ainda não havia sido adotado 32
Observação de sincronicidade envolvendo o país 31
Inspiração extrafísica, projeção consciente ou outra parapercepção 28
Senso de dívida ou reconciliação com o país 18

Análise. De acordo com as respostas colhidas, cerca de quase metade dos tenepessistas utilizou no crité-

rio de seleção simpatia, afinidade ou interesse, seguido de necessidade ou carência do país. Cerca de ⅓ esco -

lheu o que não havia sido adotado, além de sincronicidade e interesse, havendo aceitação a partir de fenôme -

nos parapsíquicos. Por fim,  devido a senso de dívida ou reconciliação com o país adotado.⅕ devido a senso de dívida ou reconciliação com o país adotado.

PARAFENOMENOLOGIA

Conexão. Consoante  à  Parafenomenologia, existem inúmeros  acontecimentos  extrafísicos,  anímico

e parapsíquicos, facilitadores da conexão do trinômio tenepessista-país-reurbex.
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Ferramenta.  A parapercepção dos fenômenos torna-se dispositivo imprescindível em base mentalso-

mática na identificação e na interpretação de fatos e parafatos, viabilizando o aumento de conhecimentos

e atuação interassistencial adequada com provável potencialização reurbexológica.

Leitura. A leitura e o entendimento dos parafenômenos são fontes parapsíquicas valiosas para o pro -

gresso do assistente reurbanizador lúcido do seu papel na reurbanização planetária.

Dados. A lista parafenomênica a seguir mostra as vivências apontadas nas respostas referente aos países

escolhidos. Eis a quantidade de ocorrências relacionadas, entre outros, aos 10 tipos de parapercepções relata -

das, em ordem decrescente, dispostas na tabela 2.

TABELA 2 – OCORRÊNCIAS PARAFENOMÊNICAS E NÚMERO DE PARTICIPANTES

Parafenomenologia Participantes
Imagens mentais ou clarividência 44
Percepção de consciex ligada ao país 34
Ectoplasmia ou doação mais intensa de energias na tenepes 28
Retrocognição 13
Projeção consciente 10
Mudança de amparador na tenepes 8
Telepatia e clariaudiência 8
Percepção de paratecnologia 4
Precognição 4
Conexão energética 2

Avaliação. Os resultados apontam a margem de 45,83% dos participantes tiveram como experiência pa-

rapsíquica imagens mentais ou clarividência, seguida de percepção de consciex ligada ao país adotado. A ec-

toplasmia ou doação mais intensa de energia durante a tenepes somou 29,16% dos tenepessistas, a retrocog-

nição, 13,54% e a projeção consciente, 10,41%. Ainda foram mencionados a mudança de amparador na

tenepes pessoal, telepatia e clariaudiência, 4,16%. E em porcentagens menores, percepção de paratecnologia,

precognição e conexão energética.

SINCRONICIDADES

Intensificação.  Depois do  projeto Tenepes Planetária, há manifestação de tenepessistas que observam

sincronicidades com o país escolhido, ajudando na intensificação das afinidades e ocorrências com a locali -

dade e os residentes.

Conexão. As sincronicidades demonstram conexão ao processo de assistência extrafísica realizada, cor-

roborando e incentivando a integração do assistente ao projeto.

Dados. Segue a tabela 3 mostrando, em ordem decrescemte de ocorrências da quantidade e percentual,

as sincronicidades recorrentes ao tenepessista, mediante a possibilidade de escolher mais de uma opção. 

TABELA 3 – TIPOS DE SINCRONICIDADES, NÚMERO DE TENEPESSISTAS E PORCENTAGENS

Tipos de Sincronicidades Quantidade de tenepessistas / %
Notícias com maior frequência na mídia 51 / 53,1%
Nome do país aparecendo em diversos contextos 49 / 51%
Encontro com pessoas do país 23 / 24%
Participação em atividade relacionada ao país 13 / 13,5%
Nada percebido 2 / 2%
Nada observado 2 / 2%

Conscientia, 23(4): 329-339, out./dez., 2019Hajjar, Vera; & et. al.   Análise dos Dados do Questionário da 
Tenepes Planetária no Ano de 2019.



