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R E E N C O N T R O    D E    D E S T I N O  
( RE E N C O N T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O reencontro de destino é o ato ou efeito de a conscin intermissivista, au-

tolúcida, homem ou mulher, reencontrar-se intra e / ou extrafisicamente com determinada perso-

nalidade marcante, amizade raríssima multissecular, ao modo de retrossenha humana, capaz de 

produzir repercussões proexológicas na atual existência crítica. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia.  O prefixo re provém do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; repe-

tição; iteração; reforço; intensificação”. O vocábulo encontrar vem do mesmo idioma Latim, in-

contrare, de contra, “em frente de; em oposição a; contrariamente a; em contraposição a”. Surgiu 

no Século XIII. A palavra reencontro apareceu no Século XV. O termo destino tem origem no 

mesmo idioma Latim, destinare, “fixar; afirmar; estabelecer; determinar; resolver; escolher; ele-

ger; nomear”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Reencontro de fado. 2.  Reconexão de sina. 3.  Reaproximação de 

destino. 4.  Reatamento de caminho. 5.  Reencontro norteador consciencial. 6.  Reconexão de ro-

teiro existencial. 

Neologia. As 4 expressões compostas reencontro de destino, reencontro de destino de 

baixa magnitude, reencontro de destino de média magnitude e reencontro de destino de alta mag-

nitude são neologismos técnicos da Reencontrologia.  

Antonimologia: 1.  Descaminho de sina. 2.  Desencontro de destino. 3.  Extravio de fa-

do. 4.  Perda de diretriz. 5.  Desvio de roteiro. 6.  Reencontro desviante. 7.  Tresmalhamento de 

vida. 8.  Cirurgia de destino. 

Estrangeirismologia: a amitié amoureuse, pano de fundo nos reencontros com amizades 

raríssimas multisseculares; a neociência Projeciologia na condição de scientific reminder para 

atrair intermissivistas; a identificação do fluxo correto de encontros no timing autoproexológico; 

as consciexes benfazejas e amigas patronesses de reencontros afetivos; o rassemblement da co-

munex temporária Pandeiro (1968–1985); a valorização de rencontres avec les personnages re-

marquables; o meeting point da assistência promovendo reencontros interassistenciais; o reencon-

tro com o coadjutor do completismo existencial dans l’avenir; a revisitação de antigos sets exis-

tenciais favorecendo reencontros entre conscins sinalizadoras.  

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Paracronologia Maxiproexológica. 

Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares pertinentes ao tema:  – Destinos 

são mutáveis. Reencontros constroem proéxis. Valorizemos nossas amizades. Encontros mudam 

vidas. Amizades são eternas. Há destinos entrelaçados. Laços afetivos perduram. 

Coloquiologia: o sábio aforismo quem procura, acha; a admoestação do adágio antes só 

do que mal acompanhado; a esperança cosmoética nos ditos quando menos se espera a vida nos 

surpreende, as soluções surgem de onde menos se espera e às vezes as coisas não saem como 

esperávamos, saem muito melhores. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas em ordem alfabética, relativas ao tema:  

1.  “Destino. A cirurgia de destino é o extrapolacionismo proexológico, top, abrupto”. 

2.  “Destinos. Simples vírgula num documento escrito pode mudar os destinos das cons-

ciências. Tal fato é grave e torna-se complexo na área do detalhismo do Direito e da Filologia”. 

3.  “Reencontros. Sempre lucramos alguma coisa ao reencontrarmos pessoas que não 

víamos há muito tempo”. 
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II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal sinérgico; o holopensene pessoal sincrônico; a fôr-

ma holopensênica serendíptica; a autopensenidade convergente; a autopensenização maxiproexo-

lógica; o materpensene atrator lúcido; os homopensenes; a homopensenidade; os benignopense-

nes; a benignopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; a autopensenidade linear; a autopensenização facilitadora de concausas extrafísicas; a pen-

senosfera acolhedora. 

