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Definição. A projeção consciente pró-tenepes é a experiência lúcida da consciência fora 

do corpo físico, podendo ser patrocinada por amparadores extrafísicos, na qual a conscin consegue 

haurir otimizações para a realização da tarefa energética pessoal, visando o início ou a qualifica-

ção da prática tenepessológica.  

Sinonímia. 1.  Experiência fora do corpo esclarecedora a favor da tenepes. 2.  Projeção 

lúcida orientadora para as práticas da tenepes. 

 

Contextualização 

 
Preparo. A preparação para a tenepes já se inicia quando a conscin assistente toma a de-

cisão de ser tenepessista. A partir desta decisão, lúcida e autodiscernida, os amparadores extra-

físicos começam a trabalhar no holopensene do pré-tenepessista, visando a interassistência futura.   

Projeção. Durante o tempo de preparação para a tenepes podem ocorrer fenômenos pa-

rapsíquicos patrocinados pelos amparadores visando a otimização do futuro trabalho assistencial, 

incluindo a projeção lúcida fora do corpo. Cabe ao praticante aproveitar o conteúdo dos experi-

mentos parapsíquicos da melhor maneira possível.  

Início. Qualquer candidato à tenepes, deve estar lúcido de que esta é uma tarefa para  

o resto da vida intrafísica, sendo feita todos os dias, incluindo domingos e feriados. A tenepes 

preferencialmente só deve ser iniciada com a visão clara e realista desta premissa.  

Minipeça. O tenepessista, de maneira autoconsciente, vai procurar ser minipeça, nas en-

grenagens do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial, trabalhando ombro a ombro 

com os amparadores, procurando, na medida do possível, expandir e qualificar o universo pessoal 

da assistência. 

 

Casuística 

 
Decisão. Este autor, depois de ter lido o livro Manual da Tenepes e conseguir assenta-

mento mínimo na vida intrafísica, com emprego, apartamento para morar e a constituição de dupla 

evolutiva, tomou a decisão de começar a tenepes em setembro de 2000. Neste mês completaria 

seis meses de moradia no apartamento localizado em Ipanema, Rio de Janeiro. Seria o tempo para 

firmar bem o holopensene na nova base física.  

Projeção. Porém, antes do mês de setembro, por volta de junho de 2000, houve a ocor-

rência de experiência lúcida fora do corpo onde o amparador contestou, de maneira muito vívida, 

o início da tenepes em setembro. Usando imagens de calendários, o amparador deixou claro: se-

tembro seria muito tarde.  

Data. Durante a mesma projeção, o amparador chegou a sugerir data específica para co-

meçar a tenepes, apontando claramente no calendário extrafísico: 20 de julho. A tenepes foi ini-

ciada exatamente neste dia. 

Reflexão. Esta experiência provocou reflexões sobre o quanto as consciências extrafí-

sicas acompanham as inciativas do ainda futuro praticante da tenepes. Os amparadores sabiam 

muito bem da minha iniciativa em ser tenepessista; isto pode ser óbvio, mas ter autoconsciência 

desta obviedade faz muita diferença. 

Proéxis. Fenômenos parapsíquicos com caráter contundente iguais a esse podem ser 

promovidos pelos amparadores em função dos mecanismos de funcionamento da conscin as-

sistida e pela importância da tenepes no contexto proexológico específico.  



2 
 
 
 

 

CONSELHO
DE

 Epicentrismo em Debate 

Pilar. A tenepes é pilar interassistenciológico fundamental do intermissivista lúcido, 

estando profundamente correlacionada com todas as demais atividades assistenciais e de desas-

sédio que este possa vir a exercer na vida intrafísica. 

 

Enumeração 

 
Desenvolvimento. A projeção consciente pró-tenepes em conjunto com o estudo teático 

da Conscienciologia podem trazer contribuições relevantes ao candidato à tenepes e/ou tenepes-

sistas veteranos, auxiliando no autodesenvolvimento ou qualificação da prática tenepessológica, 

a exemplo dos 10 fatores conscienciais listados a seguir: 

01.  Autocrítica. O exercício da autocrítica favorecendo o realismo em todas as aborda-

gens autopesquisísticas e interassistenciais.  

02.  Desdramatização. O ato de encarar as crises de crescimento de maneira desdrama-

tizada e sem autovitimizações no autenfrentamento dos trafares.  

03.  Energias. O domínio das energias conscienciais, a começar pelo exercício do estado 

vibracional (EV) e da mobilização básica de energias (MBE). 

04.  Hiperacuidade. A dedicação diária ao aumento da lucidez consciencial nas mais 

diferentes circunstâncias. 

05.  Intencionalidade. A manutenção da intencionalidade hígida nos mais diferentes 

contextos de interação com outras consciências. 

06.  Interassistencialidade. A dedicação com o devido autodiscernimento à interassis-

tencialidade, em especial, pela docência e pelo voluntariado conscienciológicos.  

07.  Projetabilidade. O desenvolvimento da projetabilidade lúcida, em especial, de pro-

jeções desassediadoras ou com outro caráter assistencial. 

08.  Racionalidade. A manutenção de posturas lógicas e racionais, eliminando quaisquer 

pensamentos mágicos, místicos ou religiosos. 

09.  Relações. A valorização positiva das relações interconscienciais, seja com famili-

ares, amigos e credores grupocármicos. 

10.  Vontade. O exercício constante do atributo mentalsomático da vontade, em especial 

nas atividades de desassédio interconsciencial. 

 

Recursos. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 recursos disponíveis na Comunidade 

Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) para auxiliar o candidato às práticas da te-

nepes ou o tenepessista desejoso de qualificar ainda mais a interassistencialidade: 

01.  Campo. As experimentações nos cursos de campo oferecidos pelas ICs, em especial, 

o Acomplamentarium, o Imersão Projecioterápica e o Extensão em Conscienciologia e Projecio-

logia 2 (ECP2). 

02.  Conscienciometria. A participação voluntária das atividades conscienciométricas na 

condição de conscin cobaia. 

03.  Consciencioterapia. A participação voluntária das atividades consciencioterápicas 

na condição de evoluciente. 

04.  Cursos. A participação dos cursos teórico-práticos promovidos pelas Instituições 

Conscienciocêntricas (ICs), incluindo as atividades de introdução à Conscienciologia. 

05.  Dinâmicas. A participação nas Dinâmicas Parapsíquicas.  

06.  Fórum. A participação no evento anual do Fórum da Tenepes.  

07.  Laboratórios. As experimentações nos laboratórios conscienciológicos de autopes-

quisa em especial no Laboratório Conscienciológico da Tenepessologia.  

08.  Livros. A leitura de livros relacionados à Tenepessologia, em especial, o livro Ma-

nual da Tenepes de autoria do professor Waldo Vieira.  

09.  Proéxis. A participação em atividades ligadas ao estudo da programação existencial, 

em especial, o evento anual do Balanço Existencial. 
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10.  Verbetes. O estudo dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia relacionados 

às práticas da tenepes. 

 

A  PROJEÇÃO  CONSCIENTE  PRÓ-TENEPES  REPRESENTA  IN-
VESTIMENTO  IMPORTANTE  DOS  AMPARADORES  EXTRAFÍSI-
COS  E  IMPLICA  EM  AUMENTO  DA  RESPONSABILIDADE  AOS  

CANDIDATOS  AO  DESEMPENHO  LÚCIDO  DO  TENEPESSISMO.  
 

Questionamentos. Você, intermissivista, está disposto a encarar o desafio da prática da 

tenepes? Se sim, já percebeu o investimento dos amparadores extrafísicos na melhoria do holo-

pensene pessoal? 
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