TENEPESSOGRAMA: INVENTÁRIO DA TENEPES
Inventariologia. A seguir, apresentamos as 100 questões pertinentes à Metodologia do Inventário
da Tenepes para quem já pratica diariamente as técnicas energéticas assistenciais ou está interessado
em avaliar a possibilidade de começar ou simplesmente querer conhecer a tarefa.
Observação. O questionário em questão é baseado no verbete Inventário da Tenepes da
Enciclopédia da Conscienciologia, apresentado cópia das 45 perguntas, deste verbete e acrescidas de
mais 55 perguntas elaboradas a partir do Conscienciograma e da experiência pessoal com a tenepes.
01. Aceitação. Você aceita a tenepes como paradever autoimposto, diário, de modo bem-vindo?
02. Acoplamento. Você é capaz de promover a instalação imediata dos acoplamentos áuricos
cosmoéticos quando necessário?
03. Advertência. Você já constitui alguma advertência, nas energias consciênciais da própria
presença, para os mal-intencionados?
04. Aferição. Você utiliza a tenepes para aferir sistematicamente a própria condição energética do
dia, da semana, ou da atual da existência intrafísica?
05. Alcova. Você mantém a alcova energeticamente blindada por local de fixação intrafísica para
a futura ofiex?
06. Amparador. Você já identificou o amparador extrafísico da tenepes?
07. Amparando. Você já se encontra na condição de amparador ou amparadora na assistência às
outras conscins e consciexes em volta de si?
08. Anotação. Você tem por hábito anotar as inspiradas reflexões e ideias originais logo após a
prática da tenepes?
09. Anticonflitividade. Registra a diminuição de conflitos interconscienciais para você?
10. Antissuperstição. Você dispensou todas as superstições infantis e o porão consciencial?
11. Aperfeiçoamento. Você tem alguma ideia de aperfeiçoamento atual para as próprias práticas
interassistenciais?
12. Artigo. Você já escreveu e publicou algum artigo sobre a tenepes a partir das próprias
experiências?
13. Assepsia. Você patrocina a assepsia energética dos ambientes onde respira?
14. Assistido. Já identificou extrafisicamente alguém socorrido por você e o amparador durante as
práticas diárias?
15. Ataque. Qual o nível pessoal da acuidade íntima quanto às drenagens dos chacras geradas por
ataques intra e extrafísicos?
16. Atividade. Você reconhece a importância da atividade física para a prática diária da tenepes?
Você vive ativo fisicamente ou tem vida sedentária?
17. Autocognição. A tenepes já é para você qual enciclopédia de autocognição prática?
18. Autocorrupção. A autocorrupção leva o tenepessista à sujeição ou a ser vítima consciente dos
assediadores. Você já eliminou qualquer nível de autocorrupção?
19. Autodefesa. Em escala de 1 a 5, qual o grau da natureza, qualidade, absorção, acumulação,
circulação, extensão, ritmo, velocidade, impulsos, frequência, direcionamento, discriminação,
duração, reforços e dissipação das próprias bioenergias naturais, a qualquer momento quando
você precisa de autodefesa?
20. Autoprofilaxia. Você já faz na tenepes o recurso mais eficaz para a autoprofilaxia dos
assédios intra, inter e heteroconscienciais de todas as naturezas?

21. Benefícios. Você se sente o primeiro assistido e o maior beneficiário das práticas da tenepes?
22. Campo. O campo energético assistencial instalado por você é intenso, eficaz e de fácil
instalação?
23. CEE. Você já acessou diretamente, alguma vez, com plena autolucidez, a Central Extrafísica
de Energia?
24. Chacra. Qual o nível do desempenho pessoal no emprego dos chacras básicos, secundários e
terciários, separadamente e quando interrelacionados?
25. Coerência. Qual o nível de autocoerência entre os trabalhos realizados na tenepes e os
revelados nos atos cotidianos?
26. Cosmoética. Você já possui a vivência do código pessoal de cosmoética (CPC) enquanto
fiscal das práticas assistenciais, através do convívio com os amparadores?
27. Cultura. Em você, a cultura tenepessista vem aumentando ou permanece estacionária?
28. Cursos. Você tem participado dos cursos de atualização sobre a tenepes?
29. Desafeto. Você enxerga no desafeto da outra pessoa, dirigido a si, a possibilidade de ser
pedido de ajuda?
