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Resumo:
O presente artigo visa abordar as relações entre a especialidade Pararreurbanologia e a Pré-Intermissiologia e foi desenvolvido por três integrantes do Colégio Invisível da Pararreurbanologia. O trabalho busca ampliar a compreensão sobre a conexão
entre a qualificação do intermissivista lúcido, durante a fase da Pré-Intermissiologia
e a sua conexão com os trabalhos da reurbex. O artigo é resultado da revisão bibliográfica do tema, da experiência dos autores enquanto arquitetos atuantes na reurbanização intrafísica e na implantação de campi da Conscienciologia, de pesquisas individuais, da análise da produmetria do referido Colégio e dos debates quinzenais,
realizados online, entre os participantes. Ele parte da hipótese de que essas duas áreas
de pesquisa – Pararreurbanologia e Pré-Intermissiologia – são subáreas afins da Assistenciologia, correlacionadas e interligadas, de onde pode-se levantar outras hipóteses de pesquisa e análise. Conclui-se que a Pré-Intermissiologia é uma técnica para
o trabalho da Pararreurbanologia.
Abstract:
The objective of this article, prepared by three members of the Parareurbanology
Invisible College, is to analyze the relationships between the disciplines of Parareurbanology and Pre-Intermissiology. This work seeks to enlarge the comprehension
about the existing connection between the qualification of the lucid intermissivist,
during Pre-Intermissiology phase, and the activities of extraphysical reurbanization.
This paper is the result of bibliographic revision of the theme; the experience of the
authors as architects, while working in intraphyscial reurbanization and establishing
the campi of Conscientiology; individual researches; analysis of the productivity metrics of the mentioned College; and on-line, forthnightly debates among its
participants. Other hypotheses for research and analysis derived from the initial
hypotheses that the two research areas – Parareurbanology and Pre-Intermissiology –
are deeply correlated and interconnected sub-disciplines of Assistantiology. It concludes that Pre-Intermissiology is a technique for the work of Parareurbanology.
Resumen:
El presente artículo visa abordar las relaciones entre la Pararreurbanologia y la
Pre-Intermisiologia y fue desarrollado por tres integrantes del Colegio Invisible de la
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Pararreurbanologia. El trabajo busca expandir la comprensión sobre la conexión entre
la cualificación del intermisivista lúcido, durante la fase de la Pre-Intermisiologia
y su conexión con los trabajos de la reurbex. El artículo es resultado de la revisión bibliográfica del tema, de la experiencia de los autores mientras arquitectos actuantes
en la reurbanización intrafísica y en la implantación del campi de la Concienciologia,
de pesquisa individuales, del análisis de la produmetria del referido Colegio y de los
debates quincenales, realizados online, entre los participantes. El parte de la hipótesis
de que en estas dos áreas de investigación – Pararreurbanologia e Pre-Intermisiologia
– son subáreas afines de la Asistenciologia, correlacionadas e interconectadas, de
dónde se puede levantar otras hipótesis de investigación y análisis. Concluyese que la
Pre-Intermisiologia es una técnica para el trabajo de la Pararreurbanologia.
Paulasouza.arq

INTRODUÇÃO
O Colégio Invisível da Pararreurbanologia foi criado em dezembro de 2010, na Cognópolis Foz do Iguaçu, com o objetivo de reunir pesquisadores afins a tal especialidade conscienciológica, visando fomentar
a pesquisa, os debates, a escrita e publicações dos resultados e achados pesquisísticos. Os integrantes realizam reuniões quinzenais, via Skype, onde os temas individuais de pesquisa, as atividades do grupo e ideias
correlacionadas em geral são debatidos.
Este artigo é, portanto, o resultado deste trabalho realizado no decorrer dos anos e tem como objetivo
correlacionar a Pararreurbanologia com a temática da Pré-Intermissiologia, buscar associação de ideias e hipóteses de pesquisa visando contribuir para o aprofundamento pesquisístico multidimensional da Pré-Intermissiologia, bem como o possível efeito halo da assistência realizada na Pré-Intermissiologia dentro do contexto pararreurbanológico e do próximo período intermissivo.
Na fase evolutiva que estamos vivendo, a era da Pré-Intermissiologia pressupõe-se a qualificação das
conscins intermissivistas para o terceiro tempo interassistencial, ou seja, o próximo período intermissivo.
