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Resumo:
O local de ressoma, a mesologia, possui relação direta com o intermissivista,
e muitas vezes pode ocorrer a falta de afinidade e inclusive dificuldades de convívio
com determinado país de origem. Portanto, o objetivo desta pesquisa é apresentar o an tes, o durante e o após, da decisão em adotar o Paraguai na tenepes, as diversas renova ções e autoenfrentamentos necessários e os ganhos positivos ao qualificar a relação ho locármica com a nação paraguaia. Para isso, foram consultados os registros realizados
em dinâmicas parapsíquicas, no diário da tenepes e na literatura conscienciológica.
Compreende-se, finalmente, que a dinâmica da Tenepes Planetária contribui nos trabalhos interassistenciais da Reurbex e a existência de repercussões mediatas, tanto no
país adotado, quanto no microuniverso do tenepessista e do contexto grupocármico familiar.
Abstract:
The resoma place, the mesology, has a direct relationship with the intermissivist,
and many times there may be a lack of affinity and even difficulties to deal with a par ticular country of origin. Therefore, the objective of this research is to present the be fore, the during and the after of the decision to adopt Paraguay in the penta, the several
necessary renovations and self-confrontations and the positive gains in qualifying the
holokarmic relationship with the Paraguayan nation. For this, the records made in para psychic dynamics, in the penta diary and in the conscientiological literature were con sulted. Finally, it is understood that the Planetary Penta Dynamic contributes to the interassistantial works of the reurbex and the existence of mediate repercussions, in the
adopted country, as well as in the penta practitioner's microuniverse and in the family
groupkarmic context.
Resumen:
El local de resoma y la mesología, poseen relación directa con el intermisivista,
y muchas veces puede ocurrir falta de afinidad e inclusive dificultades de convivencia
con determinado país de origen. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es pre sentar el antes, durante y después, de la decisión en adoptar a Paraguay en la teneper,
las diversas renovaciones y autoenfrentamientos necesarios y las ganancias positivas al
cualificar la relación holokármica con la nación paraguaya. De este modo, fueron con sultados los registros realizados en dinámicas parapsíquicas, en el diario de la teneper
y en la literatura concienciológica. Al final se comprende que la dinámica de la Teneper
Planetaria contribuye a los trabajos interasistenciales de la Reurbex y la existencia de
repercusiones mediatas, tanto en el país adoptado, como en el microuniverso del teneperista en el contexto grupokármico familiar.

INTRODUÇÃO
Motivação. Este artigo foi escrito como forma de reconhecimento e retribuição pelos ganhos evolutivos
e aprendizados vivenciados durante moradia no Paraguai. Para isso, é descrito labcon da autora relativo ao
processo de adoção daquele país na tenepes e as renovações empreendidas.
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Objetivo. A finalidade é apresentar a trajetória realizada até a adoção do Paraguai na tenepes pessoal,
bem como as reciclagens empreendidas e os ganhos evolutivos advindos na decisão de reperspectivar para
melhor a relação holocármica com o país.
Metodologia. O método de pesquisa utilizado foi a consulta ao diário da tenepes, aos registros pessoais
em dinâmica parapsíquica e aos referenciais bibliográficos relativos à dinâmica da tenepes planetária.
Estrutura. A estrutura do texto está organizada em 3 partes, seguindo ordem lógica:
1. Conceitos e definições.
2. Decisão e autoposicionamento para adoção do Paraguai na tenepes pessoal.
3. Reciclagem intraconsciencial e interassistencial após adoção do país.

I. CONCEITO E DEFINIÇÕES
Teorização. Com o intuito de evidenciar o marco teórico que embasa este artigo e apresentar o raciocínio lógico que levou a autora a adotar o Paraguai na tenepes pessoal, inicialmente são definidos conceitos de
modo a esclarecer relações importantes para esta pesquisa, conforme segue:
Intermissivista. O intermissivista “é a consciex aluna ou ex-aluna de Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático” (Teles, 2019, p. 210), no qual estuda-se um “conjunto de disciplinas, ensinadas de acordo com programas traçados em série de aulas e experiências teáticas (...), objetivando o completismo existencial da programação existencial (proéxis)” (Teles, 2019, p. 206).
Reciclagem. A “reciclagem intraconsciencial ou recin é a renovação cerebral da consciência humana
(conscin) através da criação de neossinapses ou conexões interneuroniais (neuróglias)” (Teles, 2019, p. 215).
Tenepes. E a definição de tenepes 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 à visão humana comum; ou conscins projetadas, ou não, próximas ou à distância,
também carentes ou enfermas (Vieira, 2011b, p. 11).

