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5HVXPR
O presente artigo apresenta a experiência do autor em seus esforços de
compreensão teática da tenepes e de desenvolvimento pessoal em favor do
aprimoramento de sua aplicação. Os argumentos e conclusões apresentadas aqui
baseiam-se em anotações pessoais, no estudo de temas e textos correlatos, e nas
REVHUYDo}HVGHRFRUUrQFLDVUHODFLRQDGDVjSUiWLFDVHMDPHODVDQWHULRUHV±GHQRWDQGRXPFRQWH[WRPXOWLGLPHQVLRQDOHVSHFt¿FR±FRQFRPLWDQWHVRXSRVWHULRUHV
±GHVGREUDPHQWRVGHVIHFKRVFRQFOXV}HV±jVHVVmRGLiULD$VLGHLDVSURSRVWDV
no texto têm por objetivo suscitar o debate útil, de modo a permitir a correção de
GLVWRUo}HVTXDQWRjLQWHUSUHWDomRGRVIDWRVHFRQWULEXLUFRPRGHVHQYROYLPHQWR
de técnicas de aferição capazes de favorecer o desenvolvimento do tenepessista
interessado e da própria tenepes na qualidade de técnica evolutiva relevante
HGHVD¿DGRUD7UDWDVHGHSHVTXLVDLQLFLDOFXMDFROHWDGHGDGRVIRLHODERUDGDQmR
GHPDQHLUDVLVWHPiWLFDHSODQL¿FDGDVHQmRVHOHFLRQDGDDSDUWLUGHH[SHULrQFLDV
FRQVLGHUDGDVPDLVVLJQL¿FDWLYDV2VDUJXPHQWRVTXHMXVWL¿FDPDHOHLomRGRV
aspectos tratados são apresentados na introdução, e detalhados ao longo do texto.
$EVWUDFW
The present article presents the experience of the author in his efforts to
understand penta theory and practice, and the personal development to improve
its application. The arguments and conclusions presented herein are based in
personal notes, the study of subject matters and related texts, and the observaWLRQRIRFFXUUHQFHVUHODWHGWRWKHSUDFWLFHZKHWKHUDQWHULRU±GHQRWLQJDVSHFL¿F
multidimensional context –, concomitant or posterior – developments, outcomes,
conclusions – to the daily session. The ideas proposed in the text are aimed at
provoking a useful debate in order to allow the correction of distortions regarding
the interpretation of the events, and contributing to the development of assessment
techniques capable of favoring the development of interested penta practitioners and the very penta as a challenging and relevant evolutionary technique. It
is an initial research, whose data collection was not elaborated in a systematic
DQG GHVLJQHG ZD\ EXW VHOHFWHG IURP H[SHULHQFHV FRQVLGHUHG VLJQL¿FDQW7KH
arguments that justify the election of the treated aspects are presented in the
introduction, and detailed throughout the text.
5HVXPHQ
El presente artículo presenta la experiencia del autor en sus esfuerzos de
comprensión teática de la teneper, y de desarrollo personal en favor de perfeccionar su aplicación. Los argumentos y conclusiones presentadas aquí se basan
en anotaciones personales, en el estudio de temas y textos correlacionados,
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y en las observaciones de ocurrencias relacionadas a la práctica, sean las anteULRUHV±GHQRWDQGRXQFRQWH[WRPXOWLGLPHQVLRQDOHVSHFt¿FR±FRQFRPLWDQWHV
o posteriores – desdoblamientos, desenlaces, conclusiones – a la sesión diaria.
Las ideas propuestas en el texto tienen por objetivo suscitar el debate útil,
a modo de permitir la corrección de distorsiones en cuanto a la interpretación de
los hechos, y contribuir con el desarrollo de técnicas de comparación capaces de
favorecer el desarrollo del tenepersista interesado y de la propia teneper en la
FXDOLGDGGHWpFQLFDHYROXWLYDUHOHYDQWH\GHVD¿DGRUD6HWUDWDGHSHVTXLVDLQLFLDO
FX\DFROHFWDGHGDWRVIXHHODERUDGDQRGHPDQHUDVLVWHPiWLFD\SODQL¿FDGDVL
QRVHOHFFLRQDGDDSDUWLUGHH[SHULHQFLDVFRQVLGHUDGDVPiVVLJQL¿FDWLYDV/RV
DUJXPHQWRVTXHMXVWL¿FDQODHOHFFLyQGHORVDVSHFWRVWUDWDGRVVRQSUHVHQWDGRV
en la introducción, y detallados a lo largo del texto.

