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Resumo:
O presente trabalho descreve a dinâmica grupal conduzida durante o IX Fórum da Tenepes, 2013, pelo Colégio Invisível da Pararreurbanologia, na qual 72 participantes
adotaram um país a ser assistido nas práticas da tenepes. O artigo expõe os resultados
preliminares da referida dinâmica com base no levantamento de dados realizado durante 2014. É apresentada a estatística de continentes e países escolhidos pelos participantes e os resultados de um questionário aplicado no final desse ano, preenchido
por 28 tenepessistas, após 11 meses de tenepes com o objetivo de assistir o respectivo
país escolhido. No questionário foram coletados a análise de parafenômenos mais frequentes, mudanças holossomáticas percebidas pelos tenepessistas, sincronicidades
entre o trabalho da tenepes e o país escolhido e os métodos utilizados para rapport.
Os resultados são ainda parciais, pois a pesquisa continua em andamento. A meta buscada é o atendimento pela tenepes de todos os países do globo nos próximos anos.
Abstract:
The present work describes the in-group dynamics conducted during the IX Penta Forum, 2013, for the invisible School of Parareurbanology, in which, 72 participants
adopted a country to be assisted in the penta practices. The article exposes the preliminary results of the referred dynamics with base in the gathering of data accomplished
during 2014. It is presented the statistics of continents and chosen countries by the
participants and the results of an applied questionnaire in the end of that year, filled
out by 28 pentassists, after 11 months of penta with the objective of assisting the respective chosen country. In the questionnaire were collected the analysis of the more
frequent paraphenomena, holosomatic changes noticed by the pentassists, synchronicity between the penta work and the chosen country, and the methods used for rapport.
The results are still partial, because the research continues in progress. The goal to be
looked for is the service for the penta of all of the countries of the globe next years.
Resumen:
El presente trabajo describe la dinámica grupal conducida durante el IX Fórum de la
Teneper, en 2013, por el Colegio invisible de la Para-reurbanología, en la cual 72 participantes adoptaron un país para ser asistido en las prácticas de la teneper. El artículo
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expone los resultados preliminares de la referida dinámica, con base en el levantamiento de datos realizado durante 2014. Es presentada la estadística de continentes y
países escogidos por los participantes y los resultados de un cuestionario aplicado a
fin de ese año, completado por 28 teneperistas, después de 11 meses de teneper, con
el objetivo de asistir el respectivo país escogido. En el cuestionario fueron colectados
análisis de los parafenómenos más frecuentes, cambios holosomáticas percibidos por
los teneperistas, sincronicidades entre el trabajo de la teneper y el país escogido y los
métodos utilizados para el rapport. Los resultados son aún parciales porque la investigación continúa en marcha. La meta a ser buscada es atender, a través de la teneper, la
todos los países del globo en los próximos años.

INTRODUÇÃO
O objetivo deste artigo é expor resultado de pesquisa realizada a partir de dados coletados dos pratican tes que adotaram um país na respectiva tenepes, buscando motivar outros praticantes para ampliar o alcance
de países adotados.
Tal intuito conjumina com o desafio lançado durante o XI Fórum da Tenepes em 2013: alcançar em cinco anos todos os 193 países de modo que cada tenepessista contribuiria de maneira efetiva para a reurbanização extrafísica do Planeta.
O texto está estruturado em três partes: 1. Histórico da dinâmica grupal lançada em dezembro de 2013
durante o IX Fórum da Tenepes. 2. Exposição da Pesquisa com informes dos dados e parapercepções dos tenepessistas após 11 meses de trabalho com os respectivos países. 3. Hipóteses em relação aos dados apura dos.
Nas Considerações Finais, reafirma-se o propósito do desafio de ampliar o número de países atendidos
e de praticantes engajados na tarefa assistencial por meio da tenepes.