 

Fatologia: o reencontro de destino; a revisitação de desígnio; o encontro evolutivo com 

personalidade-chave nessa existência crítica; a presença amiga do passado chegando para trazer 

mudanças existenciais profundas; o achado feliz; a serendipidade autoproexológica; o bambúrrio 

meritório; a revisitação aos países e cidades preferidas favorecendo reencontros; a convergência 

de circunstâncias evolutivamente sadias; a saudade de lugares e pessoas, aparentemente, desco-

nhecidas; a alegria genuína na reunião de companhias evolutivas queridas; a marcha inexorável 

da evolução consciencial permitindo reencontros e retificações; os reencontros nacionais; os re-

encontros internacionais; os reencontros inesperados; os reencontros pré-planejados; os reencon-

tros inusitados; os reencontros prazerosos; os reencontros familiares; os reencontros indesejá-

veis; os reencontros inevitáveis; os reencontros adiados; os reencontros inesquecíveis; os reen-

contros infelizes; os reencontros oportunos; os reencontros evitáveis; os reencontros resultantes 

da autocura através da reconciliação; o passado revisitado a partir de recordações sadias em reen-

contros afetivos; o trafar da impontualidade impedindo o reencontro de destino planejado adrede; 

as tarefas proexológicas unindo afetos e desafetos; os desencontros devidos às companhias intra-

físicas desviantes da autoproéxis; as ectopias proexológicas e afetivas devidas aos desencontros 

intrafísicos; o rolo compressor da vida humana anulando reencontros; o absenteísmo projeciológi-

co resultante de desencontros evolutivos ignorados; as minidissidências conscienciais maxiproe-

xológicas geradas por desencontros de destino; o acidente de percurso impedidor do reencontro 

existencial; as Instituições Conscienciocêntricas (ICs) na condição de ponto de articulação de re-

encontros de destino; a convergência evolutiva de interesses; os encontros e reencontros inter-

conscienciais definindo a qualidade da autoprodutividade evolutiva; a força presencial atratora de 

reencontros proexológicos; a cartografia intrafísica percorrida apontando o roteiro para o reencon-

tro magno de destino; a interconexão inteligente entre os elos da megacorrente da vida na Terra. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático favorecendo para-

chados autevolutivos; a compreensão substituindo a paciência no aproveitamento dos pararreen-

contros de destino; as mutações existenciais desencadeadas a partir do reencontro marcado na in-

termissão; o paratropismo consciencial autoparapsíquico; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) defi-

nindo a qualidade dos reencontros multidimensionais; as evocações parapsíquicas projetivas ras-

treando conscins amadas; os fios da malha energético-afetiva reaproximando parapsiquicamente 

conscins e consciexes; as parafinidades interconscienciais; as sincronicidades patrocinadas por 

ex-amparadores extrafísicos pessoais, hoje na condição de compassageiros evolutivos; a interas-

sistencialidade enquanto ponto de encontro entre conscins, consciexes e existências; as repercus-

sões holossomáticas geradas pelos reencontros; as duplas evolutivas consolidadas a partir da in-

termissão, reencontradas por meio de fenômenos parapsíquicos; a necessidade do plano B para 

contornar os tresmalhamentos autoproexológicos; a antevisão clarividente de consciexes a serem 

assistidas na Pré-Intermissiologia; os encontros extrafísicos de trabalho entre equipins e equipe-

xes envolvidas nos megaprojetos maxiproexológicos; a atuação parapsíquica incansável dos am-

paradores extrafísicos para promover reencontros evolutivos individuais e grupais; os reencontros 

autorrevezamentais futuros; o domínio das ECs e do parapsiquismo favorecendo o reencontro 

com personalidades afins; os pararreencontros impactantes com amparadores extrafísicos multi-

milenares; as redes parassociais de interassistência; as projeções conscienciais autolúcidas assisti-

das antecipando e afiançando futuros reencontros; o papel das Centrais Extrafísicas nos reencon-

tros de destino; as alianças maxiproexológicas celebradas durante os Cursos Intermissivos (CIs). 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo do Cosmos; o sinergismo entre os princípios conscienci-

ais; o sinergismo afetivo unindo as consciências; o sinergismo autoproexológico; o sinergismo 

maxiproexológico; o sinergismo autoparapsíquico; o sinergismo força presencial–atração cos-

moética; o sinergismo multidimensional. 

Principiologia: os princípios intermissivos; o princípio da descrença (PD); o princípio 

da grupalidade; o princípio das afinidades evolutivas; o princípio da reciprocidade; o princípio 

da isonomia; o principium coincidentia oppositorum. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CPC); o código de conduta; o códego; o codex subtilissimus; as cláusulas pétreas do CPC. 

Teoriologia: a teoria da seriéxis; a teoria dos reencontros interconscienciais; a teoria 

da empatia evolutiva; a teoria da complementaridade entre opostos; a teoria da atração entre 

afins; a teoria da evocação extrafísica; a teoria dos 6 graus de separação. 

