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a partir da quantidade de pedidos recebidos. A metodologia utilizada foi
levantamento estatístico dos pedidos de tenepes e aplicação de questionário
para os tenepessistas da instituição. Os resultados mostraram que a OIC atendeu
692 solicitações de assistência, provenientes de 95 cidades, havendo impacto
positivo nas atividades assistenciais de 12 tenepessistas da OIC. A conclusão
a que se chegou é que este serviço assistencial é válido, tanto na ampliação da
assistência institucional como também na dinamização assistencial dos
praticantes da tenepes.
Abstract:
This research had two objectives. The first one was to quantify the effective
assistance made through the email <tenepes@oic.org.br> reserved by
International Organization of Conscientiotherapy (OIC) to receive penta
requests from March to August 2010. The second objective was to assess the
impact on the participant’s penta depending on the number of penta requests
each one received. The methodology used was a statistic survey of the penta
requests and the questionnaires responded by the penta practitioners of the
institution. The results show that OIC has answered 692 assistance requests
from 95 cities, and there has been a positive impact on the assistantial activities
of 12 penta practitioners of OIC. The conclusion reached is that this assistantial
service is valid, both for the amplification of institutional assistance and the
assistantial dynamization of the penta practitioners.
Resumen:
Esta pesquisa tuvo dos objetivos. El primero fué cuantificar la asistencia
realizada a través de la dirección electrónica de la OIC <tenepes@oic.org.br>
destinada a los pedidos de teneper que la institución recibe desde fines de marzo
hasta agosto de 2010. El segundo objetivo fué evaluar el impacto que ocurrió en
los practicantes de la teneper a partir de la cantidad de pedidos de teneper
recebidos. La metodología utilizada fué el levantamiento estadístico de los
pedidos de teneper y la aplicación del cuestionario para los practicantes de la
teneper de la institución. Los resultados mostraron que la OIC atendió 692
solicitaciones de asistencia, provenientes de 95 ciudades y que hubo un impacto
positivo en las actividades asistenciales de los 12 practicantes de teneper de la
OIC. La conclusión a que se llegó es que este servicio asistencial es válido, tanto
en la ampliación de la asistencia institucional como también en la dinamización
asistencial de los praticantes de la teneper.

VALENTE, Ivo. Ferramentas Institucionais e Interassistencialidade
na Tenepes.

Conscientia, 14(2): 232-238, abr./jun., 2010

233

INTRODUÇÃO
IIPC. Entre as instituições conscienciocêntricas, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC) foi pioneiro em receber os chamados pedidos de tenepes que chegavam à secretaria ou
recepção, seja por meio do telefone, fax, e-mail ou solicitados diretamente na própria sede mundial ou nas
cidades atendidas pela instituição.
OIC. A Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC), desde sua fundação em 2003, recebe
pedidos de tenepes, também através do telefone, fax, e-mail ou diretamente na sede da instituição em Foz
do Iguaçu.
E-mail. No dia 24 de março de 2010, a OIC criou o e-mail <tenepes@oic.org.br> que foi largamente
divulgado na CCCI como também para pessoas com afinidade ou interesse na Conscienciologia. A ideia foi
inspirada no e-mail <tenepes@ceaec.org> do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC),
caracterizando o benchmarking cosmoético assistencial.
Internet. Por meio da internet foi possível informar pessoas do mundo todo sobre este serviço.
Objetivos. O primeiro objetivo desta pesquisa foi quantificar a assistência efetivada por meio do
endereço eletrônico da OIC, através da avaliação estatística dos pedidos de tenepes recebidos no e-mail
<tenepes@oic.org.br>. O segundo objetivo foi avaliar a repercussão que estes pedidos geraram nas tarefas
energéticas pessoais dos voluntários tenepessistas da OIC.
Metodologia. A Metodologia adotada para a realização da pesquisa foi: levantamento estatístico dos
pedidos de tenepes, levando em consideração a quantidade de pedidos recebidos mensalmente pela OIC
e a origem dos pedidos.
Questionário. Posteriormente, efetuou-se aplicação de questionários aos praticantes da tenepes a fim
de avaliar o impacto que os pedidos geraram nas tarefas assistenciais de cada tenepessista.
Coleta de dados. Os questionários foram respondidos por e-mail e também oralmente, sendo nesse
caso as respostas gravadas para posterior compilação e análise dos efeitos gerados nas tenepes individuais.
Subtítulo. Para este artigo, também foram descritos de maneira breve os procedimentos e o histórico
dos recebimentos de pedidos de tenepes das instituições conscienciocêntricas.
Precaução. Foram tomados os devidos cuidados relativos ao sigilo destas solicitações.
Estrutura. Este artigo está organizado nas seguintes seções: introdução, na qual também se descreve
o histórico das ICs a receber os pedidos de tenepes; descrição da divulgação e dos procedimentos relativos
ao tenepes@oic.org.br; o estudo estatístico dos pedidos de tenepes; questionário de avaliação de impacto
para avaliação da repercussão em receber pedidos de tenepes; respostas dos tenepessistas da OIC a este
questionário; análise dos resultados e conclusão.

