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Íntegra do Evento – XVI Fórum da Tenepes
e XIII Encontro Internacional de Tenepessistas
Fátima Fernandes e Lauisa Barbosa Pinto Afonso
Coordenadoras do XVI Fórum da TENEPES
Este Informativo visa fornecer aos leitores da Conscientia, uma visão ampla da programação do Evento,
que contempla outras atividades além dos trabalhos de pesquisa que constam na presente edição.
O XVI Fórum da Tenepes foi realizado conjuntamente com o XIII Encontro Internacional de Tenepessistas. nos dias 18 a 20 de dezembro de 2020, totalmente em modo on-line, organizado pela Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC) em parceria com a Associação Internacional de Tenepessologia (IC Tenepes).
As pesquisas em Tenepessologia, de modo geral, visam contribuir para a construção do conhecimento
sobre a interassistência multidimensional e a qualificação do assistente praticante da técnica da tenepes.
Foi escolhido pela equipe de organização o materpensene Indicadores de Qualificação do Tenepessista.
Esse holopensene buscou aprofundar os conhecimentos que favorecem a autopesquisa e qualificação do pra ticante da técnica da tenepes.
Dentre os trabalhos submetidos à Chamada de Trabalhos, foram selecionados os 22 publicados na forma
de 12 artigos, 5 relatos e 5 resumos. Na programação, visando ampliar as abordagens, foram convidados ou tros pesquisadores veteranos que brindaram o evento com outras apresentações, frutos das suas experiências.
A conferência de abertura, na sexta-feira, com a temática Crescendo Tenepes–Desperticidade foi realizada pelo pesquisador professor Pedro Fernandes. Nessa primeira atividade, contextualizada com o materpensene do evento, abordou-se um importante indicador de qualificação e desenvolvimento do tenepessista,
a desperticidade.
No sábado, a primeira Mesa de Debates, a temática versou sobre a Interassistência e Tenepes e foram
apresentados 4 artigos sobre a relação entre interassistência e tenepes:
1. Identificação do perfil assistencial no estágio pré-tenepes: estudo de caso, desenvolvido pela pesquisadora Alane Wires.
2. Pedido de tenepes: um estudo autoinvestigativo, realizado pela pesquisadora Cristina Bornia.
3. Reperspectivação holocármica por meio da dinâmica da tenepes planetária, uma investigação da pesquisadora Kao Pei Ru.
4. Paradever tenepessológico: minipeça atuante no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial,
desenvolvido pela pesquisadora Karina Albuquerque.
Em seguida, o professor e pesquisador Alexandre Zazlavsky proferiu conferência sobre seu artigo Método da Autoexperimentação Tenepessológica, no qual propõe formas de realizar a autoexperimentação conscienciológica com a prática da tenepes. O pesquisador exemplifica a experimentação tenepessológica em 4 te© 2020 – Conscientia
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mas amplos de pesquisa: o amparador de tenepes, a sessão de tenepes, os assistidos e a sinalética energéticaparapsíquica.
No período da tarde, visando atividade prática voltada à Autoqualificação dos participantes do evento,
foi realizada oficina com a temática Conscienciometria Orientada à Autoqualificação Pró-Tenepes, na qual
um grupo de docentes conscienciômetras da Associação Internacional Conscienciometria Interassistencial
(CONSCIUS), coordenado pelas professoras Glínia Pontes e Nilse Oliveira, trabalharam com os participan tes os seguintes tópicos: Avaliação e discriminação dos traços intraconscienciais preponderantes na automanifestação.
Na segunda Mesa de Debates, foram expostas as 5 pesquisas em desenvolvimento, publicadas na forma
de resumos, nas quais os pesquisadores puderam aprofundar seus projetos de pesquisa na seguinte ordem de
apresentação:
1. Relevância da autodisponibilidade parapsíquica no dia a dia do tenepessista, proposta pela pesquisadora Fabianne Guzzo.
