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Resumo:
A proposta deste artigo é definir e discutir a possibilidade de uma intervenção ex
trafísica positiva, em determinado contexto, de amparador extrafísico, visando auxili
ar a conscin quanto ao posicionamento da prática da tenepes. A metodologia empre
gada na pesquisa está embasada em experiências pessoais, registros dessas vivências
e pesquisa bibliográfica. Observou-se que o extrapolacionismo parapsíquico esteve
presente nesse contexto específico, objetivando resultados interassistenciais, com
efeitos concretos na proéxis pessoal.
Abstract:
The proposal of this article is to define and to discuss the possibility of an extra 
physical helper´s, positive extraphysical intervention, in determinate context, seeking
to aid the intraphysical consciousness regarding the positioning of the penta practice.
The methodology used in the research is based in personal experiences, registries of
those experiences and bibliographical research. It was observed that the parapsychic
surpassing was present in that specific context, aiming at interassistantial results, with
concrete effects in the personal existential program.
Resumen:
La propuesta de este artículo es definir y discutir la posibilidad de una intervenci
ón extrafísica positiva, en determinado contexto, del amparador extrafísico, con el
objetivo de axiliar a la concin en el posicionamiento de la práctica de la teneper. La
metodología empleada en la investigación está basada en experiencias personales, re
gistros de esas vivencias e investigación bibliográfica. Se observó que el extrapolaci
onismo parapsíquico estuvo presente en ese contexto específico, objetivando resulta
dos interasistenciales, con efectos en la proexis personal.

INTRODUÇÃO
Contexto. O interesse na escrita do tema se originou na experiência deste autor em relação à expansão
do parapsiquismo, em determinado contexto de vida, promovida por amparador(es) extrafísico(s), visando
auxiliar nas autorreflexões quanto ao posicionamento sobre o início da prática da tarefa energética pessoal
(tenepes).
Objetivo. Considerando-se ser o extrapolacionismo pré-tenepessista uma experiência parapsíquica ainda
pouco conhecida e debatida, o objetivo do artigo é apresentar algumas características dessa vivência, suas
causas e possíveis efeitos na vida pessoal. Desse modo, espera-se contribuir para o aproveitamento desse tipo
de experiência, aqui, no contexto anterior da tenepes, mas que pode ser expandida para outros contextos de
vida.
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Metodologia. Os dados utilizados nesta pesquisa foram obtidos através de experimentações pessoais ao
longo de oito meses, do primeiro mês, com as primeiras extrapolações parapsíquicas até o último mês com
o início da prática da tenepes. As anotações detalhadas das vivências parapsíquicas contribuíram para identi 
ficar intervenção positiva de amparador extrafísico, sempre explicitando traços-força (trafores) já conquista
dos e traços-fardo (trafares) que deveriam ser trabalhados para iniciar a tenepes. Posteriormente, tais anota
ções foram submetidas às autoavaliações que determinaram a correção de ações e retificações pensênicas,
sendo por fim aproveitadas na organização desta pesquisa. A pesquisa bibliográfica complementou a funda
mentação teórica deste trabalho.
Seções. O artigo foi organizado didaticamente nas seguintes seções:
1. Definição e Contextualização.
2. Fenomenologia e Análise.

I. DEFINIÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO
Definição. Tenepes ou tarefa energética pessoal é a transmissão de energia assistencial, individual, pro
gramada com horário diário, da conscin (consciência intrafísica) auxiliada por amparador extrafísico, no es 
tado de vigília física, diretamente para consciexes (consciências extrafísicas) carentes ou enfermas ou à cons
cins projetadas, na mesma condição (VIEIRA, 1996, p. 11).
Sinonímia: 1. Megadesafio da vida humana. 2. Passe energético no paciente desconhecido. 3. Passivida
de parapsíquica solitária.
Definição. O extrapolacionismo pré-tenepessista é a condição de ampliação da autolucidez e do autodis
cernimento da conscin tenepessável através do aumento das parapercepções, de caráter momentâneo, atípico,
espontâneo, promovido pelo rapport e acoplamento com amparador extrafísico, com finalidade interassisten
cial e visando auxiliar no posicionamento para o início da prática diária da tenepes.