INTRODUÇÃO
Os procedimentos técnicos da tenepes envolvem aspectos intraconscienciais e extraconscienciais, que
embora complexos, foram minuciosamente descritos no Manual da Tenepes, de autoria do prof. Waldo Vieira
 3RGHRWHQHSHVVLVWDQRHQWDQWRDLQGDPDQWHUG~YLGDVTXDQWRjHYROXomRGRVVHXVGHVHPSHQKRV
pessoais na tenepes. Este texto objetiva propor três variáveis intraconscienciais passíveis de serem aplicadas na
avaliação da evolução da tenepes individual: a predisposição para a reciclagem, a disponibilidade assistencial
e o parapsiquismo. Não há aqui a pretensão de esgotar o assunto ou mesmo apresentar soluções infalíveis.
Esta é, antes, uma tentativa de sistematização das experiências mais relevantes deste autor, na condição de
WHQHSHVVLVWDQRWRFDQWHjDYDOLDomRGRVGHVHPSHQKRVSHVVRDLVQDWHQHSHV
O artigo está organizado em três seções: Argumentos Preliminares, Análise e Argumentos Conclusivos.
(P³$UJXPHQWRV3UHOLPLQDUHV´VmRDSUHVHQWDGDVDVSUHPLVVDVVREUHDVTXDLVVHGHVHQYROYHPDVLGHLDVDR
longo do texto. Os aspectos intraconscienciais mais relevantes, segundo a opinião deste autor, para a avaliação
GRVGHVHPSHQKRVSHVVRDLVQDSUiWLFDGDWHQHSHVVmRH[SRVWRVQDVHomR³$QiOLVH´DJUXSDGRVHPWUrVJUDQGHV
JUXSRVGHPDQLIHVWDo}HVDTXLFRQVLGHUDGDVFRPRYDULiYHLV L DTXHODVUHODFLRQDGDVjSUHGLVSRVLomRSHVVRDO
jUHFLFODJHP LL DTXHODVUHODFLRQDGDVjGLVSRQLELOLGDGHtQWLPDSDUDDVVLVWLUH LLL DTXHODVUHODFLRQDGDVDR
GHVHQYROYLPHQWRSDUDSVtTXLFR7DLVPDQLIHVWDo}HVHVWmRHVVHQFLDOPHQWHYLQFXODGDVjWpFQLFDGDWHQHSHV
sendo, portanto, parâmetros indescartáveis na avaliação do desenvolvimento do tenepessista. Finalmente,
QRV³$UJXPHQWRV&RQFOXVLYRV´VmRDSUHVHQWDGDVFRQFOXV}HVTXHHQFHUUDPDVLGHLDVSURSRVWDVREMHWLYDQGR
completar a coerência lógica do artigo.

1. ARGUMENTOS PRELIMINARES
Avaliar o estágio de desenvolvimento da tenepes pressupõe a avaliação do próprio praticante, já que
pLPSRVVtYHOGLVVRFLDUXPDVSHFWRGRRXWURQRTXHVHUHIHUHjHYROXomR$VVLPVHQGRpUHOHYDQWHREVHUYDU
as sutis manifestações intraconscienciais individuais, corroboradas por aspectos externos ou manifestações
HSLIHQRPrQLFDVD¿PGHH[WUDLUGHODVHYLGrQFLDVGRPDLRURXPHQRUJUDXGHPDWXULGDGHDVVLVWHQFLDOMi
DOFDQoDGR2FDUiWHUVROLWiULRGDSUiWLFDLPS}HjFRQVFLQWHQHSHVVLVWDVpULDUHVWULomRTXDQWRjVIHUUDPHQWDV
de avaliação de seus desempenhos, não contando senão com suas próprias habilidades intelectivas, tais como
DUHÀH[mRDDXWRREVHUYDomRHRDXWRSDUDSVLTXLVPR
Sendo a tenepes técnica evolutiva indicada aos pré-serenões, partimos do pressuposto de que o esforço
por incorporar a autoincorruptibilidade ao cotidiano multidimensional pessoal é ainda uma realidade próxima
e constante na vida do tenepessista. Portanto, a questão essencial de seu desenvolvimento, e consequentemente
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dos aXWRGHVHPSHQKRVUHODWLYRVjWHQHSHVSRGHVHUHQWHQGLGDFRPRDDWLWXGHGRSUDWLFDQWHDQWHDVUHFLFODJHQV
QHFHVViULDVMiLGHQWL¿FDGDVHDVDXWRFRUUXSo}HVTXHDIHWDPGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHDTXDOLGDGHDVVLVWHQFLDO
da prática, detectadas principalmente a partir da interação com o amparador de função no exercício diário
da tenepes, e através de observação atenta da autopensenização.