A teática da Conscienciologia está na base desta qualificação, na capacidade de se conseguir atingir uma
maior riqueza intraconsciencial, ferramenta essencial para as nossas tarefas assistenciais.
Para ajudar na tarefa de qualificação, o estudo mais aprofundado e entendimento de cada subespecialida de conscienciológica, de cada subcampo, poderá trazer estes três benefícios:
1. Cronêmica. Favorecer que cada intermissivista tenha uma maior visão de conjunto, em termos evolutivos, dos tempos interassistenciais;
2. Lucidez. Melhorar o entendimento do período da Pré-Intermissiologia;
3. Técnicas. Fornecer ferramentas para otimizar a qualificação assistencial dos intermissivistas.
Os Colégios Invisíveis da Conscienciologia e as Instituições Conscienciocêntricas têm um papel importante nessa matéria. É nesse contexto que este artigo se insere buscando fornecer informações, tendo como
enfoque a Pararreurbanologia, que ajudem os intermissivistas na sua tarefa de qualificação interassistencial.
Para se atingir o objetivo do artigo, utilizou-se como Metodologia as cinco atividades relacionadas:
1. Revisão bibliográfica dos trabalhos desenvolvidos pelo Colégio Invisível da Pararreurbanologia.
2. Revisão bibliográfica da literatura conscienciológica sobre o tema.
3. Análise da experiência dos autores como arquitetos coadjuvantes das reurbanizações intrafísicas.
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4. Análise da experiência dos autores com as técnicas parapsíquicas interassistenciais.
5. Análise dos registros das reuniões do Colégio Invisível da Pararreurbanologia.
A primeira parte do trabalho aborda, de maneira sintética, o funcionamento, as pontoações e a produmetria do Colégio Invisível da Pararreurbanologia, a sua dinâmica e os seus objetivos com a temática da Pararreurbanologia.
A seguir, aborda-se o tema central da pesquisa, a Pré-Intermissiologia e as suas possíveis correlações
com a Pararreurbanologia partindo da premissa que é na fase da Pré-Intermissiologia que o intermissivista
ressomado, através da priorização e potencialização da interassistência, inicia os seus trabalhos de qualifica ção como assistente coadjuvante da reurbex ou reurbanização extrafísica. Finaliza-se com hipóteses de pesquisa visando o debate e o desenvolvimento de futuras pesquisas.

I. COLÉGIO INVISÍVEL DA PARARREURBANOLOGIA
O Colégio Invisível da Pararreurbanologia conta atualmente (Ano-base: 2014) com 27 integrantes de um
total de dez países. O seu caráter aberto e focado na pesquisa e produção conscienciológica propicia uma interação sinérgica e sem fronteiras. Isso fez com que o Colégio Invisível da Pararreurbanologia recebesse adesões de integrantes de diversas partes do mundo.
O idioma oficial usado é o Português e eventualmente as reuniões acontecem também no idioma inglês.
Produziu-se, em grupo, um artigo com o tema Tenepes e Pararreurbanologia Global (BALTHAZAR, 2012),
apresentado no I Congresso de Tenepessologia, realizado em dezembro de 2012. Apresentou ainda duas con ferências sobre as relações da Tenepes com a Pararreurbanologia no IX Fórum de Tenepes, ocorrido em dezembro de 2013. Desde o início das suas atividades o Colégio Invisível da Pararreurbanologia fomentou
a pesquisa visando a produção escrita, o que se tornou, no decorrer do tempo, um fator de coesã o grupal
a partir de seis linhas de pesquisa, a saber:
01. Desenvolvimento sustentável e reurbex.
02. Instalação de Campi consciencioêntricos.
03. Itinerância internacional e reurbex.
04. Para-Antropologia e Aborígenes.
05. Pré-humanos e reurbanizações.
06. Reurbanização da África.
07. Reurbanização e reeducação consciencial.
08. Reurbex e Pacifismologia.
09. Sinergismo reurbin-reurbex-arquitetura reparadora.
10. Tenepes e Reurbex.
Entre as metas do Colégio Invisível da Pararreurbanologia está a produção das cinco seguintes gescons:
1. Infográfico da Pararreurbanologia.
2. Site da Pararreurbanologia.
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3. Produção e edição do livro “Ensaios da Pararreurbanologia”.
