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Z E I T G E I S T    D A    R E S S O M A  
( RE S S O M A T O L O G I A )  

 
I.  Conformática 

 
Definologia. O Zeitgeist da ressoma é o conjunto de acontecimentos, eventos, ocorrênci-

as, circunstâncias, episódios, fatos ou parafatos relativos ao período de retorno à vida intrafísica 

da conscin intermissivista, homem ou mulher, sendo possíveis indicadores do trabalho proexoló-

gico a ser desenvolvido pela mesma. 
Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo do idioma Alemão, Zeitgeist, é constituído pelo termo zeit, 

“tempo”, e geist, “espírito”. O prefixo re deriva do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; recuo; 
repetição; iteração; reforço; intensificação”. A palavra soma provém do idioma Grego, soma, “re-

lativo ao corpo humano; o corpo humano em oposição a alma”. Surgiu no Século XX. 
Sinonimologia: 1.  Espírito da época da ressoma. 2.  Conjuntura do período ressomático.  

3.  Sinal dos tempos à época da ressoma. 4.  Características do período ressomático. 

Neologia. As 3 expressões compostas, Zeitgeist da ressoma, Zeitgeist da ressoma ignoto 

e Zeitgeist da ressoma identificado são neologismos técnicos da Ressomatologia. 

Antonimologia: 1.  Zeitgeist do período pré-dessomático. 2.  Conjuntura do período des-

somático. 3.  Acontecimentos marcantes no período da dessoma. 4.  Demarcadores à época da 

dessoma. 5.  Características do período dessomático. 

Estrangeirismologia: o Zeitgeist da ressoma; a life history research da consciência;  

o political context da ressoma; o cocreating meaning da vida atual; a multiperformance na resso-

ma atual; o lifetime no momento evolutivo do grupo; o upgrade da ressoma; o right timing para os 

acertos grupocármicos. 
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às realidades proexológicas à época da ressoma. 
Ortopensatologia. Eis, em ordem alfabética, 3 ortopensatas, referentes ao tema: 

1.  “Adequação. A pessoa precisa viver, somente em parte, de acordo com o Zeitgeist,  

a contemporaneidade e o momento evolutivo”. 

2.  “Diferenciação. As ideias avançadas da conscin intermissivista em geral contradi-

zem os preceitos em vigor do Zeitgeist e da Socin, quando patológica, daí a importância do em-

prego do laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica”. 

3.  “Ideal. O ideal é renascer aqui, mas viver à frente do tempo e do Zeitgeist”. 

 
II.  Fatuística 

 
Pensenologia: o holopensene pessoal da pesquisa ressomatológica; a autopesquisa da 

fôrma holopensênica; os neopensenes; a neopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; 

o holopensene pessoal pesquisístico; os ortopensenes; a ortopensenidade; os grupopensenes;  

a grupopensenidade; a análise dos rastros cronográficos holopensênicos; os evoluciopensenes;  

a evoluciopensenidade; o holopensene pessoal da Historiografia Autevolutiva Cosmoética. 

 
Fatologia: os acontecimentos marcantes no período da ressoma; o estilo temporal da 

época ressomática da conscin; os episódios marcantes; as causas sociais, políticas e econômicas 

no período da ressoma; o estudo aprofundado dos fatos ocorridos à época; a possibilidade de os 

fatos e / ou parafatos embasarem o presente; a realidade dos fatos e parafatos holobiográficos da 

consciência pesquisadora; as ocorrências fundamentais da vida intrafísica na atual ressoma; a in-

teratividade temporal das ocorrências no momento da ressoma; a discriminação cronológica da 

Historiografia Pessoal no período da ressoma; a relevância evolutiva dos acontecimentos, tornan-

do o Zeitgeist da ressoma especial na autopesquisa; a data relevante dos acontecimentos no perío-

do da ressoma; a análise cronográfica dos fatos ocorridos no momento da ressoma; as datas rele-
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vantes das retrovidas pessoais repercurtindo na vida atual; a correta interpretação dos autorresul-

tados existenciais prévios; os fatos relacionados à autoproéxis na condição de remédio conscien-

cial para a ressoma atual; a calibragem da própria bússola intraconsciencial a partir do estudo da 

personalidade consecutiva na atual ressoma; as possíveis influências do espírito do tempo na atual 

ressoma frente às autossuperações de retrotendências nosológicas; o envolvimento de múltiplas 

consciências individuais; as interrelações das experiências de outras pessoas na contemporaneida-

de; os fatos indicadores dos interesses evolutivos ao modo de cápsula do tempo; as multibiografi-

as do elenco familiar interagindo com a autoconscientização temporal da ressoma; a manifestação 

da real personalidade nas relações entre a família nuclear anterior e a atual; os marcos da evolu-

ção científica e tecnológica do Século da ressoma; os demarcadores de época; as transformações 

relevantes de época indicadoras de possíveis senhas proexológicas; o papel do intermissivista na 

célula familiar e das companhias evolutivas no protagonismo interassistencial do momento da 

ressoma; as transformações e consequências das mudanças sociais e econômicas; as transforma-

ções sociais ocorridas no período da ressoma; os indicadores de valores do passado considerados 

como norma para o momento presente; a pesquisa especializada do Zeitgeist da ressoma, dando 

sentido ao passado; os indícios essenciais para autopesquisa no momento evolutivo atual; a inteli-

gência evolutiva (IE) favorecendo a coragem do autenfrentamento multissecular independente da 

época; a possibilidade de correção da rota evolutiva a partir da identificação do Zeitgeist da res-

soma. 