Considera-se ainda ser possível estudar nossas manifestações imaturas sem estigmatizações e sem
exaltação do lado pior das coisas, buscando entender o problema com maior profundidade. O diagnóstico
correto e preciso é o primeiro passo para a solução. Eis o motivo de se estudar as manifestações trafarísticas.
2REMHWLYR¿QDOpIDYRUHFHUDVUHFLFODJHQVLQWUDFRQVFLHQFLDLVFRPYLVWDVDXPDHYROXomRPDLVHIHWLYD

2. ANÁLISE
Este artigo aborda a expressão da maturidade da conscin tenepessista sob 3 grandes aspectos:
1. A disponibilidade íntima para as reciclagens intraconscienciais, característica que revela o nível de
FRPSUHHQVmRLQGLYLGXDOTXDQWRjHVVrQFLDGRPHFDQLVPRHYROXWLYR
 $GLVSRQLELOLGDGHDVVLVWHQFLDORDWULEXWRTXDOL¿FDGRULQGLVSHQViYHOGDFRQVFLQWHQHSHVViYHOHTXH
a rigor, cresce na medida em que o tenepessista evolui. A disponibilidade assistencial é, antes de tudo,
condição íntima.
3. O parapsiquismo, atuando na condição de elo de integração autoconsciente ao maximecanismo assistenFLDOPXOWLGLPHQVLRQDO$VHPLFRQVFLH[HVWiHYROXWLYDPHQWHjIUHQWHGRVHUGHVSHUWR 9,(,5$ 

2.1. DISPONIBILIDADE ÍNTIMA PARA A RECICLAGEM
Conhecer um problema não implica na sua solução. Nem mesmo o conhecimento da causa do problema
garante que ele seja sanado. Em se tratando da evolução pessoal, o sucesso nos empreendimentos renovatórios
depende de intencionalidade reta sustentada pela consciência ao longo do tempo. Os processos de reciclagem
são de médio e longo prazo. A mudança pessoal não se consolida num prazo de dias ou semanas. Tampouco
é um processo linear, e a sustentação do desiderato evolutivo se fortalece na medida em que a intenção de
VHUHQRYDUpPDQWLGD¿UPHGHVGHRLQtFLRDWpR¿QDOGRSURFHVVR
O tenepessista há de ter proatividade no enfrentamento das autocorrupções pessoais, caso contrário,
VHTXHU VXD DYDOLDomR VHUi HIHWLYD SHUPDQHFHQGR YLFLDGD VRE D LQÀXrQFLD GD DXWRSHUPLVVLYLGDGH PRUDO
(PJHUDOSRGHVHD¿UPDUTXHRPHOKRUPRPHQWRSDUDLQLFLDUXPDUHFLFODJHPpRPRPHQWRHPTXHVXD
QHFHVVLGDGH p LGHQWL¿FDGD &RQWDPRV QHVVH PRPHQWR FRP D OXFLGH] QHFHVViULD R FRQWH[WR IDYRUiYHO
e possivelmente com o amparo extrafísico para tal, sendo portanto importante oportunidade evolutiva.
)D]HU³YLVWDJURVVD´RXDGLDUDUHFLFODJHPWHPRHIHLWRSHUQLFLRVRGH³VHGDU´QRVVRGLVFHUQLPHQWR0DQWHU
DXWRFRUUXSo}HVFRPRKiELWRSRGHID]HUDPDQLIHVWDomRGDFRQVFLrQFLDUHJUHGLUjFRQGLomRGHDPRUDOLGDGH
uma vez que sua autocrítica é reiterada e deliberadamente descartada.
1RVVD UHVSRVWD jV DXWRFRUUXSo}HV Mi LGHQWL¿FDGDV SRGH VHU LQVWDQWkQHD LPHGLDWD 9,(,5$ 
p. 3.883). Priorizar as reciclagens intraconscienciais é atitude coerente com o propósito da técnica, já que
a base do desenvolvimento da tenepes de qualquer praticante é o nível de reciclagens intraconscienciais que
HODSURPRYH7DOFRQGLomRDVVHPHOKDVHjEXVFDSHODH[FHOrQFLDQHVWHFDVRDH[FHOrQFLDGDPDQLIHVWDomR
cosmoética.