30. Desassim. Você já alcançou nível eficaz, satisfatório e diário de desassim após as práticas
tenepessistas?
31. Divisor. A tenepes é o divisor de águas na vida do tenepessista. Como você avalia “o antes” e
“o depois” da tenepes?
32. Doador. Você é doador de energias sadias o tempo todo?
33. Duplologia. Você vive na condição de duplista tenepessista?
34. Emergencial. Você já tem elevado grau de afinização com o amparador, a ponto de este trazer
consciexes enfermas mais perturbadas, em conjuntura crítica, para abordá-lo diretamente no
estado da vigília física ordinária, fora do horário específico da tenepes, em circunstâncias
inesperadas, para exteriorizações energéticas extras ou emergenciais, objetivando atender às
consciexes?
35. Encapsulamento. Qual o nível do encapsulamento promovido por você: do quarto de dormir,
do ambiente, dos duplistas da dupla evolutiva, da energética planetária?
36. Entrosamento. Você já se entrosou, de modo interativo e cosmoético, com a comunidade dos
tenepessistas?
37. Equilíbrio. O discernimento e o equilíbrio mental aumentaram em você a partir da tenepes?
38. EV. Qual a desenvoltura na instalação calculada dos próprios estados vibracionais profiláticos
a qualquer momento?
39. Evocação. Durante a tenepes, você perpassa pela memória a imagem das conscins e
consciexes de todos os contatos interconscienciais das últimas 24 horas, mentalizando banho
de energia envolvendo a consciência, com a intenção sincera de colocá-la em estado de graça,
na melhor condição ideal possível, aos próprios olhos?
40. Exteriorização. Você tem por hábito exteriorizar as próprias energias ao iniciar alguma
atividade, objetivando a limpeza energética do ambiente e a evocação do amparo?
41. Extrapolação. Você vem obtendo, nas práticas da tenepes, extrapolações parapsíquicas
frequentes? Quais?
42. Fase. Você vive a fase do pré-tenepessismo do calouro ou do pós-tenepessismo do ofiexista?
43. Habilidades. Você vem aperfeiçoando as habilidades multidimensionais?
44. Heteroassedialidade. Você ainda sofre algum ataque extrafísico duradouro?
45. Humor. Você apresenta bom humor espontâneo desde o início de cada dia?
46. Indicadores. Você já estabeleceu os indicadores pessoais do autodesempenho na tenepes?

47. Instrumento. Você tem a tenepes como instrumento singular, insubstituível, inevitável de
autoconscienciometria e autoconsciencioterapia?
48. Interlúdio. Você já fez alguma abordagem extrafísica positiva na comunex Interlúdio?
49. Isca. Você atua regularmente na condição de isca assistencial lúcida em favor do desassédio
interconsciencial de outrem?
50. Ligações. Você identifica as próprias ligações com as consciências assistidas nos trabalhos
desenvolvidos durante a tenepes? São algumas ex-vítimas do passado?
51. Limite. Você vive no limite do autoconhecimento?
52. Lotação. Qual a capacidade da lotação máxima assistencial vivida por você dentro do
holopensene pessoal?
53. Macrossoma. Você se julga portador de macrossoma ou está a caminho para a aquisição
pessoal na próxima ressoma?
54. Magnitude. A discrição pessoal vem aumentando proporcionalmente à magnitude dos
fenômenos parapsíquicos vivenciados por você?
55. Mágoa. Você já eliminou em definitivo os sentimentos de mágoa, ressentimento, melindre ou
cotoveloma?
56. Manutenção. A manutenção da tenepes é sentida por você como motivadora ou cansativa?
57. Materpensene. Você imprime características assistenciais no materpensene pessoal?
58. Medo. Você já eliminou a tanatofobia, medo da morte?
59. Megagescon. Você já incluiu o papel da tenepes pessoal na estrutura da megagescon?
60. Mensagem. Você identifica com autocrítica a mensagem conteudística dos parafenômenos
vivenciados?
61. Mitridatismo. Qual o grau de 1 a 5 do mitridatismo ou imunidade quanto às energias
conscienciais doentes dos assediadores?
62. Névoa. Você instala campo energético mais denso e permanente, ou névoa sutil ou
densificada, além da aura humana, vista por qualquer pessoa predisposta, nas mais diversas
circunstâncias humanas?
