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Editorial
XVI Fórum da Tenepes e XIII Encontro de Tenepessistas
na 100ª edição de Conscientia

Satisfação. É com imensa satisfação que comemoramos a 100ª publicação da Conscientia contemplando
mais uma edição especial associada ao Fórum da Tenepes e Encontro de Tenepessistas, evento da Conscienciologia com o maior número de publicações. Ressalta-se que dessas 100 edições contemplando 96 periódi cas trimestrais, duas suplementares e duas extras, 12 delas foram exclusivamente dedicadas a pesquisas sobre
Tenepes, publicadas anualmente desde 2009.
Conteúdo. Esta edição contempla 12 artigos, 5 relatos e 5 resumos elaborados por pesquisadores da Tenepessologia, e na seção Informações, no final da revista, as coordenadoras do Evento detalham a programa ção do XVI Fórum da Tenepes e XIII Encontro de Tenepessistas, destacando a forma de exposição destes trabalhos, além de outras atividades.
Textos. A seguir, apresentamos os autores e as suas pesquisas, na ordem da publicação:
Perfil. Alane Wires Lemos Barros, no artigo Identificação do Perfil Assistencial no Estágio Pré-Tenepes: Estudo de Caso constata a dinamização da autoproéxis ao disponibilizar o melhor dos traços conscienciais para a assistencialidade.
Pedidos. Cristina Bornia apresenta Pedido de Tenepes: Um estudo Autoinvestigativo com hipóteses propulsoras para autopesquisa do tenepessista.
Reperspectivação. O local de ressoma e a mesologia possuem relação direta com o intermissivista, sendo essa a proposta inquiridora de Kao Pei Ru em Reperspectivação Holocármica por meio da Dinâmica da
Tenepes Planetária.
Paradever. Karina Albuquerque Barreto em seu artigo Paradever Tenepessológico: Minipeça atuante
no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial, discorre sobre as reflexões em torno dos deveres
conscienciais que o tenepessista vai enxergando e assumindo ao longo da existência.
Método. Alexandre Zaslavsky em seu artigo, Método da Autoexperimentação Tenepessológica, propõe
formas de fazer autoexperimentação conscienciológica com a prática da tenepes.
Potencialização. A Potencialização Tenepessológica, artigo apresentado por Flávio Amado expõe sobre
a condição de o assistente tenepessista dinamizar teaticamente a assistencialidade tenepessista através da au topesquisa.
Sinergismo. Milton Barrios, em Teática do Sinergismo Dinâmica Parapsíquica-Tenepes: Estudo de
Caso, procura inicialmente esclarecer por que a interação das atividades dinâmica parapsíquica e tenepes são
sinérgicas para depois apresentar o estudo da experiência pessoal.
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Evolução. Sandra Viana traz o texto sobre Evolução Autoparaperceptiva no Triênio Tenepessístico analisando a evolução da autoparaperceptividade vivenciada e otimizada por parapedagogia de amparo, anota ções e pesquisas ao longo de 3 anos de tenepes.
Autoexperiência. A autora, Jéssica Laudares, discorre no artigo Pesquisa Aplicada às
Autoexperiências Parapsíquicas na Tenepes, sobre autovivências parapsíquicas durante a tenepes, apontando
otimizadores e dificultadores da Parafenomenologia, identificados durante a prática.
Autoposicionamento. Lauisa Barbosa Pinto Afonso, no artigo Antecipação da Tenepes: Estudo de
Caso do Autoposicionamento Interassistencial e Qualificação Parapsíquica, expõe casuística pessoal e autovivências, analisando a fase preparatória e requisitos importantes à conscin tenepessável.
Autorreeducação. No artigo Autorreeducação do Convívio Qualificando a Interassistência na Tenepes,
Liliana Scarpari discute a importância do desenvolvimento da autorreeducação do tenepessista na convivia lidade, enquanto minipeça do maximecanismo interassistencial.
Conscienciometrologia. Nilse Oliveira, no artigo Proposições Conscienciometrológicas Contributivas
à Qualificação Tenepessista elenca publicações de recursos conscienciometrológicos relacionados à tenepes
e faz duas proposições inéditas, aplicáveis à qualificação tenepessista.
Repercussões. No relato Cinco Anos de Tenepes: Percepções, Vivências Parapsíquicas e Repercussões
Recinológicas Interassistenciais, Aden Rodrigues expõe a experimentação da série de sincronicidades, registro de sinaléticas e parapercepções pessoais, levantadas para autopesquisa.
Interassistencial. Em seu relato Autoqualificação Interassistencial na Coliderança do Fórum da Tenepes, a autora, Fátima Fernandes, narra ocorrências intraconscienciais e percepção de sinais energéticos, relacionados ao convite e atividades proéxicas ao coordenar o Fórum da Tenepes.
Autonomia. Nilza Gladis Martins, no relato Autorreflexão sobre a Autonomia Tenepessista e a Multidimensionalidade, avalia que a autonomia é atributo inerente ao autogoverno e aprofunda sobre mecanismos
de autoconscientização multidimensional.
Reproéxis. Em Projeção Assistida na Tenepes alavancando a Autolucidez e a Reprogramação Existencial, Sonia Regina Diniz descreve autovivência de projeção consciente assistida que a levou a identificar sua
condição de reproexista.
Autossuperações. Regina Neves, em Trajetória Autopesquisística e Autossuperações Realizadas em 20
anos de Prática da Tenepes, narra com despojamento cosmoético autossuperações nas autopesquisas.
Resumos. Na seção Resumos, os seguintes pesquisadores fazem uma descrição sucinta das suas pesquisas em andamento: Fabiana Guzzo, Gilderlei Colares, Lygia Decker e Flávio Amado (representando o Colégio Invisível da Tenepessologia), Maria das Graças Silva e Nadjanaira Costa. Os respectivos títulos encontram-se discriminados no Sumário desta edição.
Informações. Ao final, Fátima Fernandes e Lauisa Barbosa Pinto Afonso, apresentam um texto informativo de toda a programação do XVI Fórum da Tenepes, incluindo outras atividades do evento, além das
apresentações dos trabalhos publicados nesta edição.
Convite. Caros leitores e leitoras, esperamos contribuir para o acréscimo de conhecimento e aprofundamento da Tenepessologia e os convidamos a submeterem os seus trabalhos de autopesquisa para o próximo
ano no XVII Fórum da Tenepes e XIV Encontro de Tenepessistas em 2021.
Nilse Oliveira e Izilda Fresiansd
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