2VVHJXLQWHVDVSHFWRVGDPDQLIHVWDomRSHVVRDOOLVWDGRVHPRUGHPDOIDEpWLFDSRGHPGL¿FXOWDUDUHFL
clagem imediata, e quando expressos denotam baixa disposição para promover renovações pessoais:
TAKAKI, Weber. Aspectos Intraconscienciais para Aferição
do Desenvolvimento da Tenepes.

Conscientia, 15(2): 271-278, abr./jun., 2011

274
1. Bradipsiquismo. A falta de condicionamento mentalsomático, a preguiça mental, a inexperiência,
o dicionário cerebral limitado. O bradipsiquismo pode ser mera inapetência intelectual.
2. Defesa da imagem pessoal, travestida ou não da incapacidade de admitir as próprias falhas, e das
MXVWL¿FDWLYDVYHUEDOL]DGDVRXQmRGHDWRVHSRVLFLRQDPHQWRVLQGHIHQViYHLVSUySULRVHDOKHLRV
 3HUIHFFLRQLVPRDGHSHQGrQFLDGR³HQVDLR´PHQWDOSDUDDUHDOL]DomRGHDOJR2SHUIHFFLRQLVWDpDTXHOD
FRQVFLrQFLDTXHGHVHMDLQFRQVFLHQWHPHQWHFRQGLFLRQDURPXQGRHDYLGDjVXDPDQHLUDHDRVHXWHPSRQmR
SHUFHEHQGRTXHWXGRRTXHHVFDSDDRQRVVRFRQWUROHHjQRVVDSUHYLVmRQRVGHVD¿DDH[SDQGLUQRVVRSUySULR
entendimento da realidade em questão. Rejeitar o imprevisto e o inusitado é desperdiçar a oportunidade de
ampliar o conhecimento pessoal em favor das recins.
4. Pusilanimidade, a ausência franca de coragem evolutiva, a neofobia. O medo da mudança e do novo
fossiliza a consciência. Há estressamentos inevitáveis no processo evolutivo; adiá-los nem sempre é tática
LQWHOLJHQWHHRSRUWXQD2HXVWUHVVHHYROXWLYRHEHQLJQRFRQVHUYDDFRQVFLrQFLDDWLYDPRWLYDGDHDSWDjV
renovações que nos mantêm entrosados na cronêmica do maximecanismo assistencial multidimensional.
3RURXWURODGRDSURQWDDWHQomRjVUHFLFODJHQVHGHPDQGDVHYROXWLYDVQmRVLJQL¿FDUHDJLUGHPDQHLUD
SUHFLSLWDGD'LDJQyVWLFRVDOFDQoDGRVDWUDYpVGDUHÀH[mRFXLGDGRVDUHTXHUHPWDPEpPSUHVFULo}HVUHÀHWLGDV
Nesse sentido, o apriorismo no diagnóstico deve ser evitado, bem como, na prescrição do tratamento. Não
pensar na solução como estratégia, senão como simples resposta contrária ao que se quer contrapor pode
ser ainda um ato de negação (mecanismo de defesa do ego) do traço imaturo. Idealmente, a autoprescrição
GHYHWDPEpPVHUHVWXGDGDHFRQVLGHUDGDFDOPDPHQWH$H¿FiFLDGRWUDWDPHQWRSRGHVHUGHWHUPLQDGDQR
momento da prescrição.
