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Geografia - Pontoações por continente 
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Continente 
Praticantes de tenepes 
que adotaram um país: 

Países 
adotados 

Ásia e Oceania 16 12 
Américas 15 8 
Europa 27 12 
África 14 11 
 TOTAL 72 43 

Observação: 22% dos países do mundo foram 
adotados na tenepes!  



Geografia - Ranking países 
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Países Praticantes por país 
1 Itália 4 
2 Estados Unidos 4 
3 Alemanha 3 
4 Romênia 3 
5 Portugal 3 
6 Inglaterra 3 
7 França 3 
8 China 2 
9 Índia 2 

10 Nova Zelândia 2 
11 Rússia 2 
12 Argentina 2 
13 Brasil 2 
14 Paraguai 2 
15 Peru 2 



Geografia - Ranking países 
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País: Praticantes por  país 
16 Polônia 2 
17 Espanha 2 
18 África do Sul 2 
19 Angola 2 
20 São Tomé e Príncipe 2 
21 Afeganistão 1 
22 Israel 1 
23 Japão 1 
24 Jordânia 1 
25 Líbano 1 
26 Macau 1 
27 Filipinas 1 
28 Mongólia 1 
29 Chile 1 
30 Cuba 1 



Geografia - Ranking países 
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País: Praticantes por país 
31 Suriname 1 
32 Grécia 1 
33 República Tcheca 1 
34 Albânia 1 
35 Síria 1 
36 África 1 
37 Argélia 1 
38 Cabo verde 1 
39 Etiopia 1 
40 Guiné Bissau 1 
41 Moçambique 1 
42 Somália 1 
43 Tanzânia 1 

  TOTAL 72 



Follow-up com os praticantes da 
Tenepes em Novembro 2014 
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QUESTIONÁRIO SOBRE A TENEPES–PAÍS ADOTADO: 

• Dos 72 praticantes de Tenepes que adotaram um 
país, tivemos 67 endereços de e-mail válidos. 

• 67 pessoas receberam o questionário via e-mail. 
• 32 pessoas responderam ao e-mail. 

• 28 preencheram o questionário  
• 4 pessoas responderam em forma de relato. 

• Participação na pesquisa: 48% (das pessoas 
contatadas) 

 
 
 



QUESTIONÁRIO SOBRE A TENEPES–
PAÍS ADOTADO 
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1) Parafenomenologia: ocorrência de 
fenômenos percebidos no período em 
que o país adotado foi foco da Tenepes 

 
 



QUESTIONÁRIO SOBRE A TENEPES–
1) Parafenomenologia  
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Parafenomenologia:     Observações e comentários: 

Imagens na tela mental, 
relacionadas ao país. 

19 68% o foco mais para o planeta ou algum continente 

Ectoplasmia na Tenepes  11 39% exteriorizações constantes, algumas vezes intensificadas 

Telepatia 3 11%   
Identificação de consciexes 5 18%   
Mudança de amparador 4 14%   

Identificação de Paratecnologia 1 4%   

Projeção consciente 4 14% 2 pessoas falaram de projeções semiconscientes 

Precognição 0 0%   
Retrocognição 0 0%   

Outro (especificar):   5 18% 

Durante dinâmica de Paracirurgia tive percepção de 
assistência a crianças africanas sequestradas por grupos 
armados, porém não posso confirmar que era específico 
do país adotado; clarividência viajora após estudos sobre o 
país; a tenepes está com mais seriedade; 

Nada observado 5 18%   



QUESTIONÁRIO SOBRE A TENEPES–
PAÍS ADOTADO 
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2) Mudança holossomática: percepção de 
ajustes ou alterações no holossoma. 
Considerando os 4 veículos. 

 
 



QUESTIONÁRIO SOBRE A TENEPES–
2) Holossoma  
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2) Mudança Holossomática     Observações e comentários: 
Demanda do corpo: mudança 
na alimentação ou nos 
hábitos  

13 46%   

Potencialização do 
energossoma 

12 43% aumento da resistência física 

Mudança de estado de 
equilíbrio íntimo 

14 50% 
irritabilidade, mau humor, pessimismo, tristeza 
eventuais; o autocontrole melhorando continuamente 

Insights ou associações de 
ideias diferente do normal 

5 18%   

Outra: especificar 5 18% 

Clarividência de um homem morto no país (guerra civil); 
muita sensibilidade; decisão de voltar estudar o inglês; 
rememoração de sonhos com os familiares americanos 
(país escolhido) e o contato com eles via FB tem 
aumentado; associações de ideias acontecem com 
frequência 

Nada observado 6 21%   



QUESTIONÁRIO SOBRE A TENEPES–
PAÍS ADOTADO 
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3) Sincronicidades: Sincronicidades entre o 
trabalho da tenepes com o país 
escolhido, p.ex. fatos ou eventos 
relacionados ao país. 

 
 



QUESTIONÁRIO SOBRE A TENEPES– 
3) Sincronicidades   

 

15 

 
 

3) Sincronicidades     Observações e comentários: 
Noticias em mídia escrita 
ou falada. 

14 50% alvos muitas vezes inconscientes para assistência 

Encontro com pessoas do 
país. 

