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Enciclopédia da Conscienciologia 

Definologia. O agente retrocognitor, homem ou mulher, é a conscin educadora capaz de reavivar 
sem hipnose, com auto e heterocríticas, a holomemória dos mentaissomas dos educandos 
egressos de Cursos Intermissivos, pré-ressomáticos, fazendo aflorar, no presente, a Ciência Pré-
curricular, ideias inatas geradas no período da intermissão e mantidas contra o restringimento 
biológico e genético da ressoma, pela Parageneticologia, por intermédio das informações 
libertárias oferecidas pelos atos, condutas, comportamentos e posturas pessoais exemplificativas.  

Definologia. O agente retrocognitivo inato é a jovem, ou o rapaz, ex-aluno de Curso In- 
termissivo pré-ressomático, recente, vivenciando a técnica da inversão existencial (invéxis), 
aplicando todo o cabedal do aprendizado haurido no dia a dia intrafísico, diuturno, sendo, ao 
mesmo tempo, capaz de desencadear, tão somente com a própria força presencial e o holopensene 
pessoal, as recordações dos mesmos estudos intermissivos em outras conscins do grupo 
evolutivo.  

Pensenes. No universo da Pensenologia, 6 pensenes interessam, de perto, ao agente retro-
cognitor teático:  

1. Genopensene. A ideia inata, retrocognitiva, paragenética.  
2. Neopensene. A ideia reciclada através de novas sinapses.  
3. Ortopensene. O pensamento retilíneo ou cosmoético.  
4. Retropensene. O pensamento assentado no passado.  
5. Superpensene. O pensamento avançado, evoluído, libertário.  
6. Taquipensene. O pensamento da conscin taquipsíquica.  
 
Maxiproéxis. Nas pesquisas da Proexologia, as atividades do agente retrocognitor se de- 
senvolvem, em geral, por intermédio de maxiproéxis.  

Holopensene. O holopensene pessoal atua no holopensene grupal, daí porque a psicosfera sadia 
do jovem inversor incentiva e potencializa as renovações das vivências do período intermissivo 
para quem vive junto dele.  

Realizações. Dentre as realizações desafiadoras para o agente retrocognitor, quanto ao 
crescimento consciencial, destacam-se, pelo menos, 5: tares, gescons, policarmalidade, tenepes e 
ofiex.  

Etapas. Tendo em vista a Experimentologia, o agente retrocognitor cresce quando busca a 
vivência do currículo pedagógico do conscienciólogo, estabelecido teaticamente através de 9 
etapas-desafios, bem definidos, de desempenhos, nesta ordem crescente de desenvolvimento: 
docência conscienciológica, palestras públicas, artigos publicados, debates públicos, itinerância 
pedagógica, ministração de Curso Extracurricular (CEC), livro publicado, epicentrismo conscien- 
cial e lexicografia (dicionários cerebrais, pessoais, de sinônimos e analógico poliglótico).  



	

Léxico de Ortopensatas 
 
* Quanto mais tentamos entender o detalhe, mais difícil é entendermos o passado. São elementos 
aferidores que conduzem a conscin retrocognitora ao aprofundamento minucioso das experiên-
cias pretéritas: a instrospecção histórica, em si; o significado real da lembrança; o elemento 
inspirador da retrocognição, se amparo ou heterassédio; e a finalidade, se assistencial ou egóica.  

* As visitar os locais, holopensenes ou fôrmas holopensênicas onde viveu em retrovidas, as 
energias gravitantes da Natureza, das pedras da alvenaria ou mesmo as obras, em si, de 
Arquitetura, favorecem as autorretrocognições da conscin.  

* As percepções dos locais, das pessoas, dos objetos, dos assuntos, dos perfumes e outras 
sensações em geral, ajudam a conscin observadora a aperfeiçoar as suas retrocognições.  

* Quem atrai duas consciências pode ser mais evoluído, na condição de atrator consciencial, 
daquele que atrai duas mil consciências. Importa, no caso, a postura intraconsciencial de 
assistencialidade do aglutinador. Por isso, muitos atratores interconscienciais, em geral tiranos e 
líderes genocidas, são transmigrados para planeta evolutivamente inferior à Terra, nos trabalhos 
da Pararreurbanologia.  

* A melhor conscin aglutinadora é aquela que consegue agrupar o rebanho antigo, dos ex-grupos 
pretéritos, ao rebanho novo de consciências do grupo evolutivo atual.  

* A memória aguda da consciência aglutinadora apresenta-se em duas condições básicas: quando 
a consciência erra em relação aos outros e a si mesma.  

* O aglutinador é a consciência atratora, que pode atuar em diferentes áreas: econômica, 
empreendedora, profissional, energética, política. O Ser Serenão tem o perfil aglutinador em 
condição aguda, extrema, e, no entanto, paradoxalmente, consegue manter o anonimato 
interassistencial.  

 
* Quando você é franco evolutivamente, há pessoas que ficam com medo de você e se afastam, 
mas você fica temporariamente liberto de suas influências. Depois, em função da lei das 
afinidades, irá encontrá-las na próxima intermissão quando você encarar o trabalho da liderança 
interassistencial na Baratrosfera. Aí, encontramos os pós-retomadores de tarefas evolutivas.  
 

* Ainda há muitos caciques (caciqueria) na Comunidade Conscienciológica Cosmoética 
Internacional (CCCI) e poucos índios. Na próxima intermissão, o trabalho das atuais conscins 
intermissivistas será mais com os índios. O trabalho de assistência desenvolvido na 
intrafisicalidade, hoje, é o vestibular do curso de liderança da próxima intermissão. A aglutinação 
interconsciencial é o atributo pessoal mais trabalhado, atualmente, pelos intermissivistas, na 
intrafisicalidade, para preparar a próxima intermissão evolutiva.  


