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Resumo:
Este artigo objetiva aprofundar a compreensão do trinômio invéxis-tenepes-autodesperticidade, ou seja, a vivência teática por parte da conscin intermissivista, homem
ou mulher, de três conquistas evolutivas ideais, ao mesmo tempo: a inversão existencial, a tarefa energética pessoal e a condição de autodesassédio permanente total, com
o objetivo de otimizar a interassistencialidade e a proéxis. No trabalho, cuja metodologia se fundamenta em experiências do autor, analisam-se as conexões entre tais vivências, buscando oferecer dicas para otimizá-las.
Abstract:
This article aims to deepen on the existential inversion-penta-selfwakefulness trinomial, in other words, the theorice experience on the part of the intermissivist intra physical consciousness, man or woman, of three evolutionary conquests ideals, at the
same time: the existential inversion, the personal energy task and the condition of total
permanent self-intrusion-free, with the objective of optimizing the interassistantiality
and the existential program. In the work, whose methodology is based in the author's
experiences, it is analyzed the connections among such experiences, looking for to offer clues to optimize them.
Resumen:
Este artículo objetiva profundizar el trinomio invexis-teneper-auto-desperticidad,
o sea, la vivencia teáctica por parte de la concín intermisivista, hombre o mujer, de
tres conquistas evolutivas ideales, al mismo tiempo: la inversión existencial, la tarea
energética personal y la condición de auto-desasedio permanente total, con el objetivo
de optimizar la interasistencialidad y la proexis. Se analizan en este trabajo, cuya me todología es fundamentada en experiencias del autor, las conexiones entre tales viven cias, buscando ofrecer datos para optimizarlas.

INTRODUÇÃO
Contexto. O interesse na escrita do artigo se originou na experiência do autor em relação a três temas:
inversão existencial (invéxis), a tarefa energética pessoal (tenepes) e própria desassedialidade permanente to tal (autodesperticidade).
Hipótese. Neste contexto, o autor defende a hipótese de que a técnica da inversão existencial, iniciada
na juventude, pode ajudar a acelerar a vivência da tenepes e a conquista da desperticidade.
Objetivo. O objetivo do artigo é ressaltar o trinômio abordado na condição de conquistas evolutivas ideais, otimizadoras ao máximo da vida humana, qualificando o próximo período intermissivo.
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Contribuição. A partir de tal abordagem, o intuito é também contribuir para a discussão sobre a liderança interassistencial extrafísica, considerando a condição dos três elementos do trinômio invéxis-tenepes-auto desperticidade proficientes relevantes ao preparo para a atuação, sobretudo, na próxima intermissão.
Metodologia. Os dados utilizados na pesquisa foram obtidos por meio de autoexperimentações ao longo
de mais de 20 anos, a partir de 1995 enquanto praticante da invéxis (17 anos de idade); 2011 na condição de
tenepessista (33 anos de idade); e em 2013 com a assunção da autodesperticidade (35 anos de idade).
Outros. Também foi importante a observação em relação a outros experimentadores. Ajudaram no estudo: a vivência do autor na condição de voluntário e professor da Associação Internacional para Inversão
Existencial (ASSINVÉXIS) desde 2004; a troca de experiência com tenepessistas em cursos diversos, por
exemplo, em edições do Fórum da Tenepes; a troca de experiência com outros voluntários que se assumiram
na condição de despertos em eventos da Conscienciologia, a exemplo do Programa de Aceleração da Desperticidade (PROAD). A pesquisa bibliográfica complementou a fundamentação teórica deste trabalho.
Seções. O desenvolvimento do artigo está organizado didaticamente nas seguintes seções:
1. Definições e Contextualização.
2. Análise.

I. DEFINIÇÕES E CONTEXTUALIZAÇÃO
1. Invéxis. Segundo Nonato et al. (2011, p. 22):
Definição. A Invéxis ou Inversão existencial é a técnica de planejamento máximo da vida
humana, fundamentada na Conscienciologia, aplicada desde a juventude, objetivando
o cumprimento da programação existencial, o exercício precoce da assistência e a evolução.
Sinonímia: 1. Planejamento máximo da vida humana. 2. Inversão Cosmoética. 3. Inversão
Interassistencial.

2. Tenepes. De acordo com Vieira (1996, p. 11):
Definição. A tenepes ou tarefa energética pessoal é a transmissão de energia assistencial,
individual, programada com horário diário, da conscin auxiliada por amparador extrafísico,
no estado de vigília física, diretamente para consciexes carentes ou enfermas ou a conscins
projetadas, na mesma condição.
Sinonímia: 1. Megadesafio da vida humana. 2. Passe energético no paciente desconhecido.
3. Passividade parapsíquica solitária.