4. Realização do primeiro fórum da Pararreurbanologia”.
5. Curso “Pararreurbanologia e suas Especialidades” visando a itinerância internacional.

II. PARARREURBANOLOGIA E PRÉ-INTERMISSIOLOGIA
PARARREURBANOLOGIA
A Pararreurbanologia é a especialidade da Conscienciologia que estuda as reurbanizações multidimensionais (intra e extrafísicas) neste planeta, o maximecanismo assistencial envolvido e os seus efeitos evolutivos. Sendo subcampo científico da Assistenciologia, a Pararreurbanologia, segundo Vieira (2004), tem como
objetivo promover a reciclagem individual e coletiva das consciências nas comunidades extraf ísicas paratroposféricas, assim como promover a reciclagem ou reurbanização das comunidades intrafísicas patológicas favorecendo a reeducação e a renovação conscienciais.
Ambas as comunidades coexistem em assédio mútuo o que gera o efeito retroalimentador dos holopensenes doentios e cristalizados, tornando-se necessária a extirpação dos guetos extrafísicos patológicos, aliviando assim a pressão que exercem sobre as dimensões intrafísicas.
Segundo o mesmo autor, a Pararreurbanologia pode ser conferida ou conhecida segundo duas categorias
básicas: a primeira in loco, ou seja, no próprio sítio extrafísico onde a mesma está ocorrendo sob a coordenação dos Serenões. A conscin lúcida pode averiguar a reurbex através da projeção consciente. A outra categoria de averiguação da reurbex é através da leitura de seus indicadores ou efeitos intrafísicos. O Colégio Invisível da Pararreurbanologia desenvolve suas pesquisas atualmente através dessa segunda categoria básica.
Entre as subespecialidades da Pararreurbanologia encontram-se: Parassociologia, Paraprofilaxia, Parageografia, Para-História, Paraconviviologia, Holopensenologia, Paraecologia.
A fim de estabelecer relações entre a reurbex e a Pré-Intermissiologia, vale definir o conceito de PréIntermissiologia.

PRÉ-INTERMISSIOLOGIA
A Pré-Intermissiologia é a ciência dedicada aos estudos teáticos e vivências da conscin intermissivista
realizados desde agora na vida intrafísica, com objetivo de maximizar os desempenhos tarísticos, gesconológicos e parapsíquicos a fim de conquistar, em tempo oportuno, a condição de líder interassistencial e, de
modo prioritário, preparar-se intraconsciencialmente para assistir, na próxima intermissão, às consciexes baratrosféricas mais afins deixadas, por si, para trás (VIEIRA, 2014; p. 1.262).
O processo evolutivo, conforme os estudos da Conscienciologia sobre a holocarmalidade, aponta para
a teoria da inseparabilidade grupocármica, ou seja, indica a evolução conjunta de grupos de consciências
afins, quer seja numa condição patológica de interprisão grupocármica ou homeostática de interdependência
evolutiva. Dessa forma, para a consciência dinamizar a sua evolução e alcançar o patamar evolutivo do sereBALTHAZAR, Alexandre; BITTENCOURT, Aline e SOUZA, Paula.
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nismo é necessário que esta assista as consciências do seu grupo evolutivo que se encontram em condições
evolutivas mais desfavoráveis. Os laços evolutivos que unem tais consciências representam assim um papel
decisivo na “liberdade” de cada elemento do grupo.
Nesse contexto, é necessário que as consciências mais despertas e interessadas na aceleração de sua evolução, dentro do processo grupal, se qualifiquem para esta tarefa. Esta é a nova diretriz para os intermissivistas neste período da Pré-Intermissiologia, segundo tempo interassistencial (VIEIRA, 2014).
A Conscienciologia, por sua vez, fornece ferramentas para acelerar a qualificação, adquiridas através,
dentre outras, das seguintes cinco ações:
1. Domínio energético. Através da aplicação de técnicas desenvolvem-se o domínio e a autodefesa energéticos, requisitos básicos para o equilíbrio pessoal, desenvolvimento do parapsiquismo e interassistência
multidimensional.
2. Projetabilidade lúcida. A projeção lúcida promove a autoconscientização multidimensional e o conhecimento de comunidades extrafísicas (excursão multidimensional).
3. Tares. A docência e a escrita conscienciológica habilitam as consciências na sua capacidade intelectual (aquisição e associação de ideias), na sua comunicabilidade (interlocução) e assistencialidade.
4. Tenepes. O trabalho assistencial, em parceria com os amparadores extrafísicos, proporciona o desenvolvimento parapsíquico
5. Voluntariado conscienciológico. O trabalho voluntário numa instituição conscienciocêntrica proporciona a integração no holopensene da interassistencialidade multidimensional.