Tecnologia: a técnica da tarefa energética pessoal (tenepes); a técnica de mais 1 ano de 

vida intrafísica; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da madrugada; a técnica da an-

coragem autorreciclogênica; a técnica da amizade prolífica; a técnica da convivialidade evolu-

tiva. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciocêntrico conectando consciências afins. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório cons-

cienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o labora-

tório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocog-

niciologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Reurbanologia; o Colégio Invisível da Holomne-

monicologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; 

o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível dos Serenões. 

Efeitologia: o efeito gasolina azul dos reencontros; o efeito primener dos reencontros;  

o efeito cipriene dos reencontros; o efeito surpresa dos reencontros; o efeito gatilho retrocogniti-

vo dos reencontros; o efeito halo positivo dos reencontros; o efeito mutante dos reencontros. 

Neossinapsologia: as neossinapses inerentes às sincronicidades; as neossinapses adja-

centes às surpresas felizes; as neossinapses adventícias às concausas; as neossinapses próprias 

das coincidências; as neossinapses relativas às convergências; as neossinapses simultâneas aos 

parachados; as neossinapses resultantes dos reencontros. 

Ciclologia: o ciclo da serendipitidade; o ciclo dos achados felizes; o ciclo das descober-

tas; o ciclo das parassincronicidades; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade; o ci-

clo das convergências; o ciclo conscin coincidente–conscin descoincidente–conscin projetada. 

Enumerologia: os reencontros multisseculares; os reencontros marcados; os reencon-

tros desperdiçados; os reencontros recicladores; os reencontros acachapantes; os reencontros de-

cepcionantes; os reencontros cíclicos. 

Binomiologia: o binômio extravio-descaminho; o binômio atalho-desencontro; o binô-

mio rota-destino; o binômio idas-vindas; o binômio viagens-amizades; o binômio itinerário-reen-

contro; o binômio partida-retorno. 

Interaciologia: a interação chance-oportunidade; a interação vontade-realidade; a inte-

ração bambúrrio-meta; a interação personalidade pregressa–personalidade consecutiva; a inte-

ração proéxis-destino; a interação sincronicidade-parassincronicidade; a interação pressenti-

mento-reencontro. 

Crescendologia: o crescendo criptocons-adcons; o crescendo tacon-tares; o crescendo 

presença-parapresença; o crescendo ausência-notícias; o crescendo saudade-reencontro; o cres-

cendo coincidência-parassincronicidade.  

Trinomiologia: o trinômio interferência-intervenção-intercessão; o trinômio hora cer-

ta–lugar exato–pessoa-alvo; o trinômio iniciativa-executiva-acabativa; o trinômio tempo-mo-

mento-sentimento; o trinômio encontros-desencontros-reencontros; o trinômio subumanidade– 

–Humanidade–Para-Humanidade; o trinômio jornada-chegada-partida. 
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Polinomiologia: o polinômio Enciclopédia dos Credores–autorretrocognições–reencon-

tros-maxiproéxis; o polinômio fato-foco-filtro-fonte; o polinômio assim-autassim-heterassim-de-

sassim; o polinômio sensações-impressões-suposições-confirmações; o polinômio apatia-simpa-

tia-antipatia-empatia; o polinômio percepção-identificação-detecção-informação; o polinômio 

psicosfera–holosfera–pensenosfera–fôrma holopensênica. 

Antagonismologia: o antagonismo encontro / desencontro; o antagonismo pessoa certa 

/ pessoa errada; o antagonismo acaso / sincronicidade; o antagonismo absenteísmo / continuís-

mo; o antagonismo encontro / desvio; o antagonismo amizade evolutiva / amizade ociosa; o anta-

gonismo coesão / desunião. 

Paradoxologia: o paradoxo de os reencontros poderem causar separações; o paradoxo 

de o reencontro extrafísico ostensivo ser mantido intrafisicamente ignorado; o paradoxo das ex-

periências de quase-morte (EQM); o paradoxo do restringimento intrafísico; o paradoxo de o re-

encontro feliz poder ocorrer em circunstâncias infelizes; o paradoxo de o passado ser presentifi-

cado pelas energias ativando a holomemória no instante do reencontro de destino. 

Politicologia: a meritocracia; a lucidocracia; a cosmocracia; a autodiscernimentocracia. 

