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E N C O N T R O    A N T E C I P A T Ó R I O  
( P R O J E C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O encontro antecipatório é a paravivência alcançada pela conscin parapsi-

quicamente mais lúcida, projetora consciente, quando ainda vivendo nesta dimensão, ou antes da 

própria dessoma, da reunião extrafísica com conscins dessomadas – parentes, colegas, conhecidos 

– inteirando-se, deste modo, previamente, das condições e dos destinos extrafísicos dos compas-

sageiros evolutivos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo encontro vem do idioma Latim, incontrare, composto de in, “pri-

vação; negação; aproximação; transformação”, e contra, “em frente de”; em oposição a; contra-

riamente a; para com; a respeito de; em frente; defronte”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo 

antecipatório deriva também do idioma Latim, antipare, “antecipar”. A palavra antecipar surgiu 

no Século XV. O termo antecipatório apareceu em 1970. 

Sinonimologia: 01.  Encontro antecipado. 02.  Encontro proativo. 03.  Encontro prévio. 

04.  Encontro adiantado. 05.  Encontro pré-dessomático; encontro temporão.  06.  Encontro cons-

cin-consciex. 07.  Encontro projetor-consciex. 08.  Encontro projetora-consciex. 09.  Encontro in-

terassistencial. 10.  Encontro extraordinário. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 20 cognatos derivados do vocábulo encontro: 

desencontradiço; desencontrado; desencontrar; desencontro; encontrada; encontradiço; encon-

trado; encontrão; encontrar; encontrável; encontroada; encontroar; encontro-d’água; encontro- 

-de-ouro; encontros-verdes; paraencontro; reencontrada; reencontrado; reencontrar; reen-

contro. 

Neologia. As 3 expressões compostas encontro antecipatório, encontro antecipatório 

simples e encontro antecipatório abrangente são neologismos técnicos da Projeciologia. 

Antonimologia: 01.  Encontro pós-dessomático. 02.  Encontro consciex-consciex.  

03.  Encontro ordinário. 04.  Encontro compulsório. 05.  Desencontro multidimensional. 06.  De-

sencontro extrafísico. 07.  Desencontro projetivo. 08.  Desencontro interassistencial. 09.  Encon-

tro projetor-projetor. 10.  Encontro projetor-amparador. 

Estrangeirismologia: o paramicrochip. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à projetabilidade lúcida (PL). 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Ocorrem pa-

raencontros evolutivos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da projetabilidade lúcida; os ortopensenes; a orto-

pensenidade. 

 

Fatologia: a convivialidade ordinária; o círculo de relações sociais; os processos da evo-

lução consciencial. 

 

Parafatologia: o encontro antecipatório; os encontros proativos; os encontros extrafísi-

cos prévios; a antecipação de encontros extrafísicos; a autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático; a prática diária da tenepes do tenepessista veterano; a vivência da oficina extrafísica 

pessoal; a autoprojetabilidade lúcida; a projeção de encontro; a comunex do encontro; os sustos 

extrafísicos; os choques emocionais dos encontros extrafísicos; a recomposição da saudade; a rea-

lidade evolutiva da conscin recém-dessomada; os reencontros sucessivos conscin-consciex; a evo-

lução conjunta das consciências; o grupocarma; a policarmalidade do projetor, ou projetora, 
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consciente; as Sociexes; as comunexes; a mensagem de cada encontro extrafísico; os vínculos 

interconscienciais; o amparo de função do amparador extrafísico; os encontros interconscienciais 

patrocinados por evoluciólogo; os encontros antecipatórios proexológicos; as maxiproéxis (gru-

pais); as recéxis; as recins. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo amizade humana–reencontro extrafísico. 

Principiologia: o princípio da afinidade interconsciencial. 

Teoriologia: a teoria da megafraternidade. 

Tecnologia: a técnica da projetabilidade lúcida. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laborató-

rio conscienciológico da Grupocarmologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Projetores Conscientes. 

Neossinapsologia: as neossinapses projetivas. 

Ciclologia: o ciclo período intermissivo–vida intrafísica. 

