387

Resumo

AUTO-OFIEX E TENEPES
Marina Thomaz *
* Graduada em Ciências Contábeis e Psicologia. Secretária-Geral da União das Instituições Conscienciocêntricas (UNICIN).
marinathz@gmail.com
Síntese. A proposta deste trabalho é apresentar uma síntese da conferência de abertura do XII Fórum da
Tenepes, de modo a trazer noções básicas da especialidade Ofiexologia, buscando compreender as diferenças
entre Ofiex e Auto-Ofiex e explorando o conhecimento sobre os possíveis pré-requisitos para a conscin tenepessista constituir uma Ofiex.
Objetivo. O objetivo é colaborar com a pesquisa nas especialidades da neociência Conscienciologia: Tenepessologia e Ofiexologia. E, também, compartilhar ideias, vivências e aprendizados da autora na condição
de autopesquisadora motivada no âmbito do trabalho pessoal de tenepessista e epicon no campo da assistência realizada na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI), junto à equipin e à equipex, durante as últimas três décadas de voluntariado conscienciológico.
Neoparadigma. A Conscienciologia, fundamentada no paradigma consciencial, pesquisa a subjetividade
da manifestação da consciência, com abordagem integral, por meio da autopesquisa, onde a própria conscin
pesquisadora investiga a si mesma e compartilha com os demais interessados em ampliar o autoconhecimento multidimensional e multiexistencial.
Metodologia. A metodologia empregada na pesquisa é composta de dois processos, nesta ordem:
1. Intraconscienciologia. Auto-observação detalhista consciente da autora na prática do epicentrismo
lúcido e a autoexperimentação com registros sistemáticos obtidos nos cadernos de apontamentos das vivências na tenepes e nas dinâmicas parapsíquicas, em particular, na Dinâmica da Desperticidade.
2. Extraconscienciologia. Elucidação e ampliação da compreensão das autoexperimentações na área da
Ofiexologia constantes na literatura conscienciológica e, prioritariamente, pelas ideias do então ofiexista
Waldo Vieira, autor do Léxico de Ortopensatas (VIEIRA, 2014).
Conquista. A autora ressalta a importância e o valor evolutivo desse estudo observando a afirmação de
Vieira, na referência supracitada quando diz:
* A Ofiex, além de ser conquista evolutiva almejada, é uma necessidade compulsória
positiva para a conscin ofiexista e seus assistidos (VIEIRA, 2014, p. 1.162).

E ainda:
* Ofiex: bolsão interdimensional. Autofiex: bolsão interassistencial (VIEIRA, 2014,

p. 1.161).
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Diferença. É assim que Vieira descreve a diferença básica, primeira, entre os dois conceitos da Ofiexo logia. De conformidade com o estilo do autor, de maneira sintética e objetiva, nos instiga a reflexões profun das na realidade multidimensional das pessoas.
Auto-Ofiex. A autora pode compreender a formação energoassistencial da Auto-Ofiex a partir da observação parapsíquica nos momentos de expansão do campo de energias da tenepes e a descreve em quatro momentos distintos:
1. Primeira década. Durante a primeira década da prática sistemática da assistência, a tenepes era estruturada diariamente, durante 50 minutos apenas, a partir da base física da conscin praticante.
2. Qualificação. Com o tempo e a qualificação do serviço, as energias tenepessísticas se formavam mais
compactas e coesas, intensificando sobremaneira a ectoplasmia, tanto no ambiente quanto no entorno do
soma da tenepessista.
3. Após as duas décadas. Completando as duas décadas de tenepes, foi registrado também que a condição diferenciada do campo tenepessístico parecia facilitar as conexões com o energossoma da conscin tene pessista veterana, mesmo fora do período da tenepes e distante da base física.
4. Independência. Após tal fase, foi possível, então, perceber que miríades de filamentos energéticos
acompanhavam a conscin tarefeira pelo cotidiano, criando ambiente propício para a equipex realizar a assistência pari passu com a conscin tenepessista independente de tempo e espaço.
5. Auto-Ofiex. Constantemente, a autora assistente passou a se perceber, no cotidiano, imersa na condensação energética, substância amorfa, vaporosa, conhecida por ectoplasma, tomando forma por influência
de um campo organizador específico das mentes de ideias retilíneas, ao modo da ortopensenidade das consci exes amparadoras. Este campo, ao modo de bolsão interassistencial, é também conhecido como Auto-Ofiex.
* A interassistencialidade dedicada, a partir da tenepes, leva a conscin à autofiex