Sinonímia: 1. Extrapolação parapsíquica do(a) candidato(a) à tenepes. 2. Extrapolacionismo da conscin
tenepessável. 3. Antecipação parapsíquica pré-tenepes.
Antonímia: 1. Regressismo antitenepessista. 2. Vivência da conscin despreparada para a tenepes. 3. Se
miparapercepção da conscin assediada extrafisicamente.
Vivência. Este autor viveu experiências de extrapolacionismos parapsíquicos, entre janeiro e agosto de
2010, que hoje são interpretadas e relacionadas ao contexto da Tenepes, mais especificamente ao posiciona
mento quanto ao início da prática dessa técnica.
Contexto. Tais experimentações ocorreram entre o lançamento do livro pessoal JK e os Bastidores da
Construção de Brasília – sob a ótica da Conscienciologia, em dezembro de 2009, e o livro em coautoria In
versão Existencial: autoconhecimento, assistência e evolução desde a juventude, em dezembro de 2010.

II. FENOMENOLOGIA E ANÁLISE
Fenômenos. No contexto da Parapercepciologia, especialidade da Conscienciologia dedica ao estudo
das parapercepções, eis oito exemplos de fenômenos relacionados, em situações específicas, ao extrapolacio
nismo parapsíquico pré-tenepessista, em ordem alfabética, experimentados por este autor:
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1. Acoplamento: a percepção de acoplamento energético com amparador extrafísico, predispondo racio
cínio hígido, insights e resoluções lúcidas.
2. Assim: a assimilação simpática do padrão holopensênico (conjunto de pensamentos, sentimentos
e energias) do amparador extrafísico, possibilitando autopercepção diferenciada do padrão holossomático
(conjunto dos veículos de manifestação consciencial) para melhor.
3. Banho energético: a ocorrência do banho energético espontâneo, favorecendo maior soltura do ener
gossoma e conexão com amparador extrafísico.
4. Clarividência: a paravisualização da dimener (dimensão energética) e das auras das pessoas, na vigí 
lia física, mais facilmente comparada ao habitual.
5. Descoincidência vígil: a sensação de descoincidência vígil ao longo de vários dias, intensificado nos
momentos de autorreflexão sobre o início da tenepes, incluindo percepção de balonamento e entorpecimento
físico, parcial ou total.
6. Parapercepção impressiva: a identificação objetiva da presença de consciex amparadora, no estado
da vigília física, por parte da conscin pré-tenepessista, captando pensenes para expansão do autodiscernimen
to e da interassistencialidade.
7. Projeção lúcida: a experiência fora do corpo elucidativa quanto ao início da prática da tenepes.
8. Sincronicidades: a ocorrência de acontecimentos convergentes junto às autorreflexões sobre o posici
onamento para o início da tenepes.
Impulsividade. Aqui é válido ressaltar para o leitor ou leitora a importância da autocrítica no contexto
do extrapolacionismo parapsíquico. Autocrítica é fundamental, pois a conscin ansiosa, afoita, açodada ou
precipitada pode interpretar qualquer parapercepção como confirmadora ou sinal verde dos amparadores ex
trafísicos para iniciar a tenepes. Há de se levar em consideração sempre a lógica dos fatos, a racionalidade da
mensagem parapsíquica e, principalmente, os efeitos do posicionamento pessoal, excluindo quaisquer inten
ções egoicas e infantis. Tenepes é compromisso sério, para o resto da vida humana. Por isto é sempre impor 
tante manter o autodiscernimento, especialmente quando a pessoa está na fase preparatória da proéxis (pro
gramação existencial). Impulsos custam caro.
Autocrítica. O extrapolacionismo pré-tenepessista não gera ansiedade ou excitação. Ao contrário,
a conscin permanece temporariamente mais calma, reflexiva, mesmo quando essa experiência gera crises de
crescimento em relação à autorresponsabilidade interassistencial. As parapercepções da conscin podem per
manecer temporariamente mais aguçadas, na vigília física, quando comparado ao habitual. É importante dei 
xar tudo registrado no papel, pois os detalhes das experiências podem ser esquecidos.