DIVULGAÇÃO E PROCEDIMENTOS
Divulgação. Foram utilizados basicamente 4 métodos de divulgação para este serviço assistencial
gratuito da instituição:
1. Lista de e-mails dos voluntários da OIC.
2. E-mail para o cadastro de alunos e voluntários do CEAEC.
3. Mídias sociais utilizadas pela OIC (twitter e facebook).
4. Divulgação do endereço eletrônico nos cursos oferecidos pela OIC no Brasil.
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Procedimentos. Os pedidos de tenepes recebidos no endereço eletrônico citado são sempre
encaminhados ao menos para três tenepessistas da instituição, consciencioterapeutas ou não. Parte-se do
pressuposto que todos os voluntários tenepessistas da instituição têm o direito cosmoético de prestar assistência.
Com o passar do tempo, adotou-se também o seguinte critério na distribuição de cada pedido: uma cópia
para um epicentro consciencial; uma cópia para voluntário consciencioterapeuta e outra cópia para voluntário
administrativo tenepessista da OIC.
Impressão. Os pedidos são impressos na OIC e entregues em mãos dos tenepessistas ou colocados
nas pastas dos respectivos voluntários na sede da OIC, em Foz do Iguaçu. Em último caso, são enviados
através de e-mail para o endereço eletrônico dos praticantes da tenepes. Tal situação caracteriza condutaexceção.
Retorno. Depois de encaminhada a solicitação de assistência, é remetido e-mail para o solicitante
informando que o pedido foi recebido e devidamente encaminhado. No reply do e-mail o texto da solicitação
do pedido é deletado.
Informações. O pedido de tenepes é instrumento de assistência. Neste documento de repercussão
multidimensional devem constar as seguintes informações: nome completo da pessoa a ser assistida; endereço
completo do assistido, incluindo, cidade, estado e país; e breve descrição do motivo da solicitação de assistência.
Estas informações são importantes para que o tenepessista e a equipe extrafísica tenham melhor rapport
com o processo assistencial a ser feito.

ESTATÍSTICA
Dados. Ao final de cada mês são feitas as estatísticas referentes aos pedidos de tenepes, levando-se
em consideração os seguintes dados: cidade proveniente, motivo (classificado de maneira genérica) e quantidade de pedidos que chegaram naquele mês. Posteriormente, os pedidos são deletados do webmail.
Origem. Do final de março até o mês de agosto de 2010 a OIC recebeu 692 pedidos de tenepes,
provenientes de 95 cidades brasileiras e mais de 08 países além do Brasil. Os países são: Estados Unidos,
Colômbia, China, Paraguai, Argentina, Emirados Árabes, Alemanha e Inglaterra. As cinco cidades brasileiras
que enviaram mais pedidos de tenepes foram: Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife.
Solicitações. A natureza das solicitações de assistência variou muito entre os pedidos de tenepes:
motivos de saúde (doenças somáticas e psiquiátricas); problemas emocionais; crise financeira, familiar
e conjugal; holopensenes de ambientes; assistência a animais e muitos outros.

QUESTIONÁRIO
Questionário. Enviamos um questionário para os praticantes da tenepes no dia 4 de agosto de 2010
a fim de avaliar se houve ou não repercussões, impactos ou modificações em suas tarefas assistenciais. As
respostas foram enviadas até 28 de agosto. O questionário continha as seguintes perguntas:
1. Você recebeu pedidos de tenepes?
2. Você percebeu alguma mudança na sua tenepes desde que começou a receber os pedidos?
3. Caso sim, que mudanças você registrou? (favor explicar brevemente).
Impacto. A primeira questão visava avaliar se havia algum praticante de tenepes que ainda não houvesse
recebido algum pedido de tenepes, tendo assim uma finalidade administrativa. As outras duas se destinavam
a avaliar a questão do impacto ou não gerado pelos pedidos de tenepes.
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Gráfico 1. Pedidos de tenepes por mês.

Gráfico 2. Pedidos de tenepes por cidade.
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Gráfico 3. Pedidos de tenepes por país.