9 32%   

Outras (especificar): 11 39% 

Irmã revelou ter amigos no país adotado pelo tenepessista; forte 
repercussão energética durante viagem para o país em diversos 
lugares; a energia que emanava de meu corpo era mais intensa; 
encontro em Foz com conscins orientais (país escolhido a China) ; 
iniciando curso de idioma; mais troca de e-mails com familiares; 
sincronicidades com o país antes de viagem para lá, encontro com 
estrangeiros no país adotado durante a viagem com qual teve muita 
afinidade e rapport; paciente de 6 anos fez desenho de um prédio 
alto com relógio redondo que associei com Londres (tenepessista que 
escolheu a Inglaterra); notícias do país passaram a chamar mais a 
atenção espontaneamente;  trabalho numa dinâmica parapsíquica; 
organização de cursos da Conscienciologia no país escolhido; na 
megaeuforização para todo movimento político do país 

Nada observado 3 11%   



QUESTIONÁRIO SOBRE A TENEPES–
PAÍS ADOTADO 
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4) Frequência: Frequência com que pensou 
no país escolhido fora do horário da 
tenepes. 

 
 



QUESTIONÁRIO SOBRE A TENEPES– 
4) Frequência   
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Frequência:     Observações e comentários: 

Diariamente  3 11% 
diariamente devido a presença nas tertúlias e os 
teletertulianos 

Semanalmente 4 14%   

Eventualmente (frequência 
variável) 

13 46% 
toda vez que recebia uma informação sobre o país ou 
relacionado ao mesmo; focando algum local durante 
exteriorizações 

Somente durante as sessões da 
Tenepes 

2 7%   

Esquecimento (não foi mais 
pensado depois de algum 
tempo) 

4 14%   

Outra (especificar): 3 11% 
quinzenalmente; na dinâmica parapsíquica (de 
extraterrestriologia) 



QUESTIONÁRIO SOBRE A TENEPES–
PAÍS ADOTADO 
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5) Rapport: Método utilizado para 
Rapport. 

 
 



QUESTIONÁRIO SOBRE A TENEPES– 
5)  Método para Rapport  
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5) Rapport     Observações e comentários: 

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

12 43%   

Videos (documentários, 
noticiários, matérias, youtube)  

10 36% Filmes ou eventos sobre a África 

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

9 32%   

Pensamento dirigido ou 
concentrado no país 

18 64% quando vejo notícias importantes 

Outro (especificar): 6 21% 

mapa do país colocado próximo ao local onde realiza 
tenepes; exteriorização de energia para todo o planeta; 
buscando rapport com os dirigentes do país e com o EI 
(Estado islâmico); durante os trabalhos de Tenepes o foco 
foi o presidente e primeiro ministro visando amenizar a 
situação do país; organização de viagem para o país 
adotado, Google Maps para rapport com os locais; mapa 
do país na mesa de tenepes; 

Nenhum 1 4%   



RELATOS 
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Casuística Cuba:  a pessoa que adotou 
Cuba na sua tenepes relata em 

10/12/14... 
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“Apesar de não ter tido contato pessoalmente com nenhum cubano, acompanhei vários casos de médicos que 
vieram para o Brasil em função do projeto do governo brasileiro e os dramas vivenciados. 
Li vários artigos publicados no blog da filóloga e jornalista cubana Yoani Sánchez. Licenciada em Filologia em 
2000 na Universidade de Havana, alcançou fama internacional e numerosos prêmios por seus artigos e suas 
críticas da situação social em Cuba sob o da situação social em Cuba sob o governo de Fidel Castro e de seu 
sucessor, Yoani esteve no Brasil em fevereiro de 2013. 
Fiquei sabendo por um reportagem que “caiu” em minhas mãos, que seria lançado um livro escrito por um ex-
guarda costas de Fidel. Fiquei atenta ao lançamento do livro do Brasil e quando saiu comprei 2 exemplares. Dei 
um para o professor Waldo. 
Sinceramente tinha esperança de algumas mudanças reurbanizadoras em relação a Cuba. 
Entretanto sei que a evolução não dá saltos. Vão ser necessários muitos tempo para que o povo consiga se 
libertar do trinômio pesadelar dogmatismo partidário–lavagem cerebral–subserviência. 
Vamos apostar nas novas gerações de consciências que estão ressomando naquela região e no abertismo 
consciencial possível para pouco a pouco chegarem a condição de curiosidade consciencial. 
Gostaria de ter escrito um artigo, mas infelizmente não consegui realizar o intento.  

Considero, entretanto, que foi uma experiência muito enriquecedora.” 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fidel_Castro


RELATOS – Declaração 
Presidente Obama 17/12/14 
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https://www.youtube.com/watch?v=pyw1iKif9Zs 






RELATOS – Casuística Cuba 
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EUA e Cuba iniciam reaproximação: a 
repercussão do dia histórico 
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias
/2014/12/141217_livepage_eua_cuba 

 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/12/141217_livepage_eua_cuba
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/12/141217_livepage_eua_cuba


CONVITE... 
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... para continuar com a técnica de adotar um país na tenepes.  
 
 



DESAFIO 
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Desafio-Meta: em 5 anos ter todos os países atendidos  
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• pararreurbanologia@colegiologia.org 
• http://www.reurbex.org/ 
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http://www.reurbex.org/
mailto:pararreurbanologia@colegiologia.org
http://www.reurbex.org/
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