63. Ofiex. Você já chegou ao nível de aquisição da manutenção da ofiex pessoal?
64. Palmochacras. Como atuam os palmochacras em você durante as práticas da tenepes?
65. Pangrafia. Como encara, hoje, a condição da pangrafia e da autodesperticidade?
66. Papel. Qual o papel da tenepes na execução da proéxis para você?
67. Paraconexão. Você já tem as paraconexões estabelecidas favorecendo as profilaxias
especificas quanto ao porão consciencial, acidentes de percurso, macro-PK destrutiva e melex?
68. Parafenomenologia. Quais fenômenos parapsíquicos concomitantes com a tenepes ocorrem
com você?
69. Paraprocedência. Você já teve projeção lúcida impactante na paraprocedência?
70. Parassinapses. Você tem adquirido parassinapses quanto às autoparapercepções por meio da
tenepes?
71. Parentela. A convivência da sua família nuclear com as práticas da tenepes é satisfatória?
72. Pião. Você se aceita na condição de pião interdimensional autoconsciente?
73. Pressão. Você consegue conviver pacificamente resistindo à ação energética, sem revelar
quaisquer inconvenientes, por minutos ou horas, no holopensene pessoal, com consciexes
necessitadas de assistência, ou seja, a condição de porta-assistidos extrafísicos sem ressacas
energéticas?
74. Produtividade. Você acha as práticas tenepessistas produtivas?

75. Proéxis. Você vive em dia com o cronograma da pressuposta proéxis?
76. Profundidade. Qual a profundidade e extensão espaço-temporal na execução diária da tenepes
para você?
77. Proteção. Você percebe, com as práticas da tenepes, a cobertura extrafísica positiva, a concha
protetora, ou a boa assistência, permanente, multidimensional, para a própria vida humana?
78. Ranque. Qual é o ranque assistencial tenepessista alcançado por você?
79. Recexologia. A tenepes já descartou definitivamente a religião para você?
80. Resgate. Você já participou de resgate de consciex na Baratrosfera?
81. Restauração. Os exercícios energético-parapsíquico-assistenciais da tenepes sempre
restauram você energeticamente?
82. Resultados. Você está satisfeito com os resultados das tarefas tenepessistas até aqui?
83. Retrocognição. Você observa a intervenção dos amparadores extrafísicos favorecendo as auto
e as heterorretrocognições?
84. Saldos. Qual a dinâmica consciencial da própria conduta perante a crise íntima, a reflexão, a
compreensão, a ação, o perdão e os saldos evolutivos?
85. Satisfação. Você vive satisfeito com a situação energética pessoal?
86. Saúde. A saúde pessoal melhorou com a tenepes?
87. Sinalética. A sinalética energética parapsíquica pessoal evoluiu com as vivências da tenepes?
88. Sinergismo. Você já pratica o sinergismo força presencial pessoal com a força presencial do
amparador extrafísico?
89. Sistematização. Os procedimentos da tenepes estão mais sistematizados por você?
90. Solicitações. O número de solicitações para a tenepes tem aumentado para você?
91. Suportabilidade. Você já tem suportabilidade sadia e avançada para ser isca assistencial
consciente de megassediador extrafísico?
92. Tares. Nos esforços pessoais teáticos na tenepes, as prioridades da tares já superam as antigas
automimeses da tacon para você?
93. Tenepessograma. Você emprega o tenepessograma?
94. Traforista. Você prefere ver, com sinceridade, o lado melhor das pessoas, consciexes,
ambientes, objetos, ideias e instituições a fim de ajudar a todos sem demagogia consoladora?
95. Trigenialidade. Qual a condição pessoal ante a trigenialidade ideal: a erudição, o
parapsiquismo e a comunicabilidade interconsciencial?
96. Uniformidade. Há uniformidade criteriosa nos autoprocedimentos da tenepes para você?
97. Verbação. Qual o nível da conexidade da própria verbação?
98. Vida. As práticas tenepessistas têm enriquecido a vida diária?
99. Vinteno. Você já chegou ao vintena da tenepes?
100.Vitaliciedade. Você admite a vitaliciedade das práticas diárias do tenepessismo pessoal?
Autoavaliação. O desenvolvimento das práticas das tarefas energéticas, diárias, exige o
competente inventário periódico a fim de o praticante aquilatar a autevolução interassistencial
parapsíquica.
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