335

Análise. Cerca da metade dos participantes relatou a sincronicidade com o país a partir de notícia na mí-

dia, bem como o nome aparecendo em diversos contextos, aproximadamente 25% mencionou encontro com

pessoas do país, 10% participou em atividades relacionadas ao país, sendo a minoria sem percepção.

CONEXÃO PENSÊNICA

Pensenidade. As 5 informações a seguir, em ordem decrescente, revelam a conexão pensênica e afinida-

de do tenepessista em número de respostas ao questionário:

1. Eventualmente (40).

2. Diariamente (26).

3. Semanalmente (14). 

4. Somente nas sessões de tenepes (09). 

5. Esquecimento (08).

Avaliação. De acordo com os dados observou-se que quase a metade dos tenepessistas lembra eventual-

mente de ter adotado um país, em seguida cerca de quase um terço tem procurado lembrar-se diariamente,

cerca de um sexto tem lembrado semanalmente, seguido dos tenepessistas que lembram apenas durante a te-

nepes e uma minoria que afirmou ter se esquecido do compromisso em ter adotado um país.

RAPPORT

Utilização.  Na mensuração do rapport procura-se identificar os instrumentos utilizados pelos tenepes-

sistas para criar conexão pensênica com o país adotado. Segue a tabela 4, com os resultados, em ordem de-

crescente.

TABELA 4 – INSTRUMENTO DE RAPPORT, NÚMERO DE PARTICIPANTES E PORCENTAGEM

Instrumento utilizado para rapport Quantidade de participantes / %
Pensamento dirigido ou concentrado no país 59 / 62,8%
Pesquisa em geral 45 / 47,9%
Contato com pessoas originárias ou residentes no país 25 / 26,5%
Mapa do país em locais específicos da residência 19 / 20,2%
Viagem ao país 12 / 12,8%
Cosmograma 11 / 11,7%

Análise. A maioria dos tenepessistas utiliza o pensamento dirigido ou concentrado para criar  rapport

com o país. Em seguida quase a metade da pesquisa, no geral, reúne uma série de ferramentas, depois aproxi -

madamente 25%  teve contato com pessoas do país ou que residem nele como forma de conectar-se. Próximo

de um quinto utilizou o mapa como instrumento e, por fim, pouco mais de um quinto viajou in loco para aju-

dar no rapport a ele.

RESULTADOS

Contribuição.  A identificação de fatos e parafatos assistenciais hipoteticamente relacionados ao país

adotado na tenepes pessoal contribui com as pesquisas multidimensionais, reurbexológicas com as diretrizes

da atividade da Tenepes Planetária. 

Participante. O assistente no projeto da Tenepes Planetária contribui efetivamente no maximecanismo

da Reurbex da Terra, ampliando a interassistência a caminho da auto-ofiex. 

Conscientia, 23(4): 329-339, out./dez., 2019Hajjar, Vera; & et. al.   Análise dos Dados do Questionário da 
Tenepes Planetária no Ano de 2019.



336

Feedback. Nas respostas do questionário de 71 tenepessistas participantes, apenas 10 manifestaram que

não tiveram nenhuma percepção, e isso não significa que não houve assistência.

Compilação. Nas respostas quanto às vivências, às hipóteses e parapercepções verificou-se comprova-

ções. Eis, em ordem alfabética, lista de 15 indicativos de Reurbex com repercussões intrafísicas:

01. A saída da Missão de Paz da ONU.

02. Acalmia de Processo Separatista. 

03. Acidentes coletivos envolvendo catástrofes temporais, naufrágio, incêndio, violência e miséria. 

04. Acordo entre países após anos sem contato. 

05. Algumas regiões com pequena melhora nos conflitos bélicos. 

06. Amparabilidade intensa. 

07. Aparecimento do país na mídia sem ocorrência anterior. 

08. Assistência e acolhimento aos refugiados. 

09. Cessação de guerra de vários anos. 

10. Contato com amparador(a) do local. 

11. Dissolução de quistos holopensênicos dogmáticos e de conflitos da guerra. 

12. Melhora na relação econômica, social e política entre países. 

13. Mudança pensênica para melhor, reciclagem da população e maior atuação da justiça oficial. 

14. País adotado dando aporte a outro em situação emergencial. 

15. Percepção de liberação grupocármica.

OCORRÊNCIAS

Revelação. O link pensênico do tenepessista interessado e empenhado na interassistência grupal e reve-

lado nos exemplos citados mostra sintonia com o aporte mnemônico na reconstrução das autoexperimenta-

