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CL A R I V I D Ê N C I A    T E N E P E S S Í S T I C A  
(T E N E P E S S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A clarividência tenepessística é a condição de vivência autoconsciente de 

parapercepções visuais espontâneas, autodeflagradas ou patrocinadas pelos amparadores extrafísi-

cos ao praticante, homem ou mulher, da tarefa energética pessoal, visando a interassistência. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo clarividência é adaptação do idioma Francês, clairvoyance, 

“clarividência”, constituído de clair, “claro”, procedente do idioma Latim, clarus, “claro”,  

e voyence, “vidência”, este derivado do idioma Latim, videns, “que vê”. Surgiu no Século XX.  

O termo tarefa vem do idioma Árabe, tarîha, “quantidade de trabalho imposto a alguém”, deri-

vado de tarah, “lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria a determinado preço”. 
Apareceu no Século XVI. A palavra energético deriva do idioma Grego, energêtikós, “ativo; efi-

caz”. Surgiu no Século XX. O vocábulo pessoal procede do idioma Latim, personalis, “pessoal”. 

Apareceu no Século XIII. O sufixo ico do idioma Grego, ikós, é formador de adjetivos. 

Sinonimologia: 1.  Visão extrafísica tenepessológica. 2.  Vidência extrassensorial tene-

pessística. 

Neologia. As 3 expressões compostas clarividência tenepessística, clarividência tene-

pessística básica e clarividência tenepessística avançada são neologismos técnicos da Tenepes-

sologia. 

Antonimologia: 1.  Amaurose multidimensional tenepessística. 2.  Cegueira extrafísica 

tenepessológica. 

Estrangeirismologia: a remote viewing; o Tenepessarium; o chacra ajna; a clarividên-
cia aprofundando o rapport com as consciências assistidas; o know-how parapsíquico do tenepes-

sista; os flashes de clarividência. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às parapecercepções visuais ocorridas na tenepes. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenee trivocabulares relativos ao tema: – Clarivi-

dência favorece assistência. Frontochacra: descortinador multidimensional. 

Coloquiologia: a expressão terceiro olho. 

Proverbiologia: – Em terra de cego, quem tem 1 olho é rei. 

Ortopensatologia: – “Clarividência. A constatação pessoal do fenômeno da clarividên-

cia impõe uma das maiores responsabilidades ao ser humano”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; a qualificação permanente 

da autopensenidade do tenepessista; os ortopensenes; a ortopensenidade; os tenepessopensenes;  

a tenepessopensenidade; a retilinearidade autopensênica do tenepessista favorecendo as paraper-

cepções; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os assistenciopensenes; a assistenciopensenida-

de; a Higiene Consciencial na limpeza dos bagulhos autopensênicos; a identificação pacífica do 

holopensene das consciências assistidas; a manutenção da serenidade durante os momentos de 

maior pressão holopensênica doentia; as renovações holopensênicas positivas incessantes. 

 

Fatologia: a importância da autodisciplina no desenvolvimento parapsíquico da clarivi-

dência; o desenvolvimento da autocrítica na avaliação criteriosa das parapercepções; a manuten-
ção hígida da lucidez a partir da vontade; a imperturbabilidade na ação interassistencial; a autor-

ganização intrafísica na otimização das práticas da tenepes; a manutenção da racionalidade na 

evitação de distorções paraperceptivas; a singularidade interassistencial do tenepessista; a vivên-

cia da intercompreensão; a compreensão mais profunda das patologias conscienciais; as rotinas 
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úteis favorecendo o tenepessismo; as reflexões maduras sobre as parapercepções visuais; a avalia-

ção autocrítica dos registros tenepessísticos. 

 

Parafatologia: a clarividência tenepessística; a autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático; o mapeamento da sinalética energética e parapsíquica pessoal; os banhos energéticos 

confirmadores das parapercepções; a clarividência das consciexes a serem assistidas; a clarividên-

cia do amparador extrafísico; a clarividência retrocognitiva facilitando as evocações dos credores 

grupocármicos do passado; o acoplamento com o amparador extrafísico de função da tenepes;  

o autodomínio bioenergético; a compreensão da parafisiologia do frontochacra; a ausência de me-

do na interação com as consciências extrafísicas; as intuições extrafísicas promovidas pelos am-

paradores; a Central Extrafísica de Energia (CEE) favorecendo a interassistencialidade; a holo-
maturidade em relação às parapercepções das consciexes doentes ou muito perturbadas; o para-

convívio maduro com a imensa diversidade de consciexes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo clarividência–exteriorizações de energias durante a te-

nepes; o sinergismo consecução da proéxis–ampliação da assistência tenepessística. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da afinidade interconscien-

cial. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado na superação dos trafares 

do tenepessista. 

Teoriologia: a teoria das dificuldades recíprocas. 