 
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a hipótese de os 

parafatos, à época da ressoma, influírem no presente; os parafatos compartilháveis das vidas pre-

gressas repercurtindo na vida atual; as pesquisas retrocognitivas do Zeitgeist da ressoma no mo-

mento atual; a autoprospecção seriexológica a partir das pesquisas do Zeitgeist da ressoma; a au-

topesquisa quanto ao autorrevezamento multiexistencial lúcido; o autesforço sincero na compre-

ensão útil dos meandros cosmoéticos do maximecanismo evolutivo pluriexistencial grupal no pe-

ríodo da ressoma; as paracontribuições pertinentes do evoluciólogo; a autoparaperceptibilidade 

alterando o planejamento prévio; a profilaxia das acareações extrafísicas; o descortínio homeostá-

tico das pararrealidades; a sincronicidade das evidências multiexistenciais no espírito do tempo;  

a identificação da retrossenha pessoal pela prática da tenepes; a macrotarefa assistencial pessoal 

identificada através do Zeitgeist da ressoma; a contribuição da Central Extrafísica da Verdade 

(CEV). 

 
III.  Detalhismo 

 
Sinergismologia: o sinergismo autocobaia seriexológica–conscin-cobaia voluntária;  

o sinergismo cognição intermissiva–cognição intrafísica; o sinergismo ponteiro do relógio cons-

ciencial–ponteiro da bússola consciencial; o sinergismo Proxêmica-Cronêmica. 
Principiologia: o princípio da singularidade holobiográfica; o princípio da autocrítica 

cosmoética; o princípio da perseverança autopesquisística; o princípio do autorrevezamento 

consciencial; o princípio da descrença (PD) aplicado às autopesquisas retrocognitivas; o princí-

pio da conservação autocognitiva pluriexistencial. 
Codigologia: o cotejo entre o atual código pessoal de Cosmoética (CPC) e o grau de 

cosmoeticidade anterior, demonstrado pelas autodecisões pretéritas. 
Teoriologia: a teoria do megafoco evolutivo; a teoria da autossuperação evolutiva;  

a teoria da amortização dos endividamentos; a teoria da inseparabilidade grupocármica; a teoria 

de o Zeitgeist indicar possíveis trabalhos proexológicos; a teoria das seriéxis evidenciando a ne-

cessidade de mudança da História Pessoal; a teoria da evolução consciencial em grupo. 
Tecnologia: a fórmula técnica da análise comparativa na atual existência; as técnicas  

e paratécnicas investigativas da Conscienciologia; a técnicas da evocação positiva do passado;  

a técnica da comprovação da seriéxis. 
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico enquanto propulsor das autossupera-

ções evolutivas; o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das Autorretrocogniciologia; o la-

boratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da Au-

toparageneticologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório consci-

enciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico Serenarium. 
Colegiologia: o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Policar-

mologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia. 
Efeitologia: os efeitos repercussivos na autobiografia da data relevante; os efeitos dos 

calendários das retroculturas na existência atual; os efeitos atuais das auto-heranças conscienci-

ais; os efeitos benéficos de estudar as retropersonalidades nos respectivos Zeitgeist; os efeitos 

das afinidades reatualizadas na vida recente. 
Neossinapsologia: a reciclagem das retrossinapses abrindo espaço às neossinapses;  

a ativação de memória proporcionando neossinapses. 
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) autoconsciente; a qualificação do ci-

clo evolutivo retrobiografia (Passadologia)-parabiografia (Paraprocedenciologia)-neobiografia 

(Autoproexologia)-paraneobiografia (Neointermissiologia); a possibilidade de identificação do 

ciclo multiexistencial grupal (CMG) mais próximo; o diagnóstico quanto ao ciclo evolutivo inter-

prisão-vitimização-recomposição-libertação. 
Binomiologia: o binômio admiração-discordância vivenciado; o binômio direitos-deve-

res; o binômio empatia-assertividade; o binômio autenfrentamento-autossuperação; o binômio 

autopercepção-autevolução; o binômio transformação-libertação. 
Interaciologia: a interação análise egocármica–análise grupocármica; a interação 

ações extrafísicas–ações intrafísicas; a influência da interação Paragenética-Genética-Mesolo-

gia no automaterpensene; a interação atores grupocármicos–contextos evolutivos. 
Crescendologia: o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo vida intrafísica–vida 

extrafísica; o crescendo estudo historiográfico–recuperação de cons; o crescendo retrocognição- 