9DOHDLQGDGHGLFDUWHPSRHHVIRUoRVPHQWDLVVRPiWLFRVjFRPSUHHQVmRGDPHQWDOLGDGHSHVVRDOSRLV
a qualidade de estrutura de elaboração dos pensamentos (ARAKAKI & FERNANDES, 2009), afeta diretamente a expressão da conscin e sua disposição para mudanças. Desse modo, é útil observar criticamente
nossa forma de elaborar ideias e encadear pensamentos. Escrever é técnica útil, e talvez a ferramenta mais
reveladora da mentalidade própria. Seja o ato da escrita em si, pois exige de quem escreve o esforço da
HODERUDomRLGHDWLYDDXWRFRQVFLHQWHVHMDRSURGXWR¿QDOUHVXOWDQWHGRDWRGHHVFUHYHU±RWH[WR¿QDOMiTXH
HVFUHYHUVHPSUHUHYHODDVSHFWRV³LQDXGLWRV´GDFRQVFLQDXWRFUtWLFDHVLQFHUD

2.2. DISPONIBILIDADE ASSISTENCIAL
A disponibilidade assistencial é a predisposição íntima para dedicar tempo e energias ao bem-estar
HjHYROXomRDOKHLD2WHQHSHVVLVWDLQLFLDVXDSUiWLFDGRDQGRXPDKRUDGRVHXGLDDRXWUDVFRQVFLrQFLDVQR
entanto, com o passar do tempo e das experiências, a disponibilidade assistencial deixa de ser a atividade
H[WUD³HQFDL[DGD´QDDJHQGDGLiULDSDUDGHWHUPLQDUHODSUySULDDVSULRULGDGHVHRVFULWpULRVGHHVFROKDQDV
DWLYLGDGHVFRWLGLDQDV )(51$1'(6 $VDo}HVLQGLVSHQViYHLVjVREUHYLYrQFLDKXPDQDQmRSRGHP
obviamente, ser substituídas ou eliminadas da agenda pessoal. No entanto, o tempo intraconsciencial pode
ser dilatado ou contraído conforme a vontade e o discernimento da consciência. Ampliar a disponibilidade
assistencial é, portanto, empresa íntima.
'HQWUHDVTXHVW}HVUHODWLYDVjGLVSRQLELOLGDGHDVVLVWHQFLDOGHVWDFDPRVWUrVSRQWRV
1. $DXWRFRQ¿DQoDQRVWUDIRUHVSHVVRDLV
2. A pontualidade.
3. A autodefensividade e autodomínio energético.
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2.2.1. AUTOCONFIANÇA NOS TRAFORES PESSOAIS
$XWRFRQ¿DQoDQRVWUDIRUHVSHVVRDLVpTXDOLGDGHHVWUHLWDPHQWHUHODFLRQDGDjFDSDFLGDGHGHDVVXPLU
FRPSURPLVVRVHUHVSRQVDELOLGDGHV$FRQVFLQVHPDXWRFRQ¿DQoDVHHVFRQGHDWUiVGHVXDVGHELOLGDGHVIRJH
GHVLWXDo}HVGHVD¿DGRUDVHSHUGHGHVVHPRGRRSRUWXQLGDGHVHYROXWLYDV$PRGpVWLDTXDQGRSDWROyJLFD
EORTXHLDRDÀX[RFRVPRpWLFRGHHQHUJLDVPRWLYDGRUDVGHFRUUHQWHVGRUHFRQKHFLPHQWRSHODVDXWRVVXSHUDo}HV
já conquistadas. De tempos em tempos é útil e oportuno fazer o balanço do que já se conquistou em termos
HYROXWLYRVIUXWRGRHVIRUoRSHVVRDOD¿PGHUHQRYDUDDXWRPRWLYDomRHDDXWRFRQ¿DQoD 9,(,5$
p. 4.083).
3URFXUDUIDOKDVQRVGHVHPSHQKRVLQGLYLGXDLVVHMDPIDOKDVDSDUHQWHVRXQmRSRGHDLQGDVHUUHÀH[RGH
zelo deslocado pela autoimagem, ou condição patológica de autovitimização. Na cultura japonesa, considerase indelicadeza apresentar ou reconhecer alguma superioridade, em qualquer que seja o setor ou área de
manifestação, pois tal condição pode constranger o interlocutor (DAVIES & IKENO, 2002). Em diversas
UHJL}HVGR%UDVLOWDPEpPVHYDORUL]DRFRPSRUWDPHQWR³KXPLOGH´HPJHUDOPRWLYDGRSHORPHVPRGHVHMR
de evitar o constrangimento alheio. Não raro, o próprio indivíduo portador de alguma superioridade, se
FRQVWUDQJHSRUVXDFRQGLomRPXLWDVYH]HVLQRFXOWiYHO7DOVLWXDomRDVVHPHOKDVHjDomRKLSRWpWLFDGRMXL]
que assume para si a culpa de um delito, buscando evadir-se do ônus de anunciar a sentença ao verdadeiro
culpado. Por melhor que seja a intenção, tal ato ainda é uma mentira. A manifestação mais madura evidencia
as manifestações imaturas inevitavelmente.