Enumerologia: a autoparavivência; a afinização; a vinculação; a antecipação; a grupo-

carmalidade; a interassistencialidade; a maxiproéxis. 

Binomiologia: o binômio vida intrafísica–vida intermissiva; o binômio vida intrafísica– 

–vida projetiva. 

Interaciologia: a interação autocognição intrafísica–autocognição extrafísica. 

Crescendologia: o crescendo primeiro encontro extrafísico–segundo encontro extrafí-

sico. 

Trinomiologia: o trinômio reencontro-sondagem-orientação; o trinômio interesse-me-

ta-evolução. 

Polinomiologia: o polinômio euforin-primener-cipriene-extrapolacionismo. 

Antagonismologia: o antagonismo abordagem intrafísica / abordagem extrafísica. 

Paradoxologia: o paradoxo do geronte dessomado–consciex rejuvenescida. 

Politicologia: a conscienciocracia; a parapsicocracia; a projeciocracia. 

Legislogia: a lei de ação-reação; a lei da grupocarmalidade. 

Filiologia: a evoluciofilia; a parapsicofilia. 

Fobiologia: a ausência da projeciofobia. 

Maniologia: a perda da razão de ser da nostomania. 

Holotecologia: a projecioteca; a parapsicoteca; a convivioteca; a comunicoteca; a feno-

menoteca; a logicoteca; a interassistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Projeciologia; a Parafenomenologia; a Parapercepciologia; a Pa-

raconviviologia; a Extrafisicologia; a Sociexologia; a Parassociologia; a Dessomatologia; a Gru-

pocarmologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassis-

tencial; a conscin projetora consciente; a conscin antecipadora; a conscin interassistencial; a pa-

rentela; a consciência recém-dessomada; a conscin projetora minipeça do Maximecanismo Multi-

dimensional Interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-
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cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; os colegas de profissão. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; 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 pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; as colegas de profissão. 

 

Hominologia: o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sa-

piens tenepessista; o Homo sapiens offiexologus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens se-

miextraphysicus; o Homo sapiens teleguiatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: encontro antecipatório simples = a reunião extrafísica, única, com cons-

cin amiga recém-dessomada; encontro antecipatório abrangente = as reuniões repetidas ou reen-

contros sucessivos, enriquecedores, com consciex amiga, lúcida, em dimensão extrafísica (co-

munex). 

 

Culturologia: a cultura parapsíquica projetiva. 

 

Autopensenologia. Sob a ótica da Projeciologia, em tese, a projetora ou projetor cons-

ciente, humano, não deve provocar, ansiosamente, o encontro com recém-dessomado, seja quem 

for. É sempre mais prudente, inteligente e útil deixar os acontecimentos seguirem o curso natural, 

ou extrafísico, por si, de modo espontâneo. O mais racional e produtivo para todos é manter 

fluxos pensênicos, afetivos, positivos, em favor da memória de quem dessomou, porém sem fazer 

requisições insistentes, egoísticas, obcecantes e imantadoras e, em razão disso, perturbadoras  

e prejudiciais, nada melhorando dentro do contexto ou momento evolutivo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o encontro antecipatório, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abordagem  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

02.  Alternância  interdimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

03.  Autocompromisso  multidimensional:  Multidimensiologia;  Homeostático. 

04.  Fenomenologia  holossomática:  Parafenomenologia;  Neutro. 

05.  Inseparabilidade  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

06.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

07.  Megarrevelação  racional:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

08.  Paracontato:  Parapercepciologia;  Neutro. 

09.  Parapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

10.  Solução  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 
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OS  ENCONTROS  ANTECIPATÓRIOS  PODEM  SER 
DE  IMENSA  UTILIDADE  PARA  A  RECICLAGEM  EXISTEN-
CIAL,  E  ATÉ  INTRACONSCIENCIAL,  DA  CONSCIN  INTER-

MISSIVISTA,  PROJETORA  LÚCIDA  E  MAXIPROEXISTA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já encontrou, extrafisicamente, algum parente ou 

amigo dessomado? Quais foram as consequências evolutivas do encontro? 
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