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Resumo:
O presente artigo traz informações decorrentes  da Dinâmica da Tenepes Planetá-

ria, nos anos de 2017 e 2018, elaborada pelos pesquisadores integrantes do Colégio In-
visível da Pararreurbanologia (CIP). Tem por objetivo descrever as atividades e as es-
tratégias com a finalidade de aumentar o número de tenepessistas na interassistência
a um ou mais países em sua tenepes. Nesse contexto, foram realizadas leituras e análi-
ses de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, apanhado de informações dispo-
níveis na página Web do CIP, atas de reuniões e materiais bibliográficos de referência,
e resumo a partir de relatos de pesquisadores do grupo. Finaliza observando que os re-
sultados obtidos (Ano-base: 2018) indicam aumento na adoção de países assistidos, de-
monstrando a solidariedade e policarmalidade vivida no auxílio expressivo junto ao
processo da reurbanização intrafísica e extrafísica do Planeta Terra.

Abstract:

This article provides information arising from the planetary penta dynamic, in 2017
and  2018,  elaborated  by  researchers  in  the  Invisible  College  of  Parareurbanology
(ICP). It has the objective to describe activities and strategies with the purpose of in-
creasing the number of penta practitioners engaged in interassistance to one or more
countries in their penta. In this context, readings and analysis of articles from the Ency -
clopedia of Conscientiology were performed, along with information available on the
ICP website, minutes of meetings and bibliographic reference materials, together with
a summary of reports from the group’s researchers. It concludes by observing the re-
sults obtained (Base year: 2018) indicate an increase in the adoption of assisted coun-
tries,  demonstrating  solidarity  and polykarmality  experienced  in  express  aid  to  the
process of intraphysical and extraphysical reurbanization of Planet Earth.

Resumen:
El presente artículo trae informaciones provenientes de la Dinámica de la Tenepes
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Planetaria, entre los años 2017 y 2018, elaborada por los investigadores integrantes del
Colegio Invisible de la Pararreurba¬nología (CIP). Tiene por objetivo describir las acti-
vidades y las estrategias con la finalidad de aumentar el número de teneperistas en la
interasistencia a uno o más países en su teneper. En este contexto fueron realizadas lec-
turas y análisis de verbetes de la Enciclopedia de la Concienciología, con informacio-
nes disponibles en la página Web del CIP, actas de reuniones, material bibliográfico de
referencia, y resumen a partir de relatos de investigadores del grupo. El autor finaliza
haciendo la observación que los resultados obtenidos (Año-base: 2018) indican aumen-
to en la adopción de países asistidos, demostrando la solidaridad y la polikarmalidad
vivida en el auxilio expresivo junto al proceso de la reurbanización intrafísica y extrafí-
sica del Planeta Tierra.

Artigo recebido em: 30.04.2018.
Aprovado para publicação em: 24.10.2018.

INTRODUÇÃO

Projeto. A Dinâmica da Tenepes Planetária é um projeto desenvolvido pelo Colégio Invisível da Parar-

reurbanologia (CIP), iniciado em 2013 e tem o objetivo de promover a adoção de país ou países pelos tene-

pessistas interessados em incluí-los na tenepes, contribuindo dessa forma, com o processo da reurbanização

do Planeta Terra.

Objetivo. O objetivo deste artigo é descrever as estratégias utilizadas para aumentar o número de ade-

sões  de  tenepessistas  na  adoção por  meio  do  projeto  Tenepes  Planetária  implantado nos  anos  de  2017

e 2018. 

Metodologia. A metodologia utilizada foi a pesquisa e análises de verbetes da Enciclopédia da Consci-

enciologia, dados disponíveis na página web do (CIP, 2018), atas de reuniões e materiais bibliográficos de re-

ferência, bem como resumo a partir de relatos dos pesquisadores do CIP. 

Estrutura. O artigo está estruturado em 3 partes, conforme exposto a seguir:

I.  Contextualização:  Histórica  e  Definições. Relata  a  Dinâmica  da  Tenepes  Planetária,  iniciando

a contextualização histórica da atividade e sua definição, relaciona os conceitos de tenepes e reurbex, seus

objetivos e meta a ser alcançada.