RESPOSTAS
Resultados. O questionário foi mandado para 28 tenepessistas da instituição. Foram recebidas 14 respostas,
dos quais 12 perceberam alguma modificação nas práticas da tenepes e apenas 2 não perceberam nenhuma
modificação. Todas as pessoas que receberam o questionário afirmaram que receberam pedidos de tenepes.
Modificação. Eis as 12 respostas das pessoas que perceberam modificações em suas tenepes:
Tepessista 1.
Maior lucidez durante a tenepes (menos apagamentos).
Atendimentos específicos (intensificação das energias) a determinadas pessoas inseridas na tenepes.
Grande exteriorização por todos os chacras principalmente pelo umbilicochacra, próximo ao final da
tenepes.
Tenepessista 2.
Momentos antes da tenepes, passei a ficar mais perceptivo quanto à presença de consciex.
Houve intensificação no processo energético durante a tenepes.
Percebi mais os acoplamentos durante a tenepes.
Aumentou a incidência de projeções lúcidas.
Passei a ter lucidez em algumas projeções assistenciais com consciexes patológicas.
Tenepessista 3.
Lucidez maior durante o trabalho, maior acesso a ideias, maior clareza de entendimento quanto a processos
autoevolutivos.
Tenepessista 4.
Maior intensificação e movimentação do trabalho assistencial.
Tenepessista 5.
Intensificação energética.
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Aumento no número de consciexes assistidas.
Diversidade de amparadores técnicos específicos.
Diversidade de trabalhos e fenômenos ( maior variedade de fenômenos identificados ).
Percepção maior de sinalética energética.
Tenepessista 6.
Motivação: maior motivação para o trabalho assistencial.
Rapport: melhoria do rapport com assistidos e com o contexto assistencial, parecendo haver uma
ampliação da visão de conjunto e das sensações energéticas envolvidas.
Amplitude: sensação de ampliação do trabalho e do alcance da tenepes.
Amparadores: percepção mais ostensiva da conexão com amparadores.
Tenepessista 7.
Mais automotivação, ampliação dos fenômenos e maior responsabilidade.
Tenepessista 8.
Algumas tenepes mais intensas.
Tenepessista 9.
Necessidade de maior estofo energético, de estar melhor fisicamente e mais descansado; maior
movimentação extrafísica e energética; melhora da percepção extrafísica.
Tenepessista 10.
Intensificação do trabalho da tenepes, percebido principalmente por intensificação energética, necessidade
de estar disponível mais cedo para a tenepes.
Tenepessista 11.
Aumentou o pedido de assistência e demanda energética no intrafísico. No extrafísico não tenho muita
rememoração.
Tenepessista 12.
Há momentos que percebo maior intensidade no campo energético.

ANÁLISE
Constatação. A primeira constatação na leitura destas respostas é que os pedidos de tenepes realmente
geraram impacto nas tarefas energéticas dos tenepessistas da OIC. A máxima quanto mais se assiste,
mais assistência se recebe também fica evidente nas citações acima.
Respostas. Chama a atenção nestas respostas o fato de alguns praticantes da tenepes terem aumentando
o seu nível de lucidez; outros terem sentido maior motivação para com os trabalhos da tenepes; intensificação
no processo energético; e intensificação no processo assistencial.
Assistência. Podemos conjecturar algumas hipóteses para explicar a ocorrência destes fenômenos:
o fato de o praticante ter em mãos uma solicitação concreta de assistência, de alguma maneira, parece
predispor à ortopensenização assistencial mais ampla. Principalmente quando as solicitações tratam de
situações sérias e delicadas e que urgem assistência técnica do ponto de vista extrafísico.
Ideal. Não seria o ideal que a tenepes sempre funcionasse em alto nível, independente de o praticante
receber solicitações de assistência ou não? Entretanto, parece que no nosso atual estágio evolutivo, quando
há uma solicitação clara e objetiva à nossa frente, isto acaba funcionando como elemento de rapport para
maior interação com a equipe de amparadores extrafísicos do tenepessista.
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Rapport. A outra conclusão, de caráter provisório a que este autor chega, é a seguinte: quando há
objetivos assistenciais mais claros, há motivação e o rapport com o processo extrafísico intensifica. É como
se houvesse uma chamada à responsabilidade do praticante por haver um pedido de ajuda concreto nas
próprias mãos.
Predisposição. Na visão deste autor, quando vemos pequenas amostras da quantidade de consciências,
intra e extrafísicas, carentes de assistência, há um chamado intraconsciencial motivador para o exercício da
assistencialidade.

CONCLUSÃO
Ampliação. Concluímos que houve ampliação da assistência promovida pela OIC, o que é corroborado
pelo número de localidades solicitantes de pedidos de tenepes (95 cidades do Brasil e os outros pedidos
originados de 8 países diferentes).
Validade. Podemos afirmar que o serviço oferecido através do e-mail <tenepes@oic.org.br> é válido
tanto pela ampliação da ação institucional de assistência como também pela repercussão positiva e dinamizadora da assistencialidade nas tenepes dos praticantes da OIC.
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