ções e, portanto, no suporte às possibilidades de ocorrências na tenepes pessoal, bem como na planetária.

Tipos. Os relatos foram diversos, mas vários deles apresentam em comum 7 pontos, em ordem decres-

cente de ocorrência: 

1. Parapercepções e percepções com o país adotado.

2. Sincronicidades através de notícias. 

3. Encontro com nativos e contato com o país. 

4. Reflexões significativas sobre a situação atual dele. 

5. Acesso a informações em geral. 

6. Conexão multidimensional. 

7. Pouquíssimos casos de não conexão ao país. 

Análise. Em geral o observado nos relatos é que a maioria apresenta conexão ou  rapport com o país

adotado e também como percepções e comprovações de como está a condição atual de cada um, seja por

meio de viagem, contato com nativos, acesso a noticiários da mídia em geral e o próprio parapsiquismo. 

IV. CONTEXTUALIZAÇÃO DA TENEPES E REURBEX

Contexto. Ao incluir, no decorrer do artigo, ideias sobre o tenepessismo, pesquisa pessoal e grupal rela-

cionadas ao tema tenepes e Reurbex, os autores pretendem colaborar com a cosmovisão interassistencial aos

interessados em serem coadjuvantes na aceleração da reurbanização extrafísica.
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Ferramenta. A tarefa energética pessoal é a ferramenta mais avançada para assistência ao planeta e ao

paraplaneta, atuante na Reurbex.

“A Reurbex, ou reurbanização extrafísica,  é a mudança para melhor dos ambientes
e comunidades extrafísicas doentias,  anticosmoeticamente degradados, patrocinada pelos
Serenões,  com a finalidade de higienizar o holopensene intrafísico das áreas das Socins
sobre as quais exercem influência antievolutiva e deletéria para a Humanidade” (Vieira,
2003, p. 245).

Papel. O papel da tenepes é acolher, assistir. Porém o encaminhamento das consciências atendidas, está

a cargo dos amparadores. 

Ofiex. Quando o acompanhamento se faz de maneira intensa e profunda, a equipex pode recorrer aos te-

nepessistas que atendem em para-ambulatórios extrafísicos e até mesmo aos ofiexistas no caso de transmi -

gração.

Epicentro.  O praticante da tenepes, seja em seu Tenepessarium ou outro aposento escolhido para esse

fim, é epicentro das atividades interassistenciais e a inclusão megafraterna de um ou mais países na tenepes

pessoal é condição essencial avançada, na qualificação do atacadismo interassistencial tenepessístico.

Reurbex. O processo da Reurbex tem foco na realidade planetária das ressomas em grande quantidade

de consciências reurbanizadas (consréus). O agente reurbanizador lúcido, ao acolher essas consciências ajuda

na megarreciclagem terrestre, dedicando-se ao desenvolvimento da Megafraternologia.

Hipótese. A consréu, recém-vinda da Baratrosfera, causa entropia no meio ambiente e também na Con-

viviologia, portanto, a Tenepes Planetária oportuniza, em hipótese, campo energético ampliado em apoio

a diversos assistidos de um país, inclusive com possibilidade inicial da viragem evolutiva.

Elenco. Em tal processo, fazem parte da  Elencologia: o amparador de função, o assistente intrafísico

e o grupo a ser assistido, que no contexto da Tenepes Planetária pode ser composto por um ou mais países.

V. REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA DA TENEPES PLANETÁRIA

Megapensenologia. TP: aporte reurbexológico.

Participantes. Cada participante do projeto é minipeça fundamental ao fomentar o holopensene grupal

da Tenepes Planetária e, também, na movimentação interassistencial da maxiengrenagem reurbanológica. 