II. Histórico.  Descreve sobre as atividades ocorridas no CIP no período entre 2017 e 2018 assumidas

por um grupo composto de 8 participantes enquanto responsável, abrangendo a divulgação e a manutenção

da atividade. Apresenta as principais atividades realizadas pelo grupo, principalmente no que se refere à cria -

ção de listagens e estratégias de divulgação nos eventos da Comunidade Conscienciológica Cosmoética In-

ternacional (CCCI), inclusive a participação no Fórum da Tenepes de 2017.

III. Gráficos.  Demonstra  graficamente  o  crescimento  das  adoções,  evidenciando  um paralelo  entre

a adesão dos tenepessistas versus os países adotados e o apoio dos tenepessistas no ano de 2017, período em

que é feita uma análise quantitativa e qualitativa a respeito dos mesmos números.

I. CONTEXTUALIZAÇÃO

CIP. Em 2011, fundou-se o Colégio Invisível da Pararreurbanologia com a participação ativa de 20 pes-

quisadores. Em 2013, dentre os projetos propostos, predominou a ideia da Dinâmica da Tenepes Planetária. 

Definologia. “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 1 ou mais países, com fins interassistenciais, durante tempo in-

determinado, tendo em meta a aceleração da reurbex do planeta Terra” (Bittencourt, 2016).
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Sinonimologia: 1.  Dinâmica  da  tenepes  pararreurbanológica.  2.  Dinâmica  tenepessológica  global.

3. Dinâmica da tenepes intercontinental. 4. Dinâmica Interassistencial Planetária. 5. Rede tenepessística pla-

netária. 6. Projeto da Tenepessologia Global.

Complemento. No decorrer da parte I, seguem definições complementares relacionadas ao título para

maior explicitação do contexto. 

Tenepes:  Tenepes (tarefa energética pessoal) é a transmissão de energia consciencial
(EC),  assistencial,  individual;  programada  com  horário  diário,  da  consciência  humana,
auxiliada por amparador ou amparadores; no estado da vigília física ordinária; diretamente
para consciexes carentes ou enfermas, intangíveis e invisíveis a visão humana comum; ou
conscins projetadas, ou não, próximas ou a distância, também carentes ou enfermas (Vieira,
1996, p. 11). 

Ortopensatologia. Eis 2 ortopensatas relativas ao tema:

1. “A prática da Tenepes não tem relação direta com a Reurbex Terrestre por ser um

processo  interassistencial  pessoal.  Contudo,  quando  a  conscin  tenepessista  amplia

a interassistencialidade acaba adentrando positivamente os trabalhos macros ou coletivos”

(Vieira, 2014, p. 1.614). 

2. “A tenepes quando evoluída torna-se um dos pilotis de sustentação da estrutura da

Reurbex” (Vieira, 2014, p. 1.616). 

Reurbanização. A reurbanização é o ato, processo ou efeito de urbanizar de novo ou reurbanizar, am-

pliando ou reorganizando o espaço urbano e áreas rurais, melhorando as condições da vida humana (Vieira,

2003, p. 244).

Policarmalogia.  A Policarmologia é  a especialidade da Conscienciologia que estuda as relações ou

princípios de causa e efeito atuantes na evolução da consciência quando centrados no senso e vivência da

maxifraternidade cósmica, além do egocarma e grupocarma. É um subcampo científico da Intrafisicologia

(Vieira, 1999. p. 42).

Dinâmica. A Tenepes Planetária traz a tenepes na condição de atividade que contribui para os processos

das reurbanizações, visando ampliar a assistência a nível policármico. 

Histórico. Em 2013 o Colégio Invisível da Pararreurbanologia foi convidado a participar do IX Fórum

da Tenepes pelos respectivos coordenadores do evento, em Foz do Iguaçu, PR. Para atendimento, realizou-se

a Dinâmica da Tenepes Planetária, com o objetivo de engajar o tenepessista na tarefa assistencial da reurba-

nização extrafísica ao adotar um ou mais países por afinidade na tarefa energética pessoal. 

Propósito.  A Dinâmica da Tenepes Planetária tem por objetivo a ampliação da interassistencialidade

planetária por meio da tenepes, interagindo holopensene favorável à reurbex.