I. HISTÓRICO
No IX Fórum da Tenepes, em 24.12.2013, foi conduzida pelo Colégio Invisível da Pararreurbanologia
uma atividade com o título Dinâmica da Pararreurbanologia Intercontinental. A duração da referida dinâmica grupal foi de duas horas e meia no salão de eventos no Discernimentum, em Foz do Iguaçu, PR. O salão
foi dividido em quatro ilhas (mesas grandes), representando os seguintes continentes: Américas; África; Europa; Ásia-Oceania. Cada ilha era coordenada por um monitor membro do Colégio.
Para auxiliar na aplicação da dinâmica, foi utilizado um painel contendo o mapa-múndi, com identificação dos países alcançados pela Conscienciologia. A orientação era de cada participante escolher um país com
o qual tivesse afinidade, ou que gostaria de fortalecer o vínculo, visando a assistência futura.
No mesmo dia, após as instruções dadas, durante o coffee break do evento, antes da realização da dinâmica, os participantes tiveram tempo para pensar e escolher qual país gostaria de assistir. Assim sendo, após
o intervalo, cada interessado se dirigiu à ilha correspondente ao continente do país escolhido e, sob a orienta ção do monitor, contribuía com ideias, em atividade de brainstorming para expandir a atuação da Conscienciologia no Planeta.
Nas ilhas, foram expostas ideias e ações para levar, ou fortalecer, a Conscienciologia no país escolhido.
O objetivo era criar holopensene favorável à reurbanização extrafísica (reurbex) do país ou continente esco lhido. Posteriormente, as ideias foram apresentadas pelos grupos durante o fechamento da dinâmica.
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A outra parte da dinâmica foi dirigida para os praticantes da tenepes, os quais escolheram um país para
ser trabalhado na própria tenepes pelo período de 1 ano, até o próximo Fórum, no final de 2014.
Houve grande adesão àquela proposta. O praticante escrevia o nome em um papel post-it amarelo, disponível em cada ilha. Depois o fixava no mapa-múndi exatamente no local correspondente ao país adotado.
Participantes remotos que acompanhavam o evento via on-line também escolheram um país, sendo que
o monitor da respectiva ilha, conforme a escolha feita, fixava o respectivo post-it no painel.
Fotos realizadas durante tal dinâmica e as informações atualizadas da mesma podem ser acessadas no
endereço eletrônico do Colégio Invisível da Pararreurbanologia, descrito nas Referências deste artigo.

II. PESQUISA REALIZADA E RESULTADOS
A pesquisa da prática da tenepes dirigida a um país teve início em 24 de dezembro de 2013, a partir des ta dinâmica grupal. Desde então, foram levantados dados, feito follow-up com os praticantes de tenepes e recebido feedbacks em forma de relatos e devolução dos questionários.
As duas tabelas autoexplicativas, a seguir, demonstram os dados apurados.
TABELA 1. GEOGRAFIA: PONTUAÇÕES POR CONTINENTE.
Continente
Ásia e Oceania
Américas
Europa
África
TOTAIS

Praticantes da tenepes

Países

16
15
27
14

12
8
12
11

72
43
Obs.: 22% dos países foram adotados na tenepes.

TABELA 2. PAÍSES ADOTADOS E NÚMERO DE TENEPESSISTAS.
N.
01
02

Países
Afeganistão
África do Sul

03
04
05

Albânia
Alemanha
Angola

1
3
2

06
07
08

Argélia
Argentina
Brasil

1
2
2

09
10
11
12
13
14

Cabo Verde
Chile
China
Cuba
Espanha
Estados Unidos

1
1
2
1
2
4
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N.

Países

Tenepessistas

15
16
17

Etiópia
Filipinas
França

1
1
3

18
29
20
21
22
23
24
25
26
27

Grécia
Guiné-Bissau
Índia
Inglaterra
Israel
Itália
Japão
Jordânia
Líbano
Macau

1
1
2
3
1
4
1
1
1
1

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Moçambique
Mongólia
Nova Zelândia
Paraguai
Peru
Polônia
Portugal
República Tcheca
Romênia
Rússia
São Tomé e Príncipe

1
1
2
2
2
2
3
1
3
2
2

39
40

Síria
Somália

1
1

41

Suriname

1

42

Tanzânia

1

QUESTIONÁRIO
Em novembro de 2014, foi feito um follow-up com os praticantes da tenepes que adotaram um país, considerando ter passados 11 meses de trabalho na tenepes com o país adotado.
Segue o resultado apurado:
1. Dos 72 praticantes de tenepes, 67 foram alcançados via e-mail.
2. 32 das pessoas responderam ao e-mail enviado.
3. Entre os retornos, 28 preencheram o questionário e quatro os responderam em forma de relato.
4. A participação na pesquisa foi de 48% das pessoas contatadas.
Do conteúdo explicitado nas respostas, foram discriminadas e contabilizadas as menções feitas, em cinco grupos, distribuídos individualmente nas cinco tabelas a seguir, contendo resultados preliminares que foram apresentados oralmente no X Fórum da Tenepes, em dezembro, 2014.
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PARAFENOMENOLOGIA
TABELA 3. PARAFENÔMENOS PERCEBIDOS NO PERÍODO EM QUE O PAÍS ADOTADO FOI FOCO DA TENEPES.
Parafenomenologia

Qtd.