O desenvolvimento pessoal vai depender do fôlego de cada consciência, da sua dedicação nesta qualificação.
RELAÇÕES ENTRE A PARARREURBANOLOGIA E A PRÉ-INTERMISSIOLOGIA
Vive-se no planeta Terra, neste momento evolutivo, o processo de reurbanização extrafísica, um megaempreendimento com o objetivo de alterar, para melhor, o holopensene passando de um planeta hospital para
um planeta escola. O Estado Mundial é a meta.
Os intermissivistas fazem parte deste megaempreendimento, de modo mais ou menos consciente, estando mais ou menos qualificados. Segundo Vieira (2014), a nova diretriz intermissivista indica a necessidade
de preparação dos intermissivistas, a nível intraconsciencial, para a assistência às consciexes mais afins e que
se encontram na Baratrosfera. Tal será a tarefa dos intermissivistas para o próximo período intermissivo,
o terceiro tempo interassistencial. Este momento atual, a Pré-Intermissiologia, está destinado à qualificação
dos intermissivistas, enquanto conscins, para estas tarefas interassistenciais.
O processo de desenvolvimento da interassistência, pela luz da Holocarmologia, inicia-se pelo grupocarma familiar, ampliando posteriormente ao grupo social, laboral, entre outros, num crescendo que levará à po licarmalidade, de acordo com o estofo evolutivo de cada conscin ou consciência intrafísica.
Dentro da família nuclear e dos seus círculos de relações, a conscin intermissivista lúcida poderá identificar diferentes perfis de consréus - consciências reurbanizadas - ressomadas a serem assistidas e esclareciBALTHAZAR, Alexandre; BITTENCOURT, Aline e SOUZA, Paula.
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das. Essas personalidades são os embaixadores intrafísicos de um grupo maior de consciexes do nosso passado multimilenar. Portanto, representam a chave para o acesso à diferentes bolsões energéticos, com os mais
diversos padrões de patologias conscienciais. O rapport a essas consciências, através do seu perfil pensênico,
ajudará o intermissivista, líder interassistencial, a se qualificar enquanto atrator das consciexes afins.
Eis nove itens que apresentam o entendimento dos autores quanto à relação entre Pararreurbanologia
e Pré-Intermissiologia:
1. Baratrosfera. O locus da reurbex é a Baratrosfera. É exatamente na Baratrosfera onde o intermissivista irá buscar os seus afins. O fato terá impacto, maior ou menor, no ambientex em questão, dependendo da
liderança que esta consciex a ser resgatada exerce em sua comunex.
2. Comprovação. A conscin intermissivista ressomada, interessada na Conscienciologia e temas afins,
pode buscar a comprovação em vida dos efeitos da reurbex através de seus efeitos ou indicadores. Ao chegar
ao extrafísico como intermissivista para efetuar os resgates de seus pares do passado, poderá averiguar in
loco as reurbexes em andamento e, sobretudo, os ambientexes que demandam a reurbex.
3. Tenepes. A prática da tenepes é uma ponte entre a conscin interassistencial e a consciex oriunda dos
ambientexes baratrosféricos, demandantes de reurbanização. A prática da tenepes diária propicia um início da
participação da conscin interassistencial nos trabalhos de reurbanização extrafísica, funcionando como um
auxiliar em terra nos trabalhos extrafísicos. Seria a prática da tenepes um prelúdio da próxima intermissão
para a conscin? O tenepessista veterano já estaria envolvido indiretamente com resgates baratrosféricos de
outras consciexes afins em seus resgates grupocármicos? Ao que tudo indica a tenepes faculta certa teática,
ainda esboçante, da futura intermissão.
4. Minirreurbex. É mediante a assistência contínua, dentre outras vias, que o intermissivista ressomado
exercita, expande e qualifica a interassistência multidimensional. Ao iniciar a tenepes, gradualmente aumenta-se o estofo assistencial, permitindo o acesso a um maior número de consciências e comunidades extrafísicas. A tenepes passa a funcionar, então, ao modo de uma minirreurbex onde o tenepessista atua como
coadjuvante reurbanizador, sendo o amparador, no caso, o líder interassistencial. E o tenepessista, “auxiliar
em prática” ou “aprendiz” dessa condição futura.