2.2.2. PONTUALIDADE
A pontualidade é aspecto da maturidade social e parassocial. A pontualidade como atributo consciencial
se revela em todo e qualquer compromisso assumido pela conscin, e não somente nos encontros da agenda
SHVVRDO(VWDUDOLQKDGRjFURQRORJLDLGHDOGDSURp[LVSHVVRDOHJUXSDOpWDOYH]DPDQLIHVWDomRPi[LPDGD
pontualidade. A vivência do dia matemático (VIEIRA, 2010, p. 2.692) indica ser possível viver sem atrasos
nem acidentes de percurso.
A impontualidade em relação a compromissos assumidos com outras consciências, quando habitual,
pode ser considerada condição de vampirismo energético light. Quem espera mantém sua atenção plena
ou parcialmente voltada ao encontro iminente e, não raro, seu estado de alerta evolui para um estado de
ansiedade e tensão se o atraso se prolonga. Em qualquer destes estados há perda de tempo e energias. Ao
tenepessista interessado vale o questionamento: até que ponto manter, de modo costumeiro, pequeno atraso
QRLQtFLRGDVVHVV}HVGHWHQHSHVQmRFRQ¿JXUDYDPSLULVPROLJKWHPUHODomRDRDPSDUDGRU"
1RFDVRHVSHFt¿FRGDWHQHSHVDSUR¿VVLRQDOL]DomRGDDVVLVWrQFLDSUHVVXS}HRUJDQL]DomRH[WUDItVLFD
que por sua vez exige precisão e rigor na organização intrafísica. Em tese, o tenepessista necessita mais do
discernimento e experiência do amparador extrafísico que o amparador das energias do tenepessista, e se
deseja amparo técnico de alto nível o tenepessista precisa de organização e disciplina. Além disso, antes que
a assistência da conscin tenepessista alcance o policarma, ela precisa atender o grupocarma. Assim sendo,
o primeiro e maior interessado na qualidade de sua doação, e, portanto, na monitoria extrafísica para seu
trabalho, é o próprio praticante da tenepes.
Ter horário marcado para encontrar-se com a equipe extrafísica e honrá-lo é a organização mínima
requerida do tenepessista. Há assistências extrafísicas planejadas com muita antecedência. Nenhum
empreendimento organizado é realizado de improviso. Se no momento exato da consecução do plano uma
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peça falha, todo o trabalho pode ser comprometido. O tenepessista habitualmente impontual, não raro, perde
RDPSDURGDIXQomRHPSRXFRVGLDV$HTXLSHH[WUDItVLFDUHOHYDDVGL¿FXOGDGHVHLPDWXULGDGHVGDFRQVFLQ
tenepessista enquanto é possível, dentro dos limites cosmoéticos.

2.2.3. AUTODEFENSIVIDADE E AUTODOMÍNIO ENERGÉTICO
A autodefesa energética é a condição homeostática de preservar e proteger uma ideia, empreendimento,
grupo ou o próprio holossoma contra assédios e acidentes de percurso. A pontualidade, abordada anteriormente,
é evidência de boa autodefesa energética da tenepes pessoal. Ela, por si só, não garante a qualidade do
trabalho, mas é pré-requisito.
Além da pontualidade, as seguintes condições, listadas em ordem alfabética, são aspectos da autodefesa
da tenepes pessoal:
1. Conservar sua prioridade perante vários outros compromissos pessoais.
2. Defender a proposta da tenepes como técnica assistencial avançada e libertadora.
3. Dominar a desassim – desassimilação simpática de energias.
,GHQWL¿FDURVVLQDLVHQHUJpWLFRVUHODFLRQDGRVjWHQHSHV
5. Manter o ambiente físico ordenado e o holopensene da base física sadio.
6. Não pensar mal dos outros, sem ser ingênuo.
7. Preservar e promover a própria saúde.
A condição de dupla ou casal, sejam ambos tenepessistas ou não, com frequência também requer atenção
D¿PGHTXHDWHQHSHVVHMDSUHVHUYDGD$WHQHSHVQmRGHYHWRUQDUVHXPIDWRUGHGHVHQWHQGLPHQWRHGHVHquilíbrio da harmonia conjugal, nem as turbulências conjugais momentâneas próprias dos ajustes da relação
ser elemento de desestabilização da tenepes. Pode ainda ocorrer de o parceiro ou parceira da dupla, quando
WHQHSHVVLVWDLQÀXHQFLDUGHPRGRLQFRQVFLHQWHRFRPSRUWDPHQWRGRRXWURHPUHODomRjWHQHSHVeSUHFLVR
SRUWDQWRTXHKDMDLQGHSHQGrQFLDGHFULWpULRVHMXt]RVQDTXLORTXHFRUUHVSRQGHUjSUySULDWHQHSHV6HXPGRV
SDUFHLURVVHLPS}HDRRXWURPHVPRTXHVXWLOPHQWHDDYDOLDomRGRVDXWRGHVHPSHQKRV¿FDFRPSURPHWLGD
A autodefesa da tenepes pessoal pressupõe, ainda, o domínio das manobras energéticas básicas e sua
aplicação consciente no cotidiano multidimensional, especialmente o estado vibracional, a assim e a desassim.