Meta. A intenção da atividade é: em 5 anos ter os 193 países reconhecidos pela Organização das Na-

ções Unidas (ONU) sendo adotados por tenepessistas, contribuindo na reurbanização do Planeta Terra. 

Divulgação. O CIP tem procurado divulgar a Tenepes Planetária aos tenepessistas, além de fornecer ori-

entações sobre onde encontrar informações que os ajude a escolher o país a ser adotado.

Rapport. Para os pesquisadores criarem rapport com o país escolhido, sugere-se que pesquisem as variá-

veis: problemática interna e externa, social, econômico, político; dados da população e dos dirigentes na in-

tenção de contribuir para a resolução de problemática levantada. Assim, o praticante da tenepes estará se ha -

bilitando no papel de coadjuvante reurbanizador.
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Informações.  No que se refere à  Dinâmica da  Tenepes Planetária estão disponíveis ao público, para

acesso  on-line na  página CIP (2018),  as  seguintes  informações:  Questionários  referentes  aos  anos 2014

e 2015, dados estatísticos, mapa múndi e listagem dos países adotados e respectivos adotantes, listagem dos

países não adotados e a listagem contendo dados básicos (Listagem dos Minicurrículos)1. Tais dados contri-

buem na pesquisa dos países a serem adotados.

Adoção. Após a escolha do país, o (a) tenepessista deve enviar E-mail ao CIP informando o país a ser

adotado. Em resposta, recebe orientações sobre os procedimentos na adoção. 

II. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE MAIO DE 2017 A ABRIL DE 2018

Equipe. Em reunião do Colégio Invisível da Pararreurbanologia, foi definida nova equipe para dar con-

tinuidade a  Dinâmica da Tenepes Planetária. Posteriormente, durante tais reuniões, essa equipe enfatizou

conceitos, definições, atividades e ações a serem desenvolvidas. 

Divulgação. Segue tabela contendo 8 estratégias definidas nos anos de 2017 e 2018, enumeradas confor-

me a sequência delas.

TABELA – ESTRATÉGIAS DE DIVULGAÇÃO 2017 E 2018
N° Atividade / Ação Contato / Local Objetivo

1. Contato via E-mail 
ICGE, UNICIN,
IC Tenepes

Acessar  banco  de  dados  de  tenepessistas  da
CCCI,  para  posterior  divulgação  da  Tenepes
Planetária

2.

Criação  e  disponibilização  de
lista atualizada dos países

Website do CIP Listar  os países  de acordo  com a listagem da
ONU para apresentar qual a referência utilizada

Criação  e  disponibilização  de
lista de países adotados

Website do CIP

Facilitar a escolha do país pelo tenepessista
Criação  e  disponibilização  de
lista de países não adotados

Website do CIP

Disponibilização  de  informa-
ções gerais de países não ado-
tados

Website do CIP Fornecer informações relevantes aos tenepessis-
tas interessados em fazer parte deste megaem-
preendimento grupal:  Tenepes Planetária.  Esti-
mular  o  rapport entre  o  tenepessista  e  algum
país

Disponibilização  dos  dados
básicos  (minicurrículos)  dos
países adotados

Website do CIP

3. Controle interno do CIP
Revisão  do  questionário
de  acompanhamento  dos
tenepessistas

Atualizar quais tenepessistas que já participam
da Dinâmica, identificar a permanência ou mu-
dança no(s) país(es) adotado(s)

4. Tenepessistas
Criação e envio de convite
para adoção de país

Divulgar individualmente a  Dinâmica da Tene-
pes Planetária

5. Tenepessistas  e  Tenepessistas
em potencial

Divulgação presencial

Divulgar  a  Dinâmica  da  Tenepes  Planetária
presencialmente aos participantes dos  eventos:
Encontro  de  Voluntários  do  IIPC,  Semana  da
Tenepes, Fórum da Tenepes e o curso Tenepes-
sograma
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N° Atividade / Ação Contato / Local Objetivo

6. Equipe responsável
Criação  de  grupo  no
WhatsApp

Agilizar  informações  e  atualizações  sobre  as
adoções dos países

7. IC TENEPES Reunião e parceria
Firmar parceria entre a referida IC e o CIP para
a divulgação da  Dinâmica da Tenepes Planetá-
ria durante a Semana da Tenepes em Julho

8.
Instituições Conscienciocêntri-
cas (ICs)

Elaboração e envio de car-
ta de divulgação

Enviar para a coordenação de cada IC para o re-
envio aos voluntários integrantes daquela IC

Atividades. Segue, adiante, descrição de atividades que foram destacadas como importantes no trabalho

desenvolvido pela equipe.