2. Experiência projetiva de orientação da possibilidade de soma superespecífico para a prática da
tenepes, relatada pelo pesquisador Gilderlei Colares.
3. Influência da pandemia do coronavírus (COVID-19) na prática da tenepes, uma proposta apresentada
por Lygia Decker e Flávio Amado, pesquisadores representantes do Colégio Invisível da Tenepessologia.
4. Proposição do conceito de alegria profilática correlacionada com autoexperimentações na prática
da tenepes, da pesquisadora Maria das Graças Silva.
5. Crescendum sustentação energossomática−interassistência lúcida nas dessomas em massa, exposto
pela pesquisadora Nadjanaira Costa.
Na terceira Mesa de Trabalhos, foram abordados 5 relatos que destacaram vivências qualificadoras da
tenepes, conforme segue:
1. Cinco anos de tenepes: percepções, vivências parapsíquicas e repercussões recinológicas interas sistenciais, exposto pela pesquisadora Aden Rodrigues Pereira.
2. Autoqualificação interassistencial na coliderança do fórum da tenepes, realizado pela pesquisadora
Fátima Fernandes.
3. Autorreflexões sobre a autonomia tenepessista e a multidimensionalidade, organizado pela pesquisadora Nilza Gladis Martins.
4. Projeção assistida na tenepes alavancando a autolucidez, da pesquisadora Sonia Regina Diniz.
5. Trajetória autopesquisística e autossuperações realizadas em 20 anos de prática da tenepes, na qual
a pesquisadora Regina Neves narra as suas experiências e processos de autopesquisa.
O terceiro dia do evento, no domingo, iniciou com o curso Tenepes: Fundamento da Autortabsolutismologia, ministrado pelo professor e pesquisador Roberto Leimig. No curso foram aprofundados os seguintes
temas: megadecisões pró-evolutivas; automanifestação pelo paracérebro e turning point evolutivo.
Na sequência, a quarta Mesa de Debates teve a temática Evolução Tenepessista e contou com a apresentação de 3 artigos, conforme enumeração a seguir:
1. Potencialização tenepessológica: estudo de caso, do pesquisador Flávio Amado.
2. Teática do sinergismo dinâmica parapsíquica−tenepes, do pesquisador Milton Aguilar.
3. Evolução autoparaperceptiva no triênio Tenepessístico, da pesquisadora Sandra Viana.
© 2020 – Conscientia

556
Com a temática Indicadores de Qualificação do Tenepessista, na última Mesa de Debates, foram apresentados estes 4 artigos:
1. Pesquisa aplicada sobre autoexperiências parapsíquicas na tenepes, da pesquisadora Jéssica Laudares.
2. Antecipação da tenepes: estudo de caso sobre autoposicionamento interassistencial e qualificação
para-psíquica, da pesquisadora Lauisa Barbosa.
3. Autorreeducação do convívio qualificando a interassistência na tenepes, da pesquisadora Liliana
Scarpari.
4. Proposições de aplicação conscienciometrológicas contributivas à qualificação tenepessista, da pesquisadora Nilse Oliveira.
Convergindo com o materpensene do XVI Fórum da Tenepes, buscando contribuir com um aprofundamento dos temas tratados nos trabalhos, nas oficinas e no curso disponibilizados aos participantes, o evento
foi encerrado com a Oficina Autoconsciencioterapia aplicada à Qualificação da Tenepes, com professores,
consciencioterapeutas e pesquisadores Ivo Valente e Marília Takimoto.
Ao final foi lançado a chamada de trabalhos para o XVII Fórum da Tenepes, programado para 2021.
Agradecemos a todos os envolvidos na organização e realização do XVI Fórum da TENEPES, em especial aos pesquisadores autores, aos professores das oficinas e cursos, à coordenação da revista Conscientia,
aos voluntários do CEAEC e da IC TENEPES e também a todos os participantes do evento.
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