Atacadismo. A Tenepes Planetária possibilita  ao tenepessista ampliar  sua assistência ao atacadismo

consciencial, portanto, contribuir no avanço dos processos das reciclagens intraconscienciais (recins), das

reurbanizações e das tares.

Ofiex. O participante encontra na Tenepes Planetária grande oportunidade no estágio de desenvolvimen-

to interassistencial para a preparação do  para-ambulatório pessoal em sua diversidade de ambientes e de

equipexes assistenciais. Além da gradativa condição para o próximo passo evolutivo, a instalação da auto-

ofiex. 

Segundo ortopensata de Vieira (2014, p. 1.161):

 “A interassistencialidade dedicada, a partir da tenepes, leva a conscin à auto-ofiex”.

Relatos. A troca de vivências entre os tenepessistas, compartilhada em relatos, é contribuição valiosa na

ampliação de possíveis ocorrências de parafenômenos, informações multidimensionais e seus indícios na

Reurbex, além de favorecer ao leitor(a) a formação de neossinapses pró-experimentação.
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Sincronicidades. Ao envolver acontecimentos sincrônicos relativo a país não adotado, pode-se chamar

a atenção à nova possibilidade interassistencial e pesquisística quanto à ocorrência do fato ou parafato.

Questionamentos. No decorrer das pesquisas, deparou-se com nova realidade até então não argumenta-

da pelos integrantes da Tenepes Planetária e CIP, provocando novos questionamentos, em ordem crescente,

com 7 perguntas cabíveis de investigação:

1. O tenepessista sabe de fato qual seu papel?

2. Como é feita a tenepes a um ou mais países?

3. Qual a atuação, de fato, do tenepessista nesse megaprojeto?

4. Qual a sustentabilidade energética pessoal ao participar em tal projeto?

5. Existe rebarba assistencial advinda de um país ou mais?

6. Qual a contribuição do tenepessista na Tenepes Planetária?

7. Qual a avaliação e resultado referente ao(s) país(es) adotado(s)?

AVALIAÇÃO FINAL

Recin. O tenepessista, que mantém as recins atualizadas qualifica a tenepes, o padrão de energias, estrei -

ta a relação com a equipex e tende a tornar-se benquisto aos amparadores daquele país, reverberando nos re -

sultados da atividade grupal realizada onde pratica a tenepes.

Qualificação.  A TP permite ao tenepessista entender e ampliar a interassistência pró-universalista por

meio da exteriorização das energias à equipex, dentro do princípio “que aconteça o melhor para todos”. 

Tares. As informações colhidas dos questionários trouxeram relevantes acréscimos motivadores ao as -

sistente para adotar um país ou mais ao desdramatizar e mostrar a magnitude do atendimento tenepessístico

para as atividades agendadas extrafisicamente por amparadores. 

Avaliação. Por meio de questionários, resultados e relatos foi possível avaliar algumas repercussões ex-

trafísicas e intrafísicas positivas relacionadas aos países adotados, fornecendo subsídios à autopesquisa do

participante e possíveis elementos encorajadores para a contribuição desse megaempreendimento planetário.

Análise. A análise dos dados apresentados no artigo vem pontuar a relevância do tenepessista nas práti-

cas interassistenciais planetárias, notadamente as de vanguarda, em particular ao assistente ativo no processo

das reurbanizações.

Relevância. O artigo trouxe a você, leitor(a) aportes reflexivos quanto à autolucidez sobre o atual mo-

mento evolutivo do Planeta Terra? Você considera contribuir para acelerar a Reurbex? 

Convite. Você está convidado a fazer parte desse megaprojeto interassistencial, megafraterno e de alcan-

ce evolutivo ainda não identificados. Gostaria de tornar-se minipeça nesse maximecanismo interassistencial? 

NOTAS

1. O tratamento dos dados foi elaborado a partir das tabelas produzidas pelo Google Forms, do questio-

nário de 2019 armazenados nos arquivos do CIP, por Adelaide Cruz e Júlio Borges.
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