Autocorrupção. Mesmo registrando graficamente as autorreflexões feitas no período do extrapolacio
nismo pré-tenepessista, apontando decisões, resoluções e recins (reciclagens intraconscienciais) necessárias
para o início da prática diária da tenepes, a pessoa pode, posteriormente, desejar recuar o posicionamento ini
cial, de iniciar a técnica, devido às intempéries da vida humana. Se a conscin tenepessável não mantiver
o foco no prioritário, gradativamente vai se afastando da equipex (equipe extrafísica) responsável pelo extra 
polacionismo, chegando ao ponto de não mais reconhecer a pertinência das ideias apontadas nas anotações
pessoais. Tal fato mostra autocorrupção da pessoa que tira o corpo fora da responsabilidade interassistencial.
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Autodeterminação. Em determinados contextos, a aproximação do amparador extrafísico nos primeiros
dias da prática da tenepes, desencadeando as mesmas sinaléticas parapsíquicas detectadas anteriormente, ser
vem como ratificação do posicionamento pessoal. Isto não significa que esse padrão de rapport e aumento de
parapercepções permanecerá sempre com o tenepessista, mas que é possível alcançar gradativamente aquele
patamar com o autoesforço.
Efeito. Outro fator ratificador do extrapolacionismo pré-tenepessista é o efeito do posicionamento pes
soal e do primeiro ano da prática da técnica. O tenepessista deve avaliar o impacto dessa prática diária na
vida pessoal e proéxis.
Autodiscernimento. Entre os efeitos pessoais, positivos, do início da prática da tenepes, a partir do po 
sicionamento refletido, lúcido e discernido, potencializado pelo extrapolacionismo parapsíquico, destacamos
pelo menos esses sete, em ordem alfabética:
1. Amparabilidade. Maior confiança no amparo extrafísico de função e, consequentemente, maior es
treitamento dessa relação.
2. Autoconsciencioterapia. Revisão da autoimagem, reconhecimento de novos trafores e enfrentamento
de trafares, a partir das técnicas consciencioterápicas.
3. Bom humor. Mais bom humor no dia a dia, desenvolvido a partir de uma dinâmica de pensamentos
mais positivos e otimistas.
4. CPC. Atualização regular do código pessoal de cosmoética, com foco prioritário em trafares prejudi
ciais à liderança interassistencial.
5. Desperticidade. Assunção franca do percentual de autodesperticidade, burilado através da prática
diária da tenepes.
6. Interrelações. Melhoria do abertismo consciencial nas relações cotidianas.
7. Parapsiquismo. Expansão e compreensão do parapsiquismo permanente e das suas sutilezas, mani
festas nas interrelações diárias.
Resultado. Tais efeitos podem justificar, portanto, a intervenção positiva de amparador extrafísico nas
ponderações sobre a prática da tenepes. Desse modo, o objetivo da promoção desse extrapolacionismo pode
ser justamente atingir resultados interassistenciais práticos e concretos.

CONCLUSÕES
Retrospectiva. O artigo abordou especificamente três tópicos essenciais: 1. A caracterização do extrapo
lacionismo pré-tenepessista. 2. A relação do extrapolacionismo pré-tenepessista com fenômenos parapsíqui 
cos, em especial os vividos por este autor. 3. A análise autocrítica dos efeitos do extrapolacionismo pré-tene 
pessista.
Resultados. Conforme descrito no artigo, foi possível observar que, no caso deste autor, a vivência des
sa condição permitiu a prática sadia da tenepes, sem precipitações e com resultados positivos até o presente
momento.
Autopesquisa. Através da autopesquisa, realizada principalmente com anotações, o autor conseguiu in
terpretar e relacionar esses fenômenos em relação à tenepes, posicionando-se para iniciar a prática da técnica.
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Conclusão. Conclui-se que é fundamental o investimento na autopesquisa e anotações pessoais para
a identificação e interpretaçâo dos fenômenos de extrapolacionismos parapsíquicos. Este autor viveu esse
processo no contexto das reflexões para o início da tenepes. Contudo, tal condição pode ser estendida para
outros contextos, conforme o caso.
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