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PARARREURBANÓLOGO
(PARARREURBANOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O pararreurbanólogo é a consciência, conscin ou consciex, estudiosa teática da Pararreurbanologia, buscando atuar ao modo de minipeça lúcida nos processos de reurbanização intra e extrafísica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O prefixo re provém do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”. O termo urbano provém do mesmo idioma Latim, urbanus, “da cidade; urbano”, e no sentido figurado, “polido; fino”, e este de urbs, “cidade”. Apareceu no Século XVI. O elemento de composição logo deriva do idioma Grego, lógos, “linguagem; proposição; definição; palavra; noção; razão; senso comum; motivo; juízo; opinião; estima;
valor dado a alguma coisa; explicação; a razão divina; falante; o que fala; o que estuda, conhece,
é especialista em”.
Sinonimologia: 1. Pesquisador teático da Pararreurbanologia. 2. Estudante da reurbex.
3. Pararreurbanologista.
Neologia. O vocábulo pararreurbanólogo e as duas expressões compostas pararreurbanólogo iniciante e pararreurbanólogo veterano são neologismos técnicos da Pararreurbanologia.
Antonimologia: 1. Urbanólogo. 2. Urbanista.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao papel de minipeça lúcida no processo de reurbex.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em
2 subtítulos:
1. “Pararreurbanologia. Em certa oportunidade, na década de 80 do Século XX, numa
reunião nas instalações extrafísicas do Pandeiro, foi esclarecido o fato: assim como existem
a Cosmoeticologia, a Paradireitologia, a Parassociologia, a Historiografologia, a Parapoliticologia, a Paradiplomaciologia, a Grupocarmologia, a Evoluciologia, a Paraprospectivologia, a Paratecnologia e a Serenologia, é desenvolvida na Terra, hoje, a Pararreurbanologia”. “Na ocasião
foram ainda explicitados os fatos e parafatos: do mesmo jeito que existiram as tarefas grupocármicas e círculos intelectuais, por exemplo, a Escola de Mileto, a Escola Eleática, a Escola Peripatética, a Academia de Platão, o Círculo de Bloomsbury, o Círculo de Viena, o Clube de Paris,
e a Escola de Frankfurt, estavam sendo desenvolvidos os trabalhos grupocármicos e coletivos do
Paracírculo dos Intermissivistas, nos quais se inclui a consciex Zéfiro, preparando as instalações
da futura comunex Interlúdio, ou a Paracognópolis, no holopensene da Pararreurbanologia”.
2. “Reurbexologia. No universo da Reurbexologia, a ordem cronológica do desenvolvimento dos trabalhos assistenciais vem sendo até aqui: 1. Pararreurbanologia; 2. Paratransmigraciologia; 3. Conscienciologia; 4. Curso Intermissivo; 5. Comunex Pandeiro; 6. Cognópolis;
7. Comunex Interlúdio; 8. Enciclopédia da Conscienciologia”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autopesquisologia Pararreurbanológica; a melhoria do holopensene dos locais reurbanizados; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade.
Fatologia: o empenho nos estudos e na compreensão da reurbanização extrafísica;
a aprendizagem teática; a verificação de indicadores da reurbex; as ferramentas de pesquisa dentro da Pararreurbanologia; a metodologia de pesquisa; o cosmograma; a expedição pararreurbano-
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lógica; a pesquisa de campo; os estudos da equipe de pararreurbanológos atuante na Comunidade
Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); o perfil funcional do pesquisador; a força
presencial; a liderança; a polivalência pessoal; o abertismo consciencial; o autodiscernimento;
a centragem consciencial cosmoética; a maturidade consciencial; a autopesquisa permanente
como sustentáculo do estudo teático da Pararreurbanologia; a recéxis contínua; o Conscienciograma; a leitura das sincronicidades; a habilidade na leitura dos rastros intrafísicos deixados pelos
parafatos multidimensionais; a reurbanização intrafísica ou reurbin; a reforma; a revitalização;
o entrecruzamento dos achados; o desbravamento dos horizontes; a experiência secular; o compartilhamento gratuito das descobertas; a significação universal dos achados pesquisísticos sobre
a consciência; a impossibilidade do não envolvimento consciencial na pesquisa pararreurbanológica; o fluxo social; o contrafluxo social; a interassistencialidade; a grupocarmalidade; a policarmalidade teática; a maxiproéxis.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a desperticidade
enquanto condição qualificadora para o estudo da Pararreurbanologia; a multidimensionalidade;
a autoconscientização multidimensional (AM); o estudo do timing da reurbex; a Paraprospectivologia Pararreurbanológica; os parafenômenos; a pesquisa pararreurbanológica sendo ao mesmo
tempo intra e extrafísica, intra e extraconsciencial; a projetabilidade lúcida enquanto ferramenta
de estudo e observação in loco da reurbex; o veteranismo da tenepes conduzindo ao maior envolvimento consciencial na reurbex e na Pararreurbanologia; as abordagens às consciexes; o trabalho
ombro a ombro com a equipex pararreurbanológica; as parapesquisas; a cientificidade parapsíquica; o exercício paracientífico; a integração cosmovisiológica conhecimento-paraconhecimento;
a Central Extrafísica da Energia (CEE); a Central Extrafísica da Verdade (CEV); a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF); a desassimilação simpática (desassim); a ectoplasmia; o encapsulamento energético; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a Baratrosfera enquanto locus de estudo; a reurbex.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intra e extraconsciencial; o sinergismo pararreurbanólogo veterano–pararreurbanólogo calouro; o sinergismo predisposição assistencial–amparador pessoal; o sinergismo Tenepessologia-Pararreurbanologia; o sinergismo tenepessismo-epicentrismo.