-holocognição; o crescendo identificação do erro–planejamento da correção. 
Trinomiologia: o trinômio autoconsciencialidade-responsabilidade-interassistenciali-

dade; o trinômio autopesquisa-heteropesquisa-multipesquisa; o trinômio autoquestionamento-he-

teroquestionamento-omniquestionamento. 
Polinomiologia: o polinômio revisão-correção-acréscimo-aprofundamento; o polinômio 

autopesquisas-heteropesquisas-parapesquisas-multipesquisas. 
Antagonismologia: o antagonismo presente-futuro / passado; o antagonismo aconteci-

mento relevante / acontecimento dispensável; o antagonismo recepção / retribuição. 
Politicologia: a autolucidocracia; a autopesquisocracia; a tecnocracia; a autassistencio-

cracia; a cognocracia; a autoproexocracia; a evoluciocracia. 
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada às autopesquisas retrocognitivas; a lei da in-

separabilidade grupocármica; as leis da Cosmoética; as leis sincrônicas do fluxo do Cosmos. 
Filiologia: a criticofilia; a fatofilia; a parafatofilia; a autopesquisofilia; a ajustofilia;  

a recexofilia; a evoluciofilia. 
Fobiologia: a cronofobia; a passadofobia; a sociofobia; a ideofobia; a decidofobia pes-

soal; a conviviofobia; a superação da pesquisofobia. 
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a profilaxia da síndrome da su-

bestimação; a síndrome da despriorização; a síndrome do estrangeiro (SEST). 
Maniologia: a fracassomania; a idolomania de todas as naturezas; a eliminação das me-

galomanias; a atenção quanto a nostomania. 
Mitologia: os mitos pessoais quanto ao próprio passado; a eliminação do mito da per-

feição; o mito da mudança de patamar evolutivo sem autorreflexão; o mito de o outro ser a causa 

do sofrimento pessoal. 
Holotecologia: a autopesquisoteca; a mentalsomatoteca; a experimentoteca; a proexote-

ca; a parapsicoteca; a convivioteca; a interassistencioteca; a evolucioteca. 
Interdisciplinologia: a Ressomatologia; a Priorologia; a Autopesquisologia; a Inventari-

ologia; a Autoproexologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Reciclopensenologia; a Grupocarmo-

logia; a Reeducaciologia. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

4 

IV.  Perfilologia 
 
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista. 

 
Masculinologia: o atacadista consciencial; o acoplamentista; o agente retrocognitor;  

o amparador intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evoluti-

vo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeu-

ta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reedu-

cador; 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-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 
Femininologia: a atacadista consciencial; a acoplamentista; a agente retrocognitora;  

a amparadora intrafísica; 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. 

 
Hominologia: o Homo sapiens temporalis; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo 

sapiens autolucidus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens proexobiographicus;  

o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens evolutiologus. 

 
V.  Argumentologia 

 
Exemplologia: Zeitgeist da ressoma ignoto = as tendências, intra ou extrafísicas, não 

identificadas e reconhecidas, relativas ao período de retorno à vida intrafísica; Zeitgeist da resso-

ma identificado = as tendências, intra ou extrafísicas, reconhecidas e determinadas, relativas ao 

período de retorno à vida intrafísica. 

 
Culturologia: a cultura do abertismo consciencial; a cultura da autanálise conscienci-

al; a cultura da autavaliação sistemática; a cultura do autaperfeiçoamento contínuo; a cultura da 

Recexologia Evolutiva; a cultura da prioridade evolutiva; a cultura das autossuperações evolu-

tivas. 

 
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 Zeitgeist da ressoma, indicados para a expansão das 

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

01.  Análise:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 
02.  Ano-base:  2010:  Paracronologia;  Neutro. 
03.  Auto-historiografoterapia:  Historiografoterapeuticologia;  Homeostático. 
04.  Autoidentificação  seriexológica:  Seriexologia;  Neutro. 
05.  Data  relevante:  Paracronologia;  Neutro. 
06.  Efeito  da  autosseriexialidade:  Seriexologia;  Neutro. 
07.  Elencologia:  Grupocarmologia;  Neutro. 
08.  Fatologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 
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09.  Inseparabilidade  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 
10.  Momento  evolutivo:  Paracronologia;  Neutro. 
11.  Objetivo  pessoal:  Autevoluciologia;  Neutro. 
12.  Oportunidade  de  viver:  Proexologia;  Homeostático. 
13.  Paraparentela:  Extrafisicologia;  Neutro. 
14.  Parautobiografia:  Parageneticologia;  Homeostático. 
15.  Técnica  do  autoinventariograma:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

 

PESQUISAR  O  ZEITGEIST  DA  RESSOMA  É  DEMONSTRA-
ÇÃO  DE  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA  TENDO  POR  OBJETIVO  
IDENTIFICAR,  REALIZAR  E  QUALIFICAR  A  PROÉXIS  PES-
SOAL  E  GRUPAL  ASSUMIDA  NO  CURSO  INTERMISSIVO. 

 
Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera relevante a pesquisa referente ao Zeit-

geist da ressoma pessoal? Já ponderou a respeito? 
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