
 

 

RECINS COM A TENEPES 

Fátima Silveira 

Fato. Este relato trata das recins concretizadas pela autora, com a realização da 

tenepes pessoal, iniciada em julho de 2009. Uma das técnicas de evolução, da 

Ciência Conscienciologia, é a reciclagem existencial – recéxis, objetivando a 

execução da programação existencial – proéxis.  Alcançamos a recéxis através 

de disciplina e reprogramação existencial com bases nos princípios 

Conscienciológicos, e ela tem início com a reciclagem intraconsciencial - recin. 

A proéxis tem cláusulas básicas. Para o reciclante estas cláusulas estão 

compreendidas em 11 metas. Uma delas é a prática da Tarefa Energética 

Pessoal – Tenepes. 
 
Objetivo. O objetivo é divulgar os insights recebidos do amparo de função 

tenepessológico, para as recins mais prioritárias do seu momento evolutivo. Isto 

como forma de retribuição em favor da evolução. 
 

Estrutura. O texto está apresentado em 3 partes: I. Técnica da Tenepes, II. 

Recins com a Tenepes  e III. Considerações Finais. 

 

I. Técnica da Tenepes 

Tenepes. O livro Manual da Tenepes, do pesquisador Waldo Vieira (1932-

2015), contém a seguinte definição: “Tarefa energética pessoal é a transmissão 

de energia consciencial (EC), assistencial, individual; programada com horário 

diário, da consciência humana, auxiliada por amparador ou amparadores; no 

estado da vigília física ordinária; diretamente para consciexes carentes ou 

enfermas, intangíveis e invisíveis à visão humana comum; ou conscins 

projetadas, ou não, próximas ou à distância, também carentes ou enfermas.” 

 

Horário. Iniciada a prática, a autora estabeleceu o horário das 23h para início 

da disponibilidade energética para os Amparadores desta função. É necessário 

o(a) praticante estar sozinho(a) durante a sessão energético-anímico-

parapsíquica. No princípio, a autopesquisadora, ficava em um dos quartos da 

casa, mais tarde, ela reservou “uma peça” do imóvel especialmente para este 

fim. 

 

Prólogo. As primeiras liberações energéticas assistenciais sempre foram e são 

para as consciências, que em algum momento do dia a tenepessista teve pensene 

não saudável, ou até mesmo confrontou antifraternalmente. Este prólogo, no 

início dos 50 minutos (a sessão poderá ser em mais ou menos tempo), de 

limpeza, de assepsia das emoções proporcionam tranquilidade e aptidão para 

continuar com a assistência no restante do tempo da prática diária. 

 

Registros. A autora entende ser essencial o registro das vivências da prática da 

tenepes. Primeiro para não ocorrer o esquecimento e perderem-se os 

aprendizados hauridos. Segundo para servirem de base para distribuição e 

retribuição fraterna dos aportes conscienciais assim recebidos, na forma de 

artigos, verbetes ou livros publicados. Lembrando que não se expõe nomes das 

consciências envolvidas nos parafatos, para evitar evocações desnecessárias e 

enredamentos com as patologias e parapatologias alheias. Esta atitude colabora 

nas desassimilações das energias interconscienciais.   

 

Forma. As anotações costumam ser diárias após o término das práticas da 

tenepes. Iniciando com a data e o respectivo dia da semana, o horário de início 

e fim, a temperatura, a posição do soma, a descrição das experiências e das 

parapercepções, as ocorrências do dia que foram relevantes para a sessão, e por 

final o aprendizado se houve e foi percebido dos fatos e parafatos ocorridos. 



 

         II. Recins com a Tenepes 

 

Definição. Recin com a tenepes é uma das possibilidades de mudança para 

melhor do temperamento pessoal, a partir da autodeterminação, com a 

aplicação da técnica da tenepes, proporcionada pelo aprendizado devido ao 

acoplamento energético com o amparador de função, com as consciências 

assistidas, e a imersão na dimensão extrafísica. 

 

Interassistência. A autora decidiu começar a tenepes com a intenção de se 

tornar mais assistencial. Seus pais são católicos e praticam a tacon. Ela sentia 

incômodo por não fazer assistência esclarecedora, mas queria realizar algo mais 

avançado e abrangente, por atacado. Manifestação da ideia inata, o 

genopensene, da tares. Logo no início da técnica percebeu que foi a primeira a 

receber muita assistência, principalmente na melhora considerável da saúde 

física. 

 

Teoria. No atual estágio evolutivo das consciências na terra, a autora pensa 

existir a tacon em algum nível antes da tares, em razão de se acolher o assistido 

antes de esclarecê-lo. Vieira (1994, página 154) nos alerta: “Se Você já executa 

predominantemente a tarefa do esclarecimento, vai atuar sem desprezar a tarefa 

primária da consolação, com interação funda e intrínseca.” 

 

Disponibilidade. Mesmo sendo assistência a motivação para o início da 

pratica da tenepes, a disponibilidade para reciclar fazia e faz parte, das 

autorresponsabilidades da autora. Conforme Takaki (2011, página 273): 

“Priorizar as reciclagens intraconscienciais é atitude coerente com o propósito 

da técnica, já que a base do desenvolvimento da tenepes de qualquer praticante 

é o nível de reciclagens intraconscienciais  que ela promove.” 