0DVSUHVVXS}HDQWHVGHWXGRXPDSRVWXUDSHQVrQLFDFRHUHQWHHXPSRVLFLRQDPHQWR¿UPHSHUDQWHDVHQHUJLDV
DOKHLDVD¿QDORPHQWDOVRPDFRPDQGDRHQHUJRVVRPD
$V IDOKDV QD DXWRGHIHVD SRGHP OHYDU HP ~OWLPD LQVWkQFLD j GHVRUJDQL]DomR SHVVRDO H j FRQGLomR
indesejável de indisponibilidade assistencial. Depois de iniciada a tenepes, o ideal é não voltar atrás. Passados
os seis meses iniciais de adaptação, caberia voltar atrás na decisão de praticar a tenepes, ante as possíveis
GL¿FXOGDGHVHQIUHQWDGDVQDVXDPDQXWHQomRFRQFOXLQGRTXHDGHFLVmRIRLSUHFLSLWDGD"6HDGHFLVmRTXHGHX
LQtFLRjSUiWLFDIRLWRPDGDFRPFDOPDHSRQGHUDomRVHPSUHVV}HVQHPVHJXQGDVLQWHQo}HVRWHQHSHVVLVWD
VH Yr FODUDPHQWH QXP ³JDUJDOR´ HYROXWLYR VHQGR ~WLO UHGREUDU RV HVIRUoRV SDUD TXH SRVVD DOFDQoDU VXD
superação. A intencionalidade determina tudo.

2.3. PARAPSIQUISMO
Último ponto a ser abordado nesta análise diz respeito ao autoparapsiquismo. A convivência diuturna
com o amparador de função permite ao tenepessista, por meio da observação da sua pensenidade e de suas
energias, discernir:
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1. quando está sozinho, sem acoplamentos de qualquer ordem;
2. quando está acoplado com consciex ou consciexes sadias ou amparadoras;
3. quando está acoplado com consciex ou consciexes patológicas.
(VVH p XP SULPHLUR QtYHO GH OXFLGH] SDUDSVtTXLFD ~WLO j SUiWLFD GD WHQHSHV$ VLQDOpWLFD HQHUJpWLFD
pessoal, ao ser incorporada ao arcabouço de recursos parapsíquicos do praticante, permite alcançar novos
QtYHLVGHOXFLGH]TXDQWRjVLQWHUDo}HVPXOWLGLPHQVLRQDLVGRWHQHSHVVLVWD$VH[WUDSRODo}HVSDUDSVtTXLFDV
WDPEpPSDVVDPDRFRUUHUFRPPDLRUIUHTXrQFLDjPHGLGDTXHRWHQHSHVVLVWDVHGHVHQYROYH$ULJRUYHU
o autoparapsiquismo pessoal minguar em vez de ampliar é sinal de estagnação evolutiva, em geral derivada
GHDXWRFRUUXSo}HVFURQLFL¿FDGDV3HUPLWLUVHHVWDUHQHUJHWLFDPHQWHLQWR[LFDGRVHPSURFHGHUjVGHYLGDV
desassimilações simpáticas de energias, ou com pensenidade desorganizada ou patológica por período
prolongado, são autocorrupções capazes de tornarem-se mau hábito crônico que seguramente embota
o autoparapsiquismo. Vale reforçar a intencionalidade e o posicionamento íntimo no sentido de superar tal
FRQGLomRSDWROyJLFDD¿PGHDJXoDURDXWRSDUDSVLTXLVPRHDPSOLDUFRQVHTXHQWHPHQWHDFRPSUHHQVmR
teática do maximecanismo multidimensional assistencial. A proéxis não é mera ideia interessante e lógica.