(VIEIRA, 2014, p. 1.161).
Desenvolvimento. Na autopesquisa, observando o desenvolvimento tenepessístico da tenepes 24 horas,
a autora registrou apontamentos de pequenas alterações no holossoma, ocorridas ao longo do tempo e também a relação direta com a formação da Auto-Ofiex.
Exemplo. Apontou, por exemplo: alteração do peso físico com o aumento da massa magra, estrutura
mais densa do tônus muscular; diminuição da necessidade de sono sem queda da disposição pessoal; fluxos
involuntários e constantes de energias; a aura pessoal expandida facilitando, sobremaneira, a descoincidência
vígil dos veículos de manifestação; recorrente expansão da mentalsomática no padrão da ortopensenidade;
atuação de amparadores no atendimento às consciexes assistidas, independente do contexto da tenepes.
Sinalética. Tal condição multidimensional interassistencial, de grande aprendizado para a autora, vem
aumentando a autoconsciência quanto aos sinais anímicos, energéticos e parapsíquicos, estreitando a afinidade com consciexes amparadoras por meio, principalmente, da ortopensenidade. Condição que vem incrementando os atendimentos aos assistidos na multidimensionalidade.
Miniconexões. Vale registrar que no século passado, Vieira (1996, p. 77) já identificava a fartura de
energias conscienciais (EC) na Terra. Observou o número elevado das miniconexões dos fluxos energéticos,
ou dos liames dos energossomas nos somas, e concluiu que era em função da explosão demográfica que já
vinha ocorrendo no Planeta. Na opinião de Vieira, tal realidade energética predispõe, cada vez mais, o surgi -
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mento de fenômenos parapsíquicos, cosmoéticos e mais avançados, como, por exemplo, as superdotações
das parapercepções de sensitivos.
Facilitador. A autora reconhece a Teoria da Fartura da EC como sendo um dos elementos facilitadores
para a autovivência da Auto-Ofiex bem como o aumento do número de tenepessistas pesquisadores da especialidade Ofiexologia. Condição observada no cotidiano entre seus pares e no número de pesquisadores do
tema no XII Fórum da Tenepes.
* A tenepes tem relação predominante com a vida intrafísica da conscin tenepessista.
A Ofiex tem relação predominante com a vida extrafísica da conscin ofiexista (VIEIRA,
2014, p. 1.163).
* A ofiex é um bolsão extrafísico ou interdimensional inexpugnável. (VIEIRA, 2014, p.
1.161).

Ofiex. A partir da análise das ortopensatas de Vieira aqui estudadas, a autora traz a seguinte reflexão:
Ofiex é bolsão extrafísico sob a responsabilidade de conscin ofiexista, projetora lúcida, veterana, sustentado
pelas energias conscienciais (ECs), com propósito evolutivo de realizar tarefas supercomplexas da assistên cia consciencial, na via interdimensional, em companhia de consciências extrafísicas, assistentes e assistidas.
Desenvoltura. De acordo com a Ofiexologia, a Ofiex embora estritamente coligada à tenepes e à AutoOfiex, não pode ser confundida com tarefas assistenciais na vida intrafísica da conscin assistente.
Pré-requisitos. Na auto-observação detalhista consciente da autora e na pesquisa bibliográfica do ofiexista Vieira, foi possível elencar alguns pré-requisitos considerados prioritários para a formação do ofiexista.
Projetabilidade. A Ofiex, sendo um bolsão extrafísico para realizar a heteroassistencialidade interdimensional, tem como pré-requisito fundamental para o ofiexista a condição de projetor lúcido, estabelecendo
o livre trânsito entre as dimensões física e extrafísica.
Comunicabilidade. Além do pleno domínio dos fenômenos projetivos é também pré-requisito a autolucidez extrafísica e desenvoltura madura na comunicação com as consciexes.
Projeciologia. Quando projetada auxiliando na assistência, a autora observa o benefício que a autolucidez extrafísica pode trazer para o serviço do ofiexista diante de interações pensênicas com as consciexes assistíveis. É nesse contexto que Vieira (2014, p. 1.162) afirma:
* A Ofiex é a grande aplicação prática, interassistencial, da Projeciologia.

Prioridade. Outro contexto quanto aos pré-requisitos para a formação da Ofiex é verificado no Manual
da Tenepes (VIEIRA, 1996, p. 81) quando então o autor expõe oito forças prioritárias, dizendo ser as mais
potentes na manifestação pensênica da consciência. Entre elas, quatro são os valores a serem conquistados
previamente pelo autopesquisador interessado em constituir uma Ofiex: vontade, intencionalidade, autoorganização e tenepes.
Complementar. De acordo com a autopesquisa e observação da autora, pode-se complementar as quatro
forças prioritárias com os oito pré-requisitos, em ordem alfabética:
1. Autopensenidade vigorosa.
2. Burilamento do temperamento.
3. Cosmoética elaborada.
4. Domínio avançado das bioenergias.
5. Holomemória ativada pela autopesquisa.
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6. Reciclofilia.
7. Sinaléticas avançadas com registros sistemáticos.
8. Teática da Conscienciologia.
Autopesquisa. Atendendo ao objetivo desse trabalho em colaborar com a pesquisa nas especialidades da
Tenepessologia e Ofiexologia, a autora observa o enorme valor pesquisístico da Enciclopédia da Conscienciologia à disposição da conscin tenepessista autopesquisadora. Neste sentido, lembra que a tenepes e a autopesquisa são tarefas evolutivas que podem qualificar a manifestação do tarefeiro e são elementos favoráveis,
talvez indispensáveis, na construção de uma Ofiex junto aos amparadores (THOMAZ, 2007).
Extrafisicalidade. Concluindo a proposta inicial, verifica-se que o diferencial da Ofiex está na assistência realizada na extrafisicalidade por meio da projetabilidade lúcida e da autolucidez extrafísica da conscin
ofiexista e que a tenepes qualificada, avançada, ou tenepes 24 horas não é Ofiex.
Prospectiva. Pela prospectiva, em tese, toda conscin tenepessista é candidata a ofiexista. O que define
a candidata é a decisão íntima e a vontade férrea em investir na qualificação da própria manifestação – autopesquisa –, em prol do serviço na tenepes (THOMAZ, 2006).
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