Percent.

Imagens na tela mental, relacionadas ao país.

19

68%

Ectoplasmia na Tenepes

11

39%

Telepatia

3

11%

Identificação de consciexes

5

18%

Mudança de amparador

4

14%

Identificação de Paratecnologia

1

4%

Projeção consciente

4

14%

Precognição

0

0%

Retrocognição

0

0%

Outro (especificar):

Nada observado

5

18%

5

18%

Observações e comentários:

Exteriorizações constantes, algumas vezes intensificadas.

Clarividência durante dinâmica de Paracirurgia (assistência a crianças africanas); Clarividência viajora após estudos sobre o país. Clarividência (guerra civil).

MUDANÇA HOLOSSOMÁTICA, COM OS QUATRO VEÍCULOS DE MANIFESTAÇÃO DA
CONSCIÊNCIA (VMC)
TABELA 4. PERCEPÇÃO DE AJUSTES OU ALTERAÇÕES NO HOLOSSOMA, CONSIDERANDO OS VMC.
Mudança Holossomática

Qtd.

Percent.

Demanda do corpo: mudança na
alimentação ou nos hábitos

13

46%

Potencialização do energossoma

12

43%

Mudança de estado de equilíbrio
íntimo

14

50%

Insights ou associações de ideias
diferentes do normal

5

18%

Outra: especificar

5

18%

Nada observado

6

21%
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Aumento da resistência física.
Mudança de humor (acoplamentos)
Autocontrole melhorando continuamente
Maior sensibilidade.
Decisão de voltar a estudar inglês;
Associações de ideias acontecem com frequência.
Rememoração de sonhos e contato com familiares no país escolhido.
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SINCRONICIDADES
TABELA 5. SINCRONICIDADE ENTRE O TRABALHO DA TENEPES COM O PAÍS ESCOLHIDO.
Sincronicidades
Qtd.
Percent. Observações e comentários:
Alvos muitas vezes inconscientes para assistência.
Notícias em mídia escri14
50%
Notícias do país passaram a chamar mais a atenção
ta ou falada.
espontaneamente.
Encontro com pessoas
Encontro em Foz com conscins orientais (país esco9
32%
do país.
lhido: China).
Irmã revelou ter amigos no país adotado pelo tenepessista;
Forte repercussão energética durante viagem ao país;
Sincronicidades com o país antes de viagem para lá;
Outras (especificar):
11
39%
Paciente de 6 anos fez desenho de prédio alto com
relógio redondo (Londres/Inglaterra);
Trabalho com o país em dinâmica parapsíquica;
Organização de cursos da Conscienciologia no país.
Nada observado

3

11%

FREQUÊNCIA
TABELA 6. REGULARIDADE COM QUE PENSOU NO PAÍS ESCOLHIDO FORA DO HORÁRIO DA TENEPES.
Frequência:

Qtd.

Percent.

3
4

11%
14%

13

46%

2

7%

4

14%

3

11%

Diariamente
Semanalmente
Eventualmente (frequência variável)
Somente durante as sessões da Tenepes
Esquecimento (não foi
mais pensado depois de
algum tempo)
Outra (especificar):

Observações e comentários:

Toda vez que recebia informação sobre o país

Quinzenalmente (dinâmica parapsíquica de extraterrestriologia)

MÉTODO DE RAPPORT

TABELA 7. MEIOS UTILIZADOS PARA FAZER RAPPORT.
Método utilizado para rapport

Qtd.

Percent.

Leitura ou pesquisa em mídia escrita (livros, revista, internet)

12

43%

Vídeos (documentários, noticiários, matérias, youtube)

10

36%
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Método utilizado para rapport

Qtd.

Percent.

Contato com pessoas do país (escrita, chat online, voz)

9

32%

Pensamento dirigido ou concentrado no país

18

64%

Quando ouve ou vê notícias importantes.
Mapa do país visível próximo ao local da tenepes; exteriorização de energia para todo
o planeta;
Busca rapport com dirigentes do país;
Organização de viagem para o país adotado,
Uso do Google maps de certos locais do país;
Mapa do país na mesa de tenepes.