5. Projetabilidade. A experiência lúcida fora do corpo faculta à conscin a visita e análise dos locais paratroposféricos onde estão as consciexes a serem resgatadas. É de vital importância para o preparo do próximo período intermissivo, que o interessado busque projeções lúcidas aos modos de expedição extrafísica.
6. Voluntariado. O engajamento, na Pré-Intermissiologia, do intermissivista lúcido no voluntariado da
Conscienciologia, ao modo de minipeça do maximecanismo assistencial, entendendo este como uma extensão intrafísica da reurbex (VIEIRA, 2012), facultando a possível liderança interassistencial na futura intermissão.
7. Gescons. O livro do autor conscienciólogo pré-intermissiologista atuando como agente reurbanizador
intrafísico (resgates intrafísicos) e como possível senha para futuros resgates extrafísicos na próxima intermissão.
8. Estratégias. Tanto a reurbex, quanto os trabalhos de resgate pré-intermissiológicos requerem técnicas, táticas e estratégias extrafísicas avançadas, além de parafernália ou equipamentos extrafísicos de alta
tecnologia. Há que se estudar os locais, as lideranças, os perfis das consciexes-alvo e, sobretudo, o gabarito,
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o preparo e o nível de sustentabilidade do interessado nos trabalhos. Quando a realidade extrafísica patológica se torna a realidade da consciex resgatante, urge um novo resgate, de alguém mais forte que possa suportar a pressão holopensênica daquele ambientex, visando trazer a consciex-alvo e o resgatante frustrado.
9. Reurbin. O trabalho de reurbin, realizado através da arquitetura reparadora, da aplicação de princípios da sustentabilidade, em respeito pelo ambiente natural e pelos utilizadores, apresenta-se ainda como
uma técnica de qualificação assistencial ao criar ambientes intrafísicos reurbanizados. Esses ambientes tornam-se locais otimizadores de recins e de tarefas assistenciais. A expertise no trabalho e o planejamento destes ambientes ajudará extrafisicamente na criação de ambientes que poderão servir de atratores das consciências afins e, consequentemente, no resgate das mesmas.

III. HIPÓTESES DE PESQUISA
Ainda há muito o que se pesquisar. O trabalho de cotejo ou livre associação entre as duas áreas de estudo
da Assistenciologia, Pararreurbanologia e Pré-Intermissiologia fomenta novos questionamentos e nos permite
levantar novas hipóteses de pesquisa:
Hipótese 1. Poder-se-ia afirmar que o pré-intermissivista trabalhará, direta ou indiretamente, nas equipes
pararreurbanológicas avançadas?
Hipótese 2. A conscin atualmente tenepessista, ao dessomar e iniciar os trabalhos de resgates extrafísicos, poderia se colocar na condição de amparador da tenepes de seu antigo amparador, agora ressomado,
a fim de agilizar os resgates do grupocarma de ambos, perfazendo um revezamento interassistencial pr ó-PréIntermissiologia?
Hipótese 3. As consciexes assistidas e encaminhadas pelo tenepessista (Pré-Intermissiologia) e participantes do Curso Intermissivo, ao ressomarem, e tornarem-se tenepessistas farão parte, por afinidade, da equi pe de resgate do novo líder assistencial (ex-tenepessista) no próximo período intermissivo?
Hipótese 4. O ápice da tenepes é a oficina extrafísica ou ofiex, condição alcançada ao que tudo indica,
após década de tenepes numa condição avançada. Seria a ofiex um indicador da futura condição de líder interassistencial na próxima intermissão?
Hipótese 5. Toda reurbex requer resgates fáceis e/ou difíceis; nesse sentido, poder-se-ia levantar a hipótese de que a futura dessoma de centenas de tenepessistas promoveria um incremento na reurbex, facilitando
os resgates dos baratrosferenses no terceiro tempo interassistencial (intermissão futura)?

CONCLUSÃO
As consciências, ao qualificarem-se para serem líderes interassistenciais no período da Pré-Intermissiologia, estarão contribuindo, diretamente, para o processo de reurbex. Ao assistirem os seus afins, estarão trabalhando no resgate de grande número de consciências que se encontram nas dimensões paratroposféricas.
Quanto maior o número de conscins bem preparadas para essa tarefa, maior o número de consciências resgatadas. Quanto mais bem preparados estiverem os assistentes, maior a chance dos resgates extrafísicos serem
bem sucedidos. Neste sentido, a Pré-Intermissiologia apresenta-se como uma técnica para otimizar o processo de pararreurbanização.
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