Qualificação. Portanto, a tenepes é um compromisso pessoal assumido junto com o amparador, num trabalho ombro a ombro, para a vida toda e que para maior qualificação e avanço gradual na tarefa energética
pessoal, é indispensável a realização constante de mudanças existenciais e intraconscienciais (Amado, 2017,
p. 133).
Recursos. E além do mais, Vieira (2011a, p. 41) ressalta a importância das recins e da tenepes, como
duas das 11 ferramentas evolutivas para auxiliar o intermissivista na consecução da autoproéxis, e que são
relevantes para esta pesquisa.
Adoção. Outro instrumento que serve como propulsor de renovações intraconscienciais é a Dinâmica da
Tenepes Planetária, que tem por objetivo “promover a adoção de país ou países pelos tenepessistas interessados em incluí-los na tenepes, contribuindo dessa forma, com o processo da reurbanização do Planeta Terra”,
atividade realizada pelo Colégio Invisível da Pararreurbanologia (CIP), desde 2013 (Polmann et al., 2018;
p. 404).
Escolha. Sendo assim, a pesquisadora Bittencourt (2018, p. 8.670) apresenta 7 critérios que podem facilitar na escolha de 1 ou mais países a serem adotados. No caso desta autora, utilizou-se intuitivamente, 2 deRu, Kao Pei. Reperspectivação Holocármica por meio da
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les: “Holocarma: a assistência prioritária aos credores tendo na condição de indicador a antipatia, a aversão
ou intolerância por determinado país, idioma ou cultura e Parapercepção: a inspiração ou insight extrafísico”.
Contas. Importa também compreender que holocarma é o conjunto das 3 contas-correntes cármicas da
consciência: egocármica, grupocármica e policármica, interconectadas pelos princípios de causa e efeito
e que impactarão “decisivamente no ciclo multiexistencial, na programação de vida humana, na seleção dos
elementos do grupo evolutivo, e nas diretrizes fundamentais do destino da consciência, através da sábia mediação do Orientador Evolutivo” (Vieira, 2010, p. 72).
Responsabilização. Além das consciências, as nações também possuem os seus carmas, denominado
holocarma das nações que, segundo Ruiz (2019, p. 51), é o conjunto do grupocarma e policarma, construído
histórica e para-historicamente, multissecular, por todas as consciências que habitam e / ou habitaram em al gum momento aquela nação.
Lucidez. A relevância em se estudar o holocarma das nações, reside no fato de que ajuda a ampliar
a lucidez quanto à responsabilidade proexológica do intermissivista que se encontra em determinado local,
de acordo com o holocarma pessoal e a ficha evolutiva pessoal ou FEP (Ruiz, 2019, p. 51).
Oportunidade. Caso o (a) intermissivista chegue à hipótese de estar com saldo mais negativo com relação a uma nação, Ruiz (2019, p. 52) recomenda ações interassistenciais a favor da mesma, para direta ou in diretamente, ir aos poucos melhorando positiva e cosmoeticamente, o status quo da relação holocármica
multiexistencial.
Sinal. A autora compreendeu que esta ressoma era a chance de melhorar a relação com o país onde fora
criada, o Paraguai. E o ponto de virada foi o convite para apresentar webconferência em espanhol, “Holokarma de las naciones: Paraguay”, em 15.09.2019, junto com a colega de Curso Intermissivo, E.R.F. e adoção
posterior do país natal na tenepes.
Posicionamento. Na seção seguinte, será relatado o processo de decisão que resultou na participação na
Dinâmica da Tenepes Planetária.

II. DECISÃO E AUTOPOSICIONAMENTO PARA ADOÇÃO DO PARAGUAI NA TENEPES
PESSOAL
Distância. O processo iniciou após aceitar o convite para a webconferência, trocando ideias com a colega E. R. F., comentar sobre as ressomas de cada uma, o grupocarma familiar, a mesologia e as influências do
holopensene cultural e observou-se o que pareceu um contraponto desse país: a proximidade geográfica
e a distância das neoverpons, chegando-se à conclusão de uma possível fronteira energética entre o Brasil
e Paraguai.
Pressão. Faltando um mês para o evento, esta autora começou a sentir pressão extrafísica intensa, o que
levou a pensar que não seria capaz de sustentar o evento, achando-se sem condições morais para falar do assunto, pois, na época, não existia uma boa relação com o país vizinho.
Dúvidas. Mesmo com o nível da pressão extrafísica, e após refletir muito, tomou-se a decisão inarredável de bancar o processo até o fim com a tarefa do esclarecimento (tares), pois percebeu amparo para o em preendimento evolutivo.
Amparo. O próximo passo foi a intensificação lúcida dos exercícios bioenergéticos no tenepessarium da
base física buscando a conexão com amparadores extrafísicos para assistência no desenvolvimento da aula,
objetivando as abordagens mais adequadas para concretizar a tarefa.
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Inspiração. Por meio das inspirações recebidas dos amparadores, ficou entendido que a melhor abordagem seria enfatizando ideia da Tenepes Planetária, seguindo o viés da Reurbex. Isto é, tratar a webconferência como mais um trabalho interassistencial dentro do processo reurbanológico em andamento, ressaltando
a importância dos trafores, e os esforços da população na prosperidade daquele país.
Estudo. Com as informações em mãos, iniciou-se a pesquisa e estudo direcionado. Mas, antes de aprofundar as considerações, a autora elucidou os conceitos de Dinâmica da Tenepes Planetária e Reurbex e, também, as conexões com o tema: Holocarma das Nações.
Acolhimento. Neste processo de preparo, os amparadores instigaram a evocação diária do Holopensene
da Tenepes Planetária e dos trabalhos da Reurbex, sendo forma prática de autodesassédio e aumento de estofo energético. Também veio ideia de criar tela mental em que o Paraguai já tivesse sido adotado na tenepes
sendo este um exercício de acolhimento interassistencial.
Convite. Com este trabalho diário, vagarosamente percebeu-se a mudança das energias pessoais relati vas ao país, o mal-estar transformou-se em carinho e respeito pelo povo paraguaio, nunca antes observado
pela tenepessista. Ou seja, do acolhimento fraterno e das recins empreendidas, foi possível receber o convite
dos amparadores para adoção do Paraguai na tenepes.