 

Recin. A reciclagem intraconsciencial – recin é a renovação cerebral da conscin 

através da criação de novas sinapses, objetivando mudanças positivas de 

opinião e comportamento. Ela ocorre em 3 etapas: autopercepção do traço 

negativo consciencial, autodecisão geradora de movimento dinâmico (ação 

para mudar) e mudança efetiva do valor anacrônico antes adotado. (Verbete: 

Recinometria -Enciclopedia da Conscienciologia) 

 

Comunicação. A comunicação multidimensional ocorre entre a autora e o 

amparador de função, embora esta interlocução se processe com dificuldades 

conforme a teoria das dificuldades recíprocas, descrita por Vieira, no livro 200 

Teáticas da Conscienciologia, página 84. Isto devido à transferência de 

informações de uma dimensão para outra e os veículos de manifestação 

diferentes utilizados em cada dimensão pelo emissor e receptor. Esta sintonia 

ocorre pela vontade da praticante, também, provavelmente, por ter sido matéria 

estudada no Curso Intermissivo, e pelo esforço do amparador.  

 

Forma. A consciex amparadora extrafísica da tenepes, comunica-se de modo a 

buscar, no microuniverso da conscin assistente, signos que a mesma consiga 

compreender, expõe as dificuldades da conscin tenepessista com muita 

paradiplomacia, mas com clareza e sem rodeios (Vieira, 2014, página 82).  

 

Facilitador. O fator facilitador que vigora nas dimensões é a empatia entre o 

emissor e o receptor de ideias. Cabe também à conscin assistente manter canal 

de comunicação aberto, pararreceptivo às informações do amparo de função, 

tendo postura crítica e lúcida. Podendo ser esta interlocução, entre outras, 

através de intuição, inspiração de ideias mentaissomáticas, bem como conexão 

direta do paracérebro da consciex amparadora para o cérebro da conscin 

assistente. 

 

 

 

Casuística A 



 

Recin da Religiosidade 

Batismo. A autora foi batizada na Igreja Católica Apostólica Romana quando 

bebê, e seguiu ativamente dentro dela, cumprindo todos os sacramentos desta, 

até o casamento, e também batizando os filhos, um casal de gêmeos. 

Frequentou os grupos de jovens, cooperou na realização de missas e eventos 

religiosos da igreja a qual pertencia. Seu esposo também era católico, mas 

simpatizava com a igreja Luterana, então já percebendo haver ilogicidade na 

religião que seguia, passou, com o esposo, a frequentar a Igreja Evangélica de 

confissão Luterana, com o mesmo entusiasmo que na Igreja Católica, fazendo 

parte ativa dos cultos e grupos lá existentes, na busca de algo transcendente. 

 

Diferenças. Após algum tempo, percebeu que as diferenças eram mínimas 

entre as religiões e não havia lógica em crer em dogmas e em aceitar 

contradições, então aos 39 anos (ano-base 2001) não mais frequentou igreja 

nenhuma, mas carregou a inquietude por respostas e as limitações aprendidas 

no holopensene religioso, de transferir a própria responsabilidade para um 

âmbito fora dela.  

 

Conscienciologia. Conheceu a Conscienciogia, em 2001, por uma colega de 

trabalho quando mudou o setor e cidade de atuação. Fez o primeiro curso de 

Conscienciologia: Autoconscientização Multimensional - AMD, na ARACÊ 

em 2006, pois se atraiu pela lógica desta Ciência e passou a ter novas sinapses 

de entendimento do extrafísico e sua parapopulção em substituição as do céu e 

inferno com Deus e Demônios da religião. E em julho de 2009 começou as 

práticas da tenepes, por entender que a assistência poderia ser direta às 

consciências, não necessitando de intermediários. Reciclando deste modo a 

dogmática religiosa. 

 

Substituição. A tenepes substitui a religião, não sendo mais necessária 

adoração instintiva e terceirização da assistência. Como bem fala Luz (2011, 

página 89) ”...a assistência religiosa (assistencialismo), malgrado as melhores 

intenções, é ainda uma forma de manipulação consciencial. A tenepes é 

exercício de socorro fraterno no qual ocorre o paradoxo da afirmação da 

autossuficiência na interdependência. A conscin praticante abandona rituais, 

objetos de culto, superstições e intermediários para acoplar-se ao amparador 

extrafísico (técnico em assistência) e auxiliar energeticamente a terceiros, 

dinamizando a autoevolução mediante a inter-relação gratuita, anônima e 

incondicional com outras consciências”.  

 

Casuística B 

 

Recin Parapsíquica 

Hipocondríaca. Os axiomas da religião, que autora conhecia, não permitiam-

na compreender o parapsiquismo. Devido às intensas assimilações energéticas 

involuntárias, a autora, conscin esponja, estava sempre com dores e mal estar 

generalizado, e por consequência medicava-se o tempo todo. Tinha na bolsa e 

na gaveta do trabalho toda a espécie de medicamentos, por isto, classificada, 

pelas pessoas de sua convivência, como hipocondríaca. 