3. Autodesperticidade. Em congruência com o exposto por Vieira (2014, p. 301):
Definição. A autodesperticidade é a condição do ser desperto, Homo sapiens despertus, ou
do desassediado permanente total, homem ou mulher. Constitui o megaponto de viragem,
o turning point evolutivo, o patamar da evolução consciencial ou o divisor de águas da autoconsciencialidade.
Sinonímia: 1. Manifestação pessoal do ser desperto. 2. Qualidade de ser desperto.

4. Trinômio. Conforme proposição do autor em verbete na Enciclopédia da Conscienciologia (NONATO, 2015):
Definologia. O trinômio invéxis-tenepes-autodesperticidade é a vivência teática por parte
da conscin, homem ou mulher, de 3 conquistas evolutivas ideais, com objetivo de otimizar
a interassistencialidade, para o intermissivista nessa vida humana, em ordem crescente:
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a inversão existencial (invéxis), a tarefa energética pessoal (tenepes) e a condição de auto desassédio permanente total (autodesperticidade).
Sinonimologia: 1. Trinômio evolutivo. 2. Triprioridades interassistenciais magnas. 3. Trio
de valores essenciais à proéxis.
Antonimologia: 1. Trinômio do estigma evolutivo. 2. Triprioridades estagnadoras. 3. Ausência de valores proexológicos. 4. Tríade da erronia.

Recéxis. O trinômio recéxis-tenepes-autodesperticidade também é caminho e conquista viável em única
vida. Nesse caso, ao invés do bônus evolutivo da profilaxia da invéxis, a conscin colhe os frutos singulares
das cirurgias e das correções de prioridades imprescindíveis para a sustentabilidade de tenepes e da autodes perticidade.
Ansiedade. Seja através da invéxis ou da recéxis, tal trinômio requer tranquilidade íntima da conscin,
priorizando aspectos de vida convergentes com valores pessoais e, portanto, diminuindo ansiedades e inseguranças. Discreta perseverança, tudo alcança.
Possibilidades. Contudo, o foco deste artigo será a invéxis, pois se entende aqui que as possibilidades
interassistenciais, a partir dessa técnica evolutiva, são maiores.