Principiologia: o princípio básico da maxifraternidade; o princípio da descrença (PD);
o princípio da abnegação cosmoética; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da
convivialidade interconsciencial; o princípio da interassistencialidade evolutiva; o princípio da
evolução interassistencial; o princípio “ninguém evolui sozinho”; o princípio da minipeça no
Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) como fundamento do estudo da
Pararreurbanologia; o código da megafraternidade.
Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; a Metodologia Paracientífica da teoria
do paradigma consciencial; a teoria do Homo sapiens serenissimus; a teoria das consréus; a teoria do amparo funcional; a teoria da recomposição grupocármica; a teoria da evolução consciencial; a teoria dos Cursos Intermissivos.
Tecnologia: a técnica do estado vibracional; a técnica da tenepes; a paratécnica da ofiex; a técnica do conscin-cobaia; a técnica do diálogo e da diplomacia; a técnica da assepsia
energética; a técnica da desassim; a técnica da assistência interconsciencial máxima.
Voluntariologia: as voluntárias e voluntários veteranos da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico Invexarium; o laboratório
da Autopensenologia; o laboratório da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório consciencial partilhado ao modo de exemplarismo.
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Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciólogos; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível dos Serenões;
o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Policarmologia.
Efeitologia: o efeito halo multidimensional das pesquisas conscienciológicas; os efeitos
das práticas diárias da tenepes após duas décadas; o megaefeito interassistencial do resgate extrafísico.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo cronêmico da Humanidade
da barbárie à evolução da Serenologia.
Binomiologia: o binômio autopesquisa-Pararreurbanologia; o binômio força presencial–consciência atratora; o binômio teoria (1%)-vivência (99%); o binômio princípio teórico–conhecimento prático; o binômio pesquisador-experimentador; o binômio comparar experiências–
–constituir consensos; o binômio duplista conscin amparadora–consciex amparadora; o binômio
assistente-assistido.
Interaciologia: a interação inafastável evolução consciencial–interassistencialidade;
a interação ação local–visão global; a interação reurbin-reurbex; a interação urbanólogo-reurbanólogo-pararreurbanólogo; as interações interdisciplinares; a interação pesquisística profunda consciência pesquisadora–objeto de pesquisa; a interação onipresente Fatuística-Parafatuística; a interação inevitável observador-objeto; a interação cosmovisiológica autopesquisa-heteropesquisa.
Crescendologia: o crescendo Ciência-Paraciência; o crescendo cobaia-pesquisador-autocobaia.
Trinomiologia: o trinômio raciocinador-pesquisador-refutador; o trinômio autopesquisas-heteropesquisas-multipesquisas; o trinômio holofilosófico Megafraternologia-Universalismologia- Cosmoeticologia; o trinômio grafotécnico detalhismo-exaustividade-circularidade.
Polinomiologia: o polinômio observar-criticar-refletir-compreender-reformular-programar as próprias ações; o polinômio (quarteto) evoluciólogo–amparador extrafísico–ofiexista–
assistido; o polinômio homeostático Higiene Somática–Higiene Energética–Higiene Emocional–
–Higiene Mental.
Antagonismologia: o antagonismo monovisão / cosmovisão; o antagonismo abordagem
intrafísica / abordagem extrafísica; o antagonismo anonimato intrafísico / autexposição extrafísica; o antagonismo anonimato / fama; o antagonismo exposição do Homo sapiens vulgaris / anonimato do Homo sapiens serenissimus; o antagonismo cientista amparador / cientista assediador; o antagonismo amparo / dependência; o antagonismo Ciência / Religião.
Paradoxologia: o paradoxo intraconsciencial pesquisador independente intrafísico–
–minipeça interassistencial multidimensional dependente; o paradoxo da interdependência maxiproexológica do pesquisador independente; o paradoxo das autexplorações íntimas de abrangência, profundidade, clareza e complexidade superiores às explorações extraconscienciais; o paradoxo de o saneamento ambiental extrafísico ter relação com o saneamento holopensênico intraconsciencial.
Politicologia: a democracia pura; a proexocracia.
Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica.
Filiologia: a reurbanofilia; a parassociofilia; a conviviofilia; a diplomaciofilia; a conscienciofilia; a interassistenciofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a consciexofobia; a sociofobia.
Mitologia: o mito de ser possível estudar a reurbex sem envolver-se com os efeitos da
Baratrosfera.
Holotecologia: a pararreurbanoteca.