Outro (especificar):

6

21%

Nenhum

1

4%

Observações e comentários:

III. HIPÓTESES
Considerando o trabalho de dezenas de tenepessistas, desde 2013, adotando um país específico na tene pes, é de se supor que existe repercussão extrafísica e intrafísica sobre os países adotados, de forma análoga
aos efeitos assistenciais da tenepes voltada para a assistência a conscins e consciexes.
O levantamento de dados regulares por meio de questionários e relatos, por exemplo, serve de base para
sistematizar e validar os resultados desse tipo de pesquisa, permitindo iniciar a formulação de hipóteses con cretas em relação às repercussões extrafísicas nos países adotados, em termos de efeitos homeostáticos de
reurbanização extrafísica.
Paralelamente, a técnica do cosmograma sendo aplicada pelo praticante-pesquisador para o país adotado
certamente poderá contribuir muito para dar subsídios valiosos para validar a hipótese da aceleração da reurbex por meio da tenepes voltada a países.
A título de exemplo, houve grande sincronicidade em relação a Cuba, país adotado por única praticante.
Após vários métodos de rapport, desde o estudo e pesquisa sobre a situação da integração de médicos cubanos no Brasil, leitura de livro e pesquisa de autora cubana engajada na melhoria das condições de vida do
país, e trocas de ideias com outros conscienciólogos sobre o tema, a praticante teve notícia surpreendente
poucos dias após enviar o relato da pesquisa aos pesquisadores-autores, onde manifestava certa frustração
pela ausência de resultados palpáveis.
Exatamente uma semana após enviar o relato, os autores encontraram na internet, poucas horas antes da
apresentação do trabalho no Fórum da Tenepes, um vídeo com a notícia surpreendente da mudança da política americana em relação a Cuba. O presidente americano comunicou em rede nacional a derrubada do em bargo econômico que durava mais de 50 anos e anunciou o início das relações diplomáticas e a implantação
das respectivas embaixadas nos dois países.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E METAS
Segundo o exposto, corroborado com a pesquisa dos autores deste artigo, fica evidente o papel assistencial efetivo da tenepes, já amplamente debatido no meio conscienciológico por meio de resultados positivos
em vários casos de consciências intra e extrafísicas atendidas.
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Por extensão, verifica-se a inexistência de impedimento lógico para a atuação assistencial da tenepes
com o foco voltado especificamente para um país e não apenas para consciências. Depende da intenção, do
empenho e da autoconfiança pessoal. Pensar pequeno produz resultado também pequeno.
Ao se interessar pelo país, pesquisando os vários problemas internos e externos, a exemplo dos proble mas sociais, econômicos, políticos, da população em geral ou de minorias, dos dirigentes e formadores de
opinião, com a intenção de contribuir para a resolução de tais problemas, o praticante da tenepes estará se ha bilitando no papel de agente reurbanizador.
Todo tenepessista exerce papel de assistente planetário em algum grau, contribuindo para a reurbex.
Mas, quando escolhe de forma lúcida um país para trabalhar diariamente na tenepes, com foco específico,
determinado, direcionando as energias para todo um povo, atuará na condição de assistente policármico,
abrindo portas intra e extrafísicas para manifestar-se futuramente com maior liberdade no país atendido.
Os autores e os demais participantes do Colégio Invisível da Pararreurbanologia deixam o convite para
os demais tenepessistas se engajarem na tarefa assistencial de reurbanização extrafísica por meio da adoção
de um país na tenepes pelo período de 1 ano. O registro e acesso à pesquisa pode ser feito através do site do
Colégio Invisível da Pararreurbanologia, já referenciado neste trabalho.

A META AQUI REITERADA, APOIADA PELO COLÉGIO
INVISÍVEL DA PARARREURBANOLOGIA, É CONTRIBUIR PARA
QUE SEJAM ATENDIDOS NA TENEPES TODOS OS PAÍSES
DO PLANETA NOS PRÓXIMOS CINCO ANOS

(ANO-BASE: 2015).

REFERÊNCIA
1. Colégio Invisível da Pararreurbanologia; Galeria de Fotos; disponível em: http://www.reurbex.org; acesso em: 21.06.
2015.

VICENZI, Eduardo; & VOGT, Anne-Catrin. Dinâmica da
Pararreurbanologia Global: Resultados Preliminares e Metas.

Conscientia, 20(1): 82-89, jan./mar., 2016