Legislogia: a lei da perenidade dos afetos; a lei de imutabilidade do passado; a lei de 

responsabilidade do mais lúcido; as leis inexoráveis da Paracronologia. 

Filiologia: a retrocogniciofilia; a proexofilia; a interassistenciofilia. 

Fobiologia: a retrocogniciofobia; a proexofobia; a interassistenciofobia; a espectrofobia. 

Sindromologia: a eliminação da síndrome da hipomnésia; a superação da síndrome do 

estrangeiro (SEST). 

Maniologia: a anulação da nostomania, sempre deslocada. 

Holotecologia: a convivioteca; cosmoeticoteca; a dedicatorioteca; a proexoteca; a socio-

teca; a evolucioteca; a comunicoteca. 

Interdisciplinologia: a Reencontrologia; a Parassociologia; a Identificaciologia; a Au-

torretrocogniciologia; a Interassistenciologia; a Achadologia; a Autorretrobiografologia; a Holo-

mnemonicologia; a Autotransafetivologia; a Holofilosofia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a equipex inicial do primeiro tempo do CI; a equipin posterior do segundo 

tempo do CI; a conscin líder do grupo evolutivo; as conscins minipecas do Maximecanismo Mul-

tidimensional Interassistencial; os seres interassistenciais; a minipeça interassistencial lúcida; 

a dupla evolutiva (DE); a dupla tenepessista-amparador; a dupla líder-liderado; a conscin lúcida; 

o ser desperto; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o megaatrator lúcido ressomático; o agente catalisador; o epicon lúci-

do; o ectoplasta; o ausente; o aglutinador; o acoplamentista; o agente retrocognitivo. 

 

Femininologia: a megaatratora lúcida ressomática; a agente catalisadora; a epicon lúci-

da; a ectoplasta; a ausente; a aglutinadora; a acoplamentista; a agente retrocognitiva. 

 

Hominologia: o Homo sapiens attractor; o Homo sapiens attractivus; o Homo sapiens 

proexologus; o Homo sapiens energeticus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens para-

psychicus; o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens autoperqui-

sitor; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens semperaprendens; o Homo sapiens re-

trocognitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: reencontro de destino de baixa magnitude = a reaproximação intrafísica 

com a conscin intermissivista compassageira evolutiva; reencontro de destino de média magnitu-
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de = a entrevista extrafísica com o evoluciólogo; reencontro de destino de alta magnitude = a en-

trevista extrafísica prévia com o ser Serenão. 

 

Culturologia: a cultura social; a cultura parassocial; a cultura grupal; a cultura da 

amizade genuína; a cultura da convivialidade; a cultura da interassistência; a cultura da mutua-

lidade; a cultura mesológica. 

 

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 o reencontro de destino, indicados para a expansão das 

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

01.  Acoplamento  retrocognitivo:  Holomnemonicologia;  Neutro. 

02.  Amigo  comum:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Amizade  interativa:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Amizade  raríssima:  Conviviologia;  Neutro. 

05.  Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

06.  Atrator  ressomático:  Ressomatologia;  Homeostático. 

07.  Círculo  de  relações:  Conviviologia;  Neutro. 

08.  Companhia  eletiva:  Conviviologia;  Neutro. 

09.  Consciência  atratora:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

10.  Elo:  Evoluciologia;  Neutro. 

11.  Inseparabilidade  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

12.  Princípio  da  empatia  evolutiva:  Evoluciologia;  Neutro. 

13.  Reencontro  secular:  Seriexologia;  Neutro. 

14.  Retrossenha  pessoal:  Holomemoriologia;  Homeostático. 

15.  Revivalismo:  Parassociologia;  Neutro. 

 

O  REENCONTRO  DE  DESTINO  VIVENCIADO  PELA  CONS-
CIN  INTERMISSIVISTA  AUTOLÚCIDA  EM  EXISTÊNCIA  CRÍ-
TICA,  SUGERE  RECURSO  HOLOMNEMÔNICO  ESSENCIAL,  
PRÉ-PLANEJADO  NO  PERÍODO  INTERMISSIVO  RECENTE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou o reencontro de destino com amiza-

des raríssimas? Com quais repercussões existenciais e proexológicas? 

 
Bibliografia  Específica: 
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Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 79 e 80. 
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nacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 10. 
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5ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 
915 e 916.  

09.  Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexander Stei-
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