Divulgação. Uma das maiores estratégias de divulgação ocorreu no Encontro de Voluntários do Instituto

Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC). A primeira divulgação presencial foi nesse evento,

em junho de 2017. A organização do estande contou com a participação de 8 membros do CIP, onde foi cria -

do um espaço de divulgação que contou com uma mesa com banner e folders que foram distribuídos. Cole-

gas do CIP se revezaram em acolher e explicar a Dinâmica.

Banco de dados. Constatou-se no levantamento de informações que os únicos dados oficiais sobre o nú-

mero de tenepessista constam na Tabela1 - Cálculo de Estimativa do número de Tenepessistas na CCCI dis -

ponível no livro Tenepes: Assistencial Interdimensional Lúcida (Thomaz & Pitaguari, 2015, p. 477).

Minicurrículos. Foi proposta a elaboração dos dados básicos dos países para adoção, optou-se em usar

os dados disponíveis na Web. Uma tabela foi criada utilizando-se o software MS-Excel com campos para in-

serir as principais informações, de cada país, constantes na lista da Organização das Nações Unidas (ONU).

O objetivo principal foi fornecer subsídios relevantes aos tenepessistas interessados em fazer parte deste me-

gaempreendimento grupal: Tenepes Planetária. 

Fatuística.  Durante a elaboração desse trabalho, os participantes tiveram autovivências registradas na

condição das seguintes percepções e parapercepções: projeções conscienciais lúcidas e assistência aos bol-

sões extrafísicos durante a tenepes; a necessidade de atualização do cosmograma do país adotado; dedicação

para acompanhar atentamente os fatos noticiados diariamente pela mídia; abertura pensênica e visão poli -

cármica; ampliação da visão do multiculturalismo em relação ao planeta.

Amigos. Voluntariamente, 2 dos participantes da equipe da Tenepes Planetária divulgaram referida ati-

vidade, para a listagem pessoal de amigos e recebendo bom retorno com várias adoções. Este foi um dos

pontos fortes, pois devido a tal divulgação houve a maioria das novas adoções de países.

Fórum. O CIP foi convidado para realizar uma dinâmica de duas horas, durante o Fórum da Tenepes em

dezembro de 2017, referindo-se ao tema a Tenepes Planetária. Para realizá-la, os participantes distribuídos

em 6 mesas temáticas contando com 8 facilitadores. Eis, em ordem alfabética, os temas das referidas mesas:

1. Brasil.

2. Iniciativas de paz entre Judeus e Palestinos.

3. Movimentos migratórios.

4. Paradiplomacia e Antibelicismo.

5. Reurbanização na Europa.

6. Reurbin: Revitalização Urbana (atribuída ao grupo de participantes do fórum em EAD).

Finalidade. O objetivo dessa atividade foi identificar indícios de reurbanização referentes aos temas.
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Campo. No último dia do XIII Fórum da Tenepes, realizado em dezembro de 2017, foi realizado campo

bioenergético assistencial com 2 Epicons, cuja temática referia-se aos processos de reurbanização e a Tene-

pes Planetária. Após o término do campo houve um debate onde os participantes relataram suas parapercep-

ções e descreveram processos de resgate e de auxílio extrafísico a grupos de consciexes, principalmente de

crianças.

Tertúlia. Durante o período da realização do Fórum da Tenepes de 2017 participantes do CIP divulga-

ram a Tenepes Planetária no Tertuliarium, utilizando-se do espaço para divulgação ao término das tertúlias

conscienciológicas diárias.

Resultados. Devido às estratégias de divulgação, observou-se aumento significativo nas adoções dos pa-

íses, onde cada tenepessista utilizou alguns critérios para sua adoção. 