III. RECICLAGEM INTRACONSCIENCIAL E INTERASSISTENCIAL APÓS ADOÇÃO DO PAÍS
Primener. Durante e após a webconferência realizada no dia 15 de setembro de 2019, foi percebido um
sentimento profundo de respeito e gratidão perante aquela nação. Também foi observada a presença ostensi va dos amparadores, com forte parassegurança instalada. Segundo os registros parapercepciológicos da auto ra, entende-se que foi uma experiência indescritível, sendo um vislumbre da seriedade dos trabalhos reurbanológicos acontecendo.
Compromisso. Depois deste evento, foi combinado com os amparadores adotar o Paraguai na tenepes
no dia 1 de dezembro de 2019, data na qual completaria 3 anos como tenepessista.
Responsabilidade. Então, na data combinada foram iniciados os trâmites para adotar oficialmente o Paraguai. Para isto, foi enviado um e-mail ao CIP avisando do país escolhido e feita a impressão de mapa e anexado ao diário da tenepes, objetivando aumentar o rapport.
Tares. Fazendo uma retrospectiva das ações realizadas, entende-se que teria sido quase impossível e im pensado, a prática da tenepes planetária voltada para o Paraguai sem antes ter feito movimentos em prol do
país: voluntariado no setor internacional em espanhol a partir de 2018; a publicação em 08/2019 de 1º artigo
em espanhol: “Autoliberación conciencial por medio de la maxidisidencia religiosa”; e a webconferência
especificamente sobre aquele país.
Efeitos. Avaliando as repercussões na tenepes logo após a adoção, foram experimentadas mudanças para
melhor no trato e convívio com a família nuclear, existindo mais paciência, empatia e carinho por todos do
grupocarma.
Fluidez. Também nas visitas feitas posteriormente à Ciudad del Este, foi percebida diferença da forma
holopensênica em contato com o holopensene paraguaio. No sentido de maior afinidade, diminuição de atritos, desafeição, inclusive percepção de cidadã bem-vinda ao país, pois antigamente existia uma sensação de
persona non grata.
Tenepes. Outra renovação observada foi na postura da tenepessista, ou seja, estando mais atenta e realizando pesquisas sobre notícias relacionadas com o Paraguai, dando a devida importância aos fatos e parafaRu, Kao Pei. Reperspectivação Holocármica por meio da
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tos que acontecem. Atualmente, apresenta-se uma disposição perante os amparadores para realizar interassis tências necessárias ao país.
Universidade. Também, devido aos estudos acadêmicos realizados pela autora na Universidade Federal
da Integração Latino-Americana (UNILA), os amparadores aproveitam trabalhos solicitados na graduação
para assistir o Paraguai. Um exemplo foi a pesquisa apresentada em forma de aula sobre “ Desigualdade social e Direitos humanos em Ciudad del Este – caso dos indígenas Avá Guarani”.
Ideia. Finalmente, a ideia inicial da escrita deste artigo, surgiu durante dinâmica da Pangrafia, também
inspirada pelos amparadores extrafísicos. Posteriormente, esta autora recebeu insights durante a tenepes sobre os pontos principais a serem abordados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Evolutividade. No artigo foi exposto o processo de adoção e os ganhos interassistenciais experimentados pela autora. Destacam-se a compreensão da responsabilidade e retribuição autoimposta com o país onde
foi criada, pois o Paraguai tem relação direta com a genética e a paragenética pessoal e com a identidade
consciencial.
Espiral. Ademais, a tenepes planetária, as gescons, a docência tarística e as recins são caracterizadas na
condição de “pequenos grãos de areia”, no movimento de melhorar o saldo holocármico pessoal em relação
à nação paraguaia, isto é, o princípio da reperspectivação e recomposição holocármica.
Catalisador. Finalmente, pela experiência relatada, observou-se a relevância da dinâmica da Tenepes
Planetária como técnica para contribuição e aceleração da Reurbex no planeta Terra, com repercussões medi atas no país adotado, no contexto familiar e na intraconsciencialidade da autora e tenepessista que se disponi biliza como minipeça do maximecanismo interassistencial.
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