Interdisciplinologia: a Pararreurbanologia; a Pesquisologia; a Paradiplomacia; a Evoluciologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia; a Interassistenciologia; a Parapercepciologia; a Parapedagogiologia; a Cosmovisiologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a personalidade científica; a isca humana lúcida; o ser
desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista-pararreurbanóloga; a equipe de pararreurbanólogos da CCCI; o Serenão Reurbanizador.
Masculinologia: o pararreurbanólogo; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra;
o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;
o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador do Colégio Invisível da Pararreurbanologia;
o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra;
o homem de ação.
Femininologia: a pararreurbanóloga; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita;
a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;
a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora do Colégio Invisível da Pararreurbanologia;
a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens accumulator; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo
sapiens recyclans; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens reurbanisator.
V. Argumentologia
Exemplologia: pararreurbanólogo iniciante = o conscienciólogo estudante da Pararreurbanologia, predominantemente sob a ótica intrafísica, através da leitura dos indicadores multidimensionais; pararreurbanólogo veterano = o conscienciólogo estudante da Pararreurbanologia,
predominantemente sob a ótica extrafísica, in loco, gênese dos indicadores multidimensionais da
reurbex.
Culturologia: a cultura da automundividência pararreurbanológica.
Trafar. Na fieira evolutiva das consciências o intermissivista, em algum momento, esteve na dimensão baratrosférica. O pararreurbanólogo, ao assumir a especialidade ou identidade interassistencial, passa pelo autenfrentamento dos trafares inibidores da autevolução. Cabe ao pesquisador, com a máxima franqueza possível, identificar o trafar manifesto, esforçando-se para
a superação necessária.
Trafor. Sob a ótica da Traforologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 15 trafores
a serem desenvolvidos pelo pararreurbanólogo de modo a ajudá-lo no aprofundamento das pesquisas e consolidação da identidade interassistencial:
01. Autabnegação cosmoética: o antiqueixismo.
02. Autoconvicção proexológica: o senso de proéxis norteando as priorizações.
03. Autocosmovisão: a busca da mundividência sem preconceitos.
04. Autodesassedialidade: a condição de autodesassedialidade permanente e total.
05. Convivialidade: o senso de grupalidade vivido.
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06. Despojamento: a disponibilidade para o trabalho necessário.
07. Disponibilidade assistencial: o plantão permanente para a assistência.
08. Domínio energético: o domínio do estado vibracional.
09. Intencionalidade cosmoética: o autodiscernimento quanto a conflitos de interesse.
10. Liderança interassistencial cosmoética: a visão paraprospectivológica orientadora.
11. Pacificofilia: a pacificação, ponto de equilíbrio multidimensional.
12. Paradiplomacia: a habilidade de conduzir relações interpessoais.
13. Resiliência: a resistência bem-humorada às adversidades.
14. Tenepessismo: o veteranismo tenepessista.
15. Vontade inquebrantável: o emprego cosmoético das energias necessárias para
o empreendimento pesquisológico.
Autodomínio. Na abordagem à conscin ou consciex antagônica, o pararreurbanólogo
deve ater-se na demanda máxima pelo autodomínio do holopensene pessoal de modo a não se
contaminar com as energias baratrosféricas patológicas. Tal realidade justifica a necessidade de
todo pararreurbanólogo ser também holopensenólogo.
Discrição. O estudo teático da reurbex requer discrição por parte do pararreurbanólogo,
podendo a explicitação pública de indicadores multidimensionais prejudicar os trabalhos pararreurbanológicos.
Triconexão. Diante da complexidade do processo de reurbanização extrafísica, supervisionado pelos Serenões, coloca-se a hipótese de essa megaestrutura estar em permanente conexão
com a Central Extrafísica da Energia, Central Extrafísica da Verdade e Central Extrafísica da
Fraternidade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o pararreurbanólogo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Baratrosfera: Extrafisicologia; Nosográfico.
03. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
04. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
05. Conscienciólogo: Conscienciometrologia; Homeostático.
06. Consréu estelar: Parapatologia; Nosográfico.
07. Curiosidade pesquisística: Cosmovisiologia; Neutro.
08. Empreendedorismo reurbanizador: Evoluciologia; Homeostático.
09. Evento natural reurbanizador: Pararreurbanologia; Homeostático.
10. Paracientista: Experimentologia; Homeostático.
11. Paraconexão: Interassistenciologia; Neutro.
12. Paracriminologia: Parapatologia; Nosográfico.
13. Pesquisador conscienciológico: Experimentologia; Homeostático.
14. Proto-Estado Mundial: Parassociologia; Neutro.
15. Reurbanização na Tríplice Fronteira: Reurbanologia; Neutro.

O PARARREURBANÓLOGO DEDICA-SE AO ENTENDIMENTO MAIS PROFUNDO DA REURBEX, ASSUMINDO
CONDIÇÃO TEÁTICA DE MINIPEÇA LÚCIDA COSMOÉTICA,
ATUANTE NO MAXIMECANISMO INTERASSISTENCIAL.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite o fato de a reurbex ser o objetivo magno
da existência da Conscienciologia? Considera a hipótese de tornar-se pararreurbanólogo?
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