Critérios. Durante as atividades desenvolvidas pela Dinâmica da Tenepes Planetária, percebeu-se que

boa parte das escolhas da adoção dos países, seguiram alguns critérios: países que apareceram mais na mídia

como Síria, Coreia do Norte, Estados Unidos da América, Venezuela e Brasil; países que não são muito co-

nhecidos, porém chamaram a atenção pelas informações contidas nos minicurrículos e países que desperta -

ram o interesse do tenepessista na adoção, através de rapport assistencial. 

III. DADOS DA TENEPES PLANETÁRIA

IX Fórum da Tenepes. A Dinâmica da Tenepes Planetária realizada durante o IX Fórum da Tenepes re-

sultou na adoção de 22% dos países do planeta. Todos os continentes foram contemplados com a adoção de

no mínimo oito países, conforme demonstrado no Gráfico 1.

Ásia e Oceania Américas Europa África TOTAL 
-3

25

53

81

109

137

165

193

Gráfico 1 – Países Adotados (Ano-base: 2013 
                                                        

Países 
adotados

Evolução. O gráfico 1 e os gráficos 2, 3, 4, 5 e 6, enumerados a seguir, apresentam a evolução da meta

da dinâmica após intensificação da divulgação. Esses gráficos foram produzidos a partir de dados coletados

nos documentos mantidos nos arquivos do CIP e disponíveis no site do colégio. 
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Resultados. As ações realizadas pelo CIP ao longo do período elevaram os resultados da Dinâmica da

Tenepes Planetária: participação nos X e XI Fóruns da Tenepes, apresentação de artigo intitulado Dinâmica

da Pararreurbanologia Global: Preliminares e metas, questionário qualitativo aplicado aos participantes, di-

vulgação de informações sobre e adesão à Dinâmica da Tenepes Planetária no site do CIP e em eventos da

Conscienciologia. A maioria neste período foi adotado durante o próprio Fórum da Tenepes em que foi apre-

sentado.

África Américas Ásia Oceania Europa Total planetário
-3

25

53

81

109

137

165

193

Gráfico 2 – Crescimento Das  Adoções Dos Países 2013 - 2017

2013
2015
2017

Resultado. 64% da meta da  Dinâmica da Tenepes Planetária atingida em 2017. Observa-se ao longo

dos anos que continuam havendo adoções, porém em ritmo menor. Em 2017 com as novas estratégias de di-

vulgação houve um aumento significativo, principalmente na divulgação via E-mail a amigos tenepessistas.

2013

2017

TOTAL

0 2 4 6 8 10 12 14

Gráfico 3 – Adoções de Países do Oriente Médio

Países adotados

 

Consenso. Observa-se desde o início da Dinâmica da Tenepes Planetária que a região conhecida como

Oriente Médio é destacável devido ao seu processo histórico, permanente presença nos noticiários devido aos

conflitos e confrontos dentre seus países. É consenso a necessidade de assistência a esses países. Como se
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observa, o destaque dado a essa região resultou na adoção de 80% dos seus países até 2017. Principalmente a

Síria que, devido ao conflito local, foi adotada por mais de um tenepessista. Apenas o Kuwait e o Qatar ainda

não foram adotados (Ano-base: 2018). 

2013 2015 2017
0

50

100

150

200

250

300

Gráfico 4 – Adesão De Tenepessistas versus Países Adotados

Tenepessistas
Países adotados

Critérios. Os critérios propostos pelo CIP para orientar os participantes da dinâmica foram: a livre-esco-

lha, liberdade para adotar apenas 1 (um) ou mais países e a inclusão do(s) país(es) durante o período mínimo

de 1 (um) ano.

Sincronicidades. As quantidades de tenepessistas, comparada com a de países adotados no mesmo perí-

odo, indicaram existir sincronicidades dentre os participantes. Aproximadamente o dobro de participantes em

relação à quantidade de países adotados mostra que mais de um tenepessista adotou o mesmo país, embora

a adoção da totalidade de países não estivesse concluída, atingiu resultado expressivo, com 248 participantes.