2QtYHOGH³LQWUD¿VLFDOLGDGH´GDSHQVHQLGDGHGHWHUPLQDGDSHORVLQWHUHVVHVHSUHRFXSDo}HVGLXWXUQDV
WDPEpPLQÀXLQDTXDOLGDGHGRVGHVHPSHQKRVDVVLVWHQFLDLVQDWHQHSHV$WHQHSHVpD³DQWLPDWHULDOL]DomR´GD
pensenidade. Eis um dos motivos pelos quais não se recomenda iniciar a prática da tenepes sem ter a condição
SUR¿VVLRQDOH¿QDQFHLUDHVWiYHO7HUDYLGDKXPDQDUHVJXDUGDGDpDDXWRGHIHVDGRWUDEDOKRDVVLVWHQFLDO
A subsistência não é assunto que possa ser ignorado ou negligenciado pela conscin, e terá inevitavelmente
prioridade sobre a assistencialidade. Com sua atenção e preocupações voltadas para o intrafísico e para
si próprio, o parapsiquismo e a disponibilidade assistencial do praticante diminuem inevitavelmente. Ser
previdente é um trafor do tenepessista veterano.
O parapsiquismo se manifesta também na leitura e interpretação dos fatos cotidianos. Eis quatro
ocorrências intrafísicas, listadas em ordem alfabética, que podem apontar possíveis momentos de estagnação:
 %ORTXHLRLQWHOHFWXDOUHODWLYRSHUFHELGRFRPRGL¿FXOGDGHVGHFRPSUHHQVmRRXDEVRUomRGRVFRQWH~GRV
lidos e estudados no cotidiano.
 %ORTXHLRVHQHUJpWLFRVLGHQWL¿FDGRVDWUDYpVGHHPEDUDoRVUHODWLYRVFRPDVPDQREUDVHQHUJpWLFDV
básicas já dominadas.
 'HFUpVFLPR GD GHPDQGD DVVLVWHQFLDO LGHQWL¿FDGR SHOR Q~PHUR GH SHGLGRV GH WHQHSHV UHFHELGRV
explicitamente ou não.
 'L¿FXOGDGHVQDFRQYLYLDOLGDGHFRWLGLDQDRXGHWHULRUDomRGDVUHODo}HVSHVVRDLVHVRFLDLV
Por outro lado, as seguintes ocorrências, listadas em ordem alfabética, podem indicar momentos positivos
de evolução assistencial:
 $FUpVFLPR GD GHPDQGD DVVLVWHQFLDO LGHQWL¿FDGD DWUDYpV GD FRQWDJHP GH SHGLGRV UHFHELGRV SRU
exemplo, no último mês.
 $PSOLDomRQDWXUDOGDOXFLGH]TXDQWRjVLQWHUDo}HVHQHUJpWLFDVFRWLGLDQDV
3. Expansão da criatividade e da acuidade intelectual.
4. Melhoria da comunicação telepática com o amparador durante a sessão da tenepes.
5. Melhoria da convivialidade em geral.
6. Prolongamento dos períodos de primener.
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ARGUMENTOS CONCLUSIVOS
Nossa intraconsciencialidade se manifesta externamente naquilo em que nos envolvemos. É possível
confrontar as autoavaliações com evidências, indícios e fatos ocorridos externamente. Embora não seja ainda
empresa trivial, a autopesquisa dos traços intraconscienciais é possível de ser realizada com racionalidade,
lógica e imparcialidade.
De modo análogo, a aferição do grau de maturidade já alcançado na tenepes pessoal é possível a partir
da observação de determinadas variáveis. O acompanhamento sistemático destas variáveis constitui trabalho
futuro, e representa a continuidade da pesquisa apresentada. Neste texto, foram propostas algumas variáveis
observáveis empiricamente, com o propósito de favorecer autoavaliações isentas. Cabe a cada tenepessista
LGHQWL¿FDUDVODFXQDVGHVWHWUDEDOKRHSURPRYHUDH[SDQVmRGHVWDVYDULiYHLVD¿PGHDGHTXDUDDYDOLDomR
jVXDUHDOLGDGHHYROXWLYD
Os resultados da avaliação podem, ainda, ser usados como balizadores no estabelecimento de novas
PHWDVHYROXWLYDV&DEHUHVVDOWDUQRHQWDQWRDLPSRUWkQFLDGHVHPDQWHUDPHQWHDEHUWDD¿PGHHYLWDUTXH
os próprios parâmetros moldem ou cerceiem os experimentos sadios e cosmoéticos de cada conscin em seus
esforços de evolução.
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