Tecnologia: a técnica da tela mental; a técnica do circuito corono-frontochacra; a técni-

ca da clarividência facial; a técnica de exteriorização de energias pelo frontochacra; a técnica 

de escrita do Livro dos Credores Grupocármicos pessoal. 

Voluntariologia: o voluntariado dos praticantes da tenepes; o voluntariado nas Institui-

ções Conscienciocêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório 

conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico grupal Acoplamenta-

rium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Paraper-

cepciologia. 

Efeitologia: o efeito de otimização da interassistência a partir da clarividência; o efeito 
de aumento da responsabilidade pessoal perante conscins e consciexes necessitadas de assistên-

cia; os efeitos evolutivos da assistência multidimensional ao grupocarma. 

Neossinapsologia: as neossinapses associadas ao desenvolvimento tenepessístico; as 

neossinapses específicas no desenvolvimento da clarividência. 

Ciclologia: os ciclos de aprendizado tenepessológico; os ciclos de paraconvivência com 

determindas consciexes assistidas; os ciclos de entrosamento com diferentes amparadores extra-

físicos; o ciclo autoconsciencioterápico aplicado à qualificação da autopensenidade do praticante 

da tenepes. 

Binomiologia: o binômio parapsiquismo-interassistência; o binômio frontochacra-clari-

vidência. 

Interaciologia: a interação tenepessista–amparador de função; a interação tenepes-
sista–consciências assistidas; a interação frontochacra-coronochacra. 

Crescendologia: o crescendo do aumento de lucidez do tenepessista; o crescendo no de-

senvolvimento parapsíquico; o crescendo das parapercepções visuais durante as práticas da te-

nepes; o crescendo das exteriorizações de energia; o crescendo das reciclagens intraconscien-

ciais; o crescendo tenepes-ofiex; o crescendo da interassistência. 

Trinomiologia: o trinômio parapercepção-lucidez-autocrítica; o trinômio acuidade-au-

tocognição-autodiscernimento; o trinômio tenepessista–amparador–consciências assistidas. 

Polinomiologia: o polinômio tenepes-clarividência-rapport-interassistência. 
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Antagonismologia: o antagonismo autoconsciência multidimensional / intrafisicaliza-

ção; o antagonismo acuidade parapsíquica / cegueira multidimensional; o antagonismo conscin 

tenepessável / conscin trancada; o antagonismo atilamento parapsíquico / desatenção multidi-

mensional; o antagonismo conscin tenepessista / conscin eletronótica; o antagonismo autocrítica 

madura / deslumbramento parapsíquico; o antagonismo lucidez / obnubilação. 

Paradoxologia: o paradoxo da passividade-ativa durante o transe parapsíquico. 

Politicologia: a política pessoal de priorização da interassistencialidade; a libertação da 

política sectária das religiões; a parapsicocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao desenvolvimento do parapsiquismo. 

Filiologia: a parapercepciofilia; a autocriticofilia na evitação dos deslumbramentos; a am-

parofilia tenepessística; a recinofilia tenepessológica; a assistenciofilia; a paraconviviofilia; a au-
topesquisofilia. 

Fobiologia: a fobia primária de ver consciexes; a fobia de perder o controle durante as 

interações parapsíquicas; a fobia de enxergar com mais profundidade os próprios trafares. 

Sindromologia: a síndrome do oráculo; a síndrome de Swedenborg. 

Maniologia: a mania de menosprezar as parapercepções pessoais; a mania de hipervalo-

rizar as parapercepções alheias; a mania de alimentar ceticismo doentio em relação às parapercep-

ções pessoais. 

Mitologia: o mito da impossibilidade de desenvolver o parapsiquismo. 

Holotecologia: a tenepessoteca; a parapercepcioteca; a clarividencioteca; a fenomeno-

teca; a assistencioteca; a energoteca; a criticoteca. 

Interdisciplinologia: a Tenepessologia; a Clarividenciologia; a Parapercepciologia; a In-
terassistenciologia; a Frontochacrologia; a Energossomatologia; a Parafenomenologia; a Autoluci-

dologia; a Autocriticologia; a Autodiscenimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin tenepessável; a conscin parapsíquica; a conscin lúcida; a isca hu-

mana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o tenepessista; o epicon lúcido; o ofiexista; o acoplamentista; o consci-

enciólogo; o professor de Conscienciologia; o consciencioterapeuta; o conscienciômetra; o agente 

retrocognitor; o autopesquisador; o intermissivista; o parapercepciologista; o reciclante existen-

cial; o inversor existencial. 

 

Femininologia: a tenepessista; a epicon lúcida; a ofiexista; a acoplamentista; a conscien-

cióloga; a professora de Conscienciologia; a consciencioterapeuta; a conscienciômetra; a agente 

retrocognitora; a autopesquisadora; a intermissivista; a parapercepciologista; a reciclante existen-

cial; a inversora existencial. 