Total

África

Américas

Ásia e Oceania

Europa

Oriente Médio

0 50 100 150 200 250 300

Gráfico 5 –  Total de Tenepessistas que Aderiram X Países Adotados - 2017

Países adotados

Tenepessistas

Distribuição. Europa, Oriente Médio e Américas são as regiões onde se concentra a Tenepes da maioria

dos participantes, cujo número ultrapassa 22% do total de 193 países. Muito se deve ao fato desses continen -

tes serem formados por países: que são mais conhecidos, por serem vizinhos do Brasil ou serem países mais

antigos; ou também por aparecerem mais na mídia devido, em geral, a conflitos. 
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Alcance. Em 2017 a tenepes planetária atingiu mais da metade dos países de todas as regiões apresenta-

das: os cinco continentes mais o oriente médio. O Gráfico 6, a seguir, consiste em um conjunto de gráficos

que apresenta a proporção das adoções alcançadas em 2017 por região.

Gráfico 6 – Resultado Preliminar por Região, em 2017
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Planeta. África, Europa e Oriente Médio são as regiões mais profícuas em termos de adoções com no

máximo 30% dos países ainda não adotados. As demais regiões são compostas por países menos conhecidos,

alguns são ilhas pequenas, por isso a criação da listagem dos países não adotados e seus respectivos minicur-

rículos, assim se poderia dar mais visibilidade aos desconhecidos. A meta da Dinâmica da Tenepes Planetá-

ria ainda deve ser atingida até o final deste ano de 2018. 

CONCLUSÃO

Empreendimento. O trabalho realizado evidenciou ao grupo que a  Dinâmica da Tenepes Planetária

efetiva é um dos empreendimentos interassistenciais propulsores em potencial da evolução de planeta-hospi -

tal para planeta-escola.

Variáveis. As principais variáveis encontradas são os países, as adoções, os tenepessistas e o comprome-

timento assistencial, conforme o conceito citado a seguir: 

“O  comprometimento  assistencial  é  o  ato  ou  efeito  de  a  consciência,  intra  ou
extrafísica, responsabilizar-se por assistir as demais consciências de maneira lúcida quanto
a responsabilidades pessoais, potencializando a própria evolução” (Lara, 2013).

Finalidade. Com todos os países adotados, e quanto mais tenepessistas participarem, tem-se as condi -

ções para uma Dinâmica da Tenepes Planetária realizável.

Comprometimento. O nível de comprometimento do (a) tenepessista é o que mais influi na efetividade

da Dinâmica da Tenepes Planetária.
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Efetividade. A efetividade é o quanto a dinâmica é eficiente e eficaz. Está ligada ao grau de rapport,

modificações, insights e neossinapses entre o(a) tenepessista e/ou país(es).

Desafios. Acessar o público-alvo a quem é direcionado esse projeto.

Inclusão. A consulta à listagem e minicurrículo dos países adotados no website do Colégio Invisível da

Pararreurbanologia, enquanto filtro para a escolha de países ainda não atendidos. Observação da sincronici-

dade relacionada a determinado país ou cultura após a decisão.

Gargalo. A falta ou inexatidão de cadastro a partir de recursos tecnológicos atualizados que atenda a di-

versos objetivos é o maior gargalo das ICs.

Expansão. A Tenepes Planetária é uma ação de expansão da Conscienciologia no Planeta. 

Universalismo.  A Dinâmica possibilita o entendimento da assistência policármica e o universalismo,

pois na tenepes se busca assistir consciências que não fazem parte do cotidiano e não têm a mesma cultura ou

habita a mesma região.

Compreensão. Fazer parte desse empreendimento significa se conectar aos holopensenes dos Serenões

e contribuir para a reurbex deste planeta.

Minipeça. A tenepes planetária possibilita a atuação do tenepessista enquanto minipeça no maximeca-

nismo assistencial da reurbex.

Policarmologia. A contribuição enquanto tenepessista na Dinâmica da Tenepes Planetária é passível de

despertamento do senso policármico, o qual traz auxílio expressivo na reurbanização intrafísica e extrafísica

do Planeta Terra.

NOTA 

1. A listagem dos minicurrículos foi elaborada por Rita Carmen Richter no período de 02 de abrila 30 de junho de 2018 utili -

zando como fonte de dados os 4 websites a seguir: <http://www.portalsaofrancisco.com.br>; <http://www.suapesquisa.com/paises>;

<http://brasilescola.uol.com.br/geografia/>;  <http://www.infoescola.com/europa/>
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