 

Experiências. A prática diária da tenepes, com experiências de acoplamento e 

assimilação energética com as consciências assistidas, descortinou para 

relatora, as sensações próprias e as pertencentes a terceiros, sentidas por Ela. E 

também proporcionou maior lucidez das ocorrências parapsíquicas diárias, 

passadas despercebidas anteriormente, a exemplo das diferenciações 

pensênicas.  

 

Mitridatismo. Com o mitridatismo adquirido com a tenepes diária, não mais 

se incomodou com os acoplamentos, e então diminuiu praticamente 95% o 

consumo de remédios, utilizando-os somente nas alterações funcionais 

somáticas de desequilíbrios consideráveis.  

 



Contato. No contato diário com os amparadores - consciências extrafísicas 

sadias - se recebe ideias renovadoras, possibilitando, desta forma, a melhoria 

do holopensene pessoal, propiciando extrapolações mentaissomáticas. Com as 

práticas da tenepes a autora experenciou parafatos, o que possibilitou a recin 

parapsíquica.   

 

 

Casuística C 

 

Recin Energética 

Exaustão. Antes de iniciar a técnica da tenepes, a autora permanecia em 

exaustão energética, emocional e somática no transcorrer dos dias, devido a sua 

rotina intensa, falta de domínio energético e ausência de autoconscientização 

multidimensional. Dormia muito cedo, pois estava muito cansada e acordava 

ainda exausta para nova rotina diária.  

 

Remodelação. Desde o inicio das práticas da tenepes, começou a sentir-se 

como nunca esteve: bem disposta, sem cansaço, passou dormir menos horas, 

pois o horário da execução da técnica era das 23h às 24h. Antigamente deitava-

se as 22h, às vezes antes desta hora. Houve uma remodelação do energossoma 

com efeitos positivos no soma. 

 

Restauração. Vieira (2011, página 56) explica: Os exercícios energético-

parapsíquico-assistenciais da tenepes sempre restauram energeticamente o 

praticante, no contato com os assistentes extrafísicos em suas intrusões 

pacíficas, ou semipossessões sadias, e a vivência temporária em outras 

dimensões conscienciais. Com a vivência do saneamento energético nas 

dimensões extrafísicas e a execução de mobilização de energias, esta técnica 

avançada proporcionou a autora a sua recin energética. 

 

        III. Considerações Finais 

 

Maxidissidência. Na caminhada evolutiva da autora, houve a maxidissidência, 

o procedimento ideológico a maior, quando saiu do paradigma religioso, onde 

se penseniza com credulidade, com devoção, com locus externo e com 

passividade e passou a autopesquisar-se a partir do Paradigma Consciencial, 

que oferece uma visão integral do universo e da consciência. Possibilitando 

desta forma conhecer a técnica da tenepes. Então passou pelas duas etapas da 

recin: primeira - a autopercepção da imaturidade (teofilia) e segunda – a ação, 

movimento para amadurecer (neofilia). 

 

Evolução. Um dos aprendizados da convivência com as consciências evoluídas 

na intermissão foi o desenvolvimento da inteligência evolutiva. A opção pela 

reciclagem existencial- recin é manifestação desta inteligência.  

 

Energia. A vida intrafísica é energética. O exemplo prático da aplicação das 

energias conscienciais é a prática da tenepes. São ECs empregadas para 

trabalhos interassistências, sem escolha de quem assistir, sem imposição de 

condições e sem expectativas de recompensas.  

 

Intercooperação. A Tarefa Energética Pessoal – Tenepes é a técnica de doação 

de energias para outras consciências em parceria com consciências extrafísicas 

amparadoras, ocorrendo a intercooperação entre consciências e dimensões, 

onde todos são beneficiados. As casuísticas apresentadas demonstram a 

afirmação anterior no exemplo: doação de energia versus aprendizado, que 

resultaram em reciclagens prioritárias. 

 

Prática. A autora com a autoexperimentação e a prática, comprovou para si 

que: A TENEPES É O DIVISOR DE ÁGUAS NA VIDA DO PRATICANTE: 

ANTES E DEPOIS DA TENEPES (Vieira, 2011, página 68), e que O 

PRATICANTE É O PRIMEIRO E O MAIOR BENEFICIADO DAS 

PRÁTICAS DA TENEPES (Vieira, 2011, página 75). Com a aplicação da 



técnica chegou a ultima fase da recin: mudança sináptica para melhor de 

atitudes ultrapassadas (atitudes agora, baseadas no paradigma consciencial, 

resultando qualidade de vida e direcionamento da proéxis).  

 

Continuidade. Com as experiências relatadas, percebe-se que cumprir as metas 

do reciclante pode propiciar avanço na caminhada rumo ao compléxis. A autora 

procura dedicar-se a continuidade da realização da proéxis, agora (ano-base 

2017) busca outra meta do reciclante: aprendizado da condição de isca 

autoconsciente.   
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