II. ANÁLISE
Autorrenovação. A aplicação da técnica da invéxis se inicia até os 26 anos de idade, antes da maturidade biológica, quando o jovem ainda está delineando a própria vida, descomprometido de amarras sociais
e ainda com maior flexibilidade para promover autorrenovações.
Meio. A invéxis não é meta evolutiva em si, mas um meio, recurso ou estratégia para se alcançar com
maior eficiência o êxito na autoproéxis. Engloba entendimento e vivência sadia da multidimensionalidade.
Metas. Nesse contexto, importa principalmente ao inversor ter uma razoável desenvoltura quanto às bioenergias e ao parapsiquismo, principalmente quanto ao estado vibracional. Por essa razão, a prática da tene pes e a autodesperticidade são metas contempladas na invéxis.
Invéxis. Considerando a Invexometrologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, pelo menos 12 conquistas evolutivas possíveis de serem conquistadas pelo inversor ou inversora existencial, ainda na fase pre paratória da proéxis pessoal, aceleradoras da autodesperticidade:
01. Autointermissibilidade. Assunção da condição de intermissivista, ou seja, admitir que realizou preparação técnica em Curso Intermissivo antes de renascer nesta vida humana.
02. Autoprojetabilidade. Vivência da autoprojetabilidade lúcida, favorecendo a compreensão sobre si
mesmo e a autoconscientização multidimensional.
03. CPC. Elaboração do código pessoal de cosmoética com foco na eliminação do porão consciencial
e na otimização da proéxis.
04. Dupla. Formação de dupla evolutiva, ou seja, constituição de relacionamento afetivo-sexual com bases evolutivas, convergência de prioridades e assistência policármica.
05. EV. Autodomínio do estado vibracional desde a juventude, buscando o contato permanente com os
amparadores extrafísicos através da assistência.
06. Finanças. Autonomia econômico-financeira visando mais liberdade para atuação na programação
existencial.
07. Gescons. Realização de gescons, por exemplo, a publicação de livros, concretizando, na dimensão
intrafísica, ideias esclarecedoras e assistenciais.
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08. Inortodoxia. O ato de pensar, agir e priorizar ideias de vanguarda, antípodas ao pensamento ortodoxo, estagnador e de tradições obsoletas.
09. Megatrafor. Identificação do megatrafor pessoal, a partir da interassistencialidade e da assunção da
autoproéxis.
10. Porão. Autossuperação do porão consciencial, ou seja, das imaturidades multisseculares manifestadas a partir da adolescência.
11. Profissão. Escolha profissional lúcida por parte do jovem inversor, tendo por base os princípios da
autoproéxis.
12. Tenepes. Antecipação da prática da tarefa energética pessoal, a partir da invéxis.
Pré-requisito. Conforme já mencionado, o parapsiquismo é atributo indispensável ao inversor existencial. No maxiplanejamento invexológico, tenepes e autodesperticidade devem ser contempladas, sendo a tenepes pré-requisito para a autodesperticidade.
Antecipação. A prática da tenepes constitui desafio crítico à rotina: exige manutenção, disciplina, organização e desenvoltura parapsíquica. Em geral, recomenda-se o início da tenepes a partir dos 35 anos de idade, ou seja, na fase executiva da proéxis. Contudo, o inversor e a inversora, autocríticos e organizados, po dem conseguir iniciar mais cedo.
Organização. A prática é mantida diariamente para o resto da vida, independente de feriados ou viagens. É necessária a fixação de um turno de três horas dentro do qual se escolhe um horário fixo de 50 minu tos dedicados à assistência.
Tenepes. Considerando a Tenepessologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética pelo menos oito vivências parapsíquicas possíveis de serem conquistadas pelo tenepessista, seja na fase preparatória ou executiva
da proéxis pessoal, aceleradoras da autodesperticidade:
1. Alcova. Blindagem voluntária da alcova (quarto de dormir), a partir da mobilização de energias, com
ajuda de amparadores.
2. Assim. Assimilação e desassimilação nas interações diárias com ambientes, objetos e pessoas.
3. Epicentrismo. Desenvolvimento do epicentrismo consciencial com lucidez extrafísica na assistência
cotidiana.
4. Extrapolacionismo. Intensificação de extrapolacionismos parapsíquicos, ou seja, vivências extrafísicas magnas além do nível evolutivo atual.
5. Interassistencialidade. Interação lúcida, a partir do acoplamento diário com o amparador da tenepes.
6. Iscagem. Iscagem consciente nas interações interassistenciais diárias.
7. Ortopensene. Exercício diário da ortopensenidade, mesmo em momentos difíceis, de maior pressão
extrafísica.
8. Sinalética. Identificação de sinaléticas parapsíquicas, em especial, por meio da iscagem lúcida.
Planejamento. O candidato a desperto planeja sua existência eliminando caprichos, dispersões, infantilismos, surtos emocionais, carências, complacências, dependências, autojustificativas das omissões. A elimi nação de tais aspectos já iniciam desde a juventude, podendo ser através da técnica da invéxis.
Autoimunidade. A desperticidade constitui autoimunidade a assédios ao modo da imunidade natural
contra doenças. A autoimunidade consciencial é efeito da vontade e da ação para eliminar autoassédios.
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Autodisciplina. A desperticidade é meta factível ao inversor ou reciclante existencial, mas exige deter minação, disciplina, auto-organização, autossacrifício sem castração, sem queimar a vela da vida pelas duas
pontas.
Autodesperticidade. Considerando a Despertologia eis, por exemplo, em ordem alfabética, pelo menos
13 características essenciais da autodesperticidade, decorrentes, em muitos casos, da teática da invéxis e da
tenepes:
01. Abertismo interassistencial.
02. Anticonflituosidade íntima.
03. Autodefesa energética.
04. Autodesassedialidade.
05. Autoimperturbabilidade.
06. Autoimunidade consciencial.
07. Autorretidão cosmoética.
08. Autossobrepairamento lúcido.
09. Autossuficiência evolutiva.
10. Convergência do megatrafor e do materpensene.
11. Domínio das energias.
12. Logicidade autocrítica.
13. Tara parapsíquica.
Liderança. Nada melhor do que a autodesperticidade para auxiliar na futura condição de líder interassistencial extrafísico, pois requer autossustentabilidade energética para resgates na Baratrosfera.
Autodesassédio. Não há geração espontânea de autodesperticidade. Toda condição intraconsciencial de
algum talento avançado é conquistada passo a passo, desenvolvendo a autodesassedialidade.
Evolução. O trinômio invéxis-tenepes-autodesperticidade é meta evolutiva para intermissivistas dispostos a priorizar ao máximo a evolução, com autodiscernimento, sem ansiedade ou açodamento.

CONCLUSÕES
Retrospectiva. O artigo abordou especificamente três tópicos essenciais: 1. A caracterização do trinômio invéxis-tenepes-autodesperticidade. 2. A relação entre cada um dos três itens. 3. A análise autocrítica dos
efeitos deste trinômio.
Autopesquisa. Através da autopesquisa realizada, além de observações deste autor em relação a outros
pesquisadores inversores, tenepessistas e despertos, é possível avaliar que o trinômio invéxis-tenepes-autodesperticidade é factível.
Recursos. As técnicas da invéxis e da tenepes são dois recursos importantes para a vivência da autodes perticidade antecipada, aplicável plenamente na programação existencial.
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