 

Hominologia: o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens tenepessabilis; o Homo sa-

piens clarividens; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo 

sapiens autolucidus; o Homo sapiens autocriticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: clarividência tenepessística básica = a condição de parapercepção visual 

de processos e manifestações energéticas durante a tenepes; clarividência tenepessística avançada 

= a visão extrafísica nítida das consciexes envolvidas na assistência tenepessológica. 

 

Culturologia: a cultura da interassistência; a cultura tenepessística. 
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Patrocínio. A clarividência no contexto da tenepes pode ser patrocinada pelos ampara-

dores visando a otimização do trabalho interassistencial. O amparo extrafísico só auxilia no de-

senvolvimento da clarividência se esta estiver associada à finalidade interassistencial. 

Autocrítica. O deslumbramento em relação às parapercepções é prejudicial para o ama-

durecimento parapsíquico, podendo inclusive abortar a clarividência da conscin autopesquisadora 

interessada. O desenvolvimento contínuo da holomaturidade e da autocrítica do tenepessista  

é condição importante para a ampliação e qualificação das parapercepções. 

Maximecanismo. É sempre bom lembrar: o tenepessista deve ser minipeça dentro do 

maximecanismo multidimensional. O egão não favorece o desenvolvimento parapsíquico e tene-

pessológico. 

Interassistência. O fato de o tenepessista não estar tendo clarividências durante a tene-
pes não significa ausência de atividade assistencial durante a prática. Dependendo das circunstân-

cias, o melhor é a conscin parapsíquica não perceber os fatos extrafísicos, por falta de maturidade 

consciencial para lidar com os mesmos. 

 

Parapsiquismo. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 pontos favorecedores da ma-

turidade parapsíquica do tenepessista interessado no desenvolvimento da clarividência e demais 

parapercepções: 

01. Cosmoética: a reflexão aprofundada da autocosmoética nos atos cotidianos e na in-

teração permanente com conscins e consciexes. 

02. Energossoma: a manutenção autodisciplinada das manobras energéticas por meio 

da vontade firme e decidida. 

03. Epicentrismo: a assunção do epicentrismo interassistencial independentemente de 

condições de status ou poder. 

04. Flexibilidade: o exercício teático da flexibilidade nas mais diferentes manifestações 

conscienciais, visando a eliminação de posturas rígidas e dogmáticas. 

05. Hiperacuidade: o aprimoramento constante da autolucidez consciencial nas mais 

diferentes injunções e circunstâncias. 

06. Intencionalidade: a qualificação permanente da intencionalidade, visando o apri-

moramento da interassistencialidade. 

07. Racionalidade: a valorização da racionalidade nas análises criteriosas das manifes-

tações parapsíquicas. 

08. Reciclagens: a priorização das recéxis e das recins, visando a melhoria holopensêni-

ca em prol da assistência aos outros. 

09. Serenidade: o autodomínio psicossomático favorecedor da ampliação e da qualifi-

cação das parapercepções. 

10. Universalismo: a ausência de preconceitos na convivialidade com conscins e cons-

ciexes na ampliação autoconsciente do Universalismo. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a clarividência tenepessística, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 
01.  Abertismo  parapsíquico:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

02.  Autocrítica  parafenomenológica:  Autocriticologia;  Neutro. 

03.  Autodiscernimento  parapsíquico:  Descrenciologia;  Homeostático. 

04.  Autolucidez  parapsíquica:  Autolucidologia;  Neutro. 

05.  Autopacificação  tenepessista:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Binômio  autorganização-tenepes:  Tenepessologia;  Homeostático. 

07.  Binômio  tenepes-autopesquisa:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

08.  Clarividência:  Parapercepciologia;  Homeostático. 
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09.  Conscin  clarividente:  Perfilologia;  Neutro. 

10.  Deslumbramento  parapsíquico:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

11.  Evolução  tenepessista:  Tenepessologia;  Homeostático. 

12.  Extrapolacionismo  tenepessístico:  Tenepessologia;  Homeostático. 

13.  Holopensene  tenepessístico:  Tenepessologia;  Homeostático. 

14.  Megarreciclagem  tenepessística:  Tenepessologia;  Homeostático. 

15.  Metapensenidade  tenepessística:  Tenepessologia;  Homeostático. 

 

A  CLARIVIDÊNCIA  TENEPESSÍSTICA  PODE  AUXILIAR 
A  CONSCIN  PARAPSÍQUICA  PREDISPOSTA  A  VISLUMBRAR  

DE  MANEIRA  CLARA  NOVOS  PATAMARES  DE  RESPONSA-
BILIDADE  NA  INTERASSISTENCIALIDADE  MAXIFRATERNA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já experimentou a clarividência tenepessística? 

Quais as implicações evolutivas obtidas? 
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