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Editorial

XII Fórum da Tenepes e XIX Encontro
Internacional de Tenepessistas

Marco. A presente edição representa marco importante para Conscientia, o periódico técnico-científico
pioneiro da Conscienciologia, pelo completismo de duas décadas de publicações trimestrais ininterruptas
além de edições suplementares, totalizando 20 volumes e ultrapassando 80 edições disponibilizadas com resultados de inúmeras autopesquisas.
Próxima. A próxima edição está sendo programada para apresentar o panorama de todas as publicações
da Revista Conscientia. Trará os números, títulos, especialidades e nomes dos pesquisadores conscienciológicos, uma espécie de catálogo contributivo aos leitores e pesquisadores da Conscienciologia.
Fórum. Esta edição disponibiliza 13 trabalhos apresentados na 12 a realização do Fórum da Tenepes,
evento anual realizado pelo Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC) desde 2005. Durante todos esses anos, a equipe da Conscientia vem se aprimorando na qualificação dos trabalhos, interagindo com
os pesquisadores da Tenepessologia em contribuição mútua pari passu com os organizadores do evento.
Agradecimento. Nos preparativos para a presente edição, tivemos a satisfação de reforçar a interassis tência, atuando junto às coordenadoras gerais do XII Fórum da Tenepes e IX Encontro Internacional de Tenepessistas, as voluntárias Cynthia Alves e Terezinha Mello, a quem somos gratas pela oportunidade de
aprendizado e convivência durante sete meses desde o recebimento dos primeiros textos até a viabilização
desta edição.
Programação. Os trabalhos inéditos fazem parte da programação do XII Fórum da Tenepes e IX Encontro Internacional de Tenepessistas com conferência de abertura, conferência de encerramento, três mesas de
debates e uma miniconferência ministrada por Flávia Rogik, a qual não tem trabalho publicado nesta edição,
por relacionar-se a livro já lançado pela referida autora, com o tema Consciência Centrada na Assistência.
Ordem. A sequência dos trabalhos elencada no sumário atende à sistemática de Conscientia, adotada em
todas as edições, nessa ordem: artigos, relatos, entrevistas, resumos. Observando tal ordenamento, a inserção
dos trabalhos no âmbito de cada categoria, obedece a programação entregue aos participantes do evento.
A seguir mencionamos o nome do autor e do tema e informamos o momento da apresentação no evento.
Abertura. A professora Marina Thomaz, dedicada a pesquisar o tema Ofiex e Auto-ofiex, abre o evento
apresentando a conferência Tenepes e Auto-ofiex trazendo uma amostra do andamento das suas pesquisas de
ideias relativas de ponta, trazendo assunto de interesse aos tenepessistas e conscienciólogos em geral. A síntese das abordagens deste trabalho consta no resumo, no final da revista.
Autorreflexões. Rosilene Novaes, no artigo Autovivências e Neoideias a partir da Tenepes: Fonte de
Autoconhecimento e Assistencialidade, traz o primeiro artigo apresentado na Mesa de Debates-1, compartilhando experiências pessoais e 88 ideias extraídas das suas anotações feitas após a prática da tenepes.

Efeitos. O artigo de Nilma Passos com o título Efeitos Parafenomenológicos na Tenepes e Autorretrocogniciofilia é o segundo trabalho apresentado também na Mesa de Debates-1. Com base em experiências
parapsíquicas relacionadas à tenepes, a autora analisa convergências dos parafenômenos autovivenciados.
Incipiência. No primeiro trabalho da Mesa de Debates-2, no artigo Incipiência Tenepessística: Reflexões sobre o Estágio de Implantação das Práticas da Tenepes, o autopesquisador Oswaldo Vernet, expõe reflexões sobre o estágio da tenepes, elaboradas a partir da análise do registro de suas autovivências no período
inicial da prática tenepessística.
Técnica. Katia Yuahasi, no artigo Proposição de Técnica de Registro e Análise da Tenepes, expõe na
Mesa de Debates-2, a proposta de técnica de registro e análise da tenepes, utilizada pela autora, objetivando
qualificar a tenepes por meio do autoestudo sistemático, padronizado e técnico.
Instrumento. Cristina Bornia, no terceiro trabalho da mesa de Debates-2, com o título Proposta de Instrumento para Pesquisa a partir do Diário da Tenepes, apresenta o Diário da Tenepes: Caderno do Pesquisador, desenvolvido pela IC Tenepes e expõe formulários e outros recursos informacionais desenvolvidos por
ela, visando à autocompreensão da evolução do processo tenepessístico.
Crescendum. O artigo Crescendum Tenepes-Para-ambulatório-Ofiex, elaborado a múltiplas mãos por
voluntários da IC Tenepes, é apresentado na conferência de encerramento do evento, expondo uma análise
abrangente e geral sobre o crescendo das tarefas assistenciais a partir da prática da tenepes.
Hospedagem. O relato Experiências Parapsíquicas de um Anfitrião Tenepessista, de Gelson Juarez de
Oliveira é apresentado na Mesa de Debates-1. Expõe as repercussões observadas no trabalho interassistencial
da tenepes, ao dedicar-se à prestação de serviços alugando quartos de sua residência para temporadas.
Interconexão. Também apresentando na Mesa de Debates-1, Ieda Freitas Lopes com o tema Experiências Parafenomenológicas, Tenepes e Assistência, descreve autovivências parafenomenológicas interconectadas, ocorridas em períodos diferentes e espaçadas ao longo de anos, e as correlaciona ao trabalho da tenepes.
Recin. No relato Tenepes: Desdramatização dos Seis Primeiros Meses de Prática, na Mesa de Debates2, Jéssica Montebello Calinsque narra a sua autovivência e técnicas utilizadas por ela para promover recicla gens intraconscienciais (recins) e alavancar o trabalho assistencial nos meses inicias da prática tenepessista.
Lições. Abrindo a Mesa de Debates-3, Fabio de Oliveira Marques da Cunha e Simone Zolet no relato
Tenepes na África: Lições deixadas pelos Africanos, comentam experiências marcantes na tenepes e sincronicidades que vivenciaram durante 21 dias na África do Sul, na cidade de Johannesburgo e arredores.
Biblidiáspora. Na sequência da mesa de Debates-3, Patrícia Garcia da Silva Carvalho com o tema Tenepes e a Bibliodiáspora na África do Sul: Uma Experiência Pessoal, compartilha a sua experiência durante
viagem que realizou priorizando a bibliodiáspora conscienciológica, megaempreendimento de distribuição
gratuita, internacional, transcontinental, suprainstitucional e universalista das obras da Conscienciologia, prioritariamente para bibliotecas públicas do referido país.
Entrevista. Ainda na Mesa de Debates-3, João Aurélio Bonassi e Kátia Arakaki, em teleconferência, falam sobre assuntos correlatos à entrevista Tenepes na África, na qual respondem perguntas elaboradas pelas
coordenadoras do XII Fórum da Tenepes, Cynthia Alves e Terezinha Mello.
Contribuição. Desejamos boa leitura aos leitores e pesquisadores interessados pela especialidade Tenepessologia, e que esta edição contribua para continuidade e o aprofundamento das autopesquisas de todos.
Nilse de Oliveira e Fernanda Schroeder
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