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EDITORIAL
Equipe. A equipe da ENCYCLOSSAPIENS apresenta ao público em geral e à Comunidade
Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) a edição da NEOLOGUS –Revista Científica
da ENCYCLOSSAPIENS.
NEOLOGUS. A NEOLOGUS segue os ditames universalistas da Enciclopédia da
Conscienciologia. Se naquela obra há a assunção do paradever quanto à autoinclusão verbetográfica,
na NEOLOGUS há o da autoinclusão gesconográfica.
Enciclopédia. A Enciclopédia da Conscienciologia é empreendimento evolutivo gruporrevezamental, proposta e organizada pelo médico e pesquisador Waldo Vieira (1932–2015), autor de 2.019
verbetes de um total de 4.196 publicados (Data-base: 31 de julho de 2017).
Vinculologia. Os resultados das ideias mentaissomáticas, tarísticas, libertadoras e cosmoéticas relacionadas ao universo da Enciclopediologia, da Neoenciclopediologia, da Verbetografia e da
Verbetologia podem ser submetidos na forma de artigo pela conscin propositora para publicação
nessa revista, independente do vínculo institucional, mas prevalecendo o do consciencial e / ou
intermissivista.
Memoração. Esta primeira edição celebra dupla comemoração, a do I Encontro de Enciclopedistas da Conscienciologia com o materpensene e imagem da capa representativos do Iluminismo
à Parailuminismologia, e a estreia da NEOLOGUS ao publicar os artigos e resumos do evento.
BBE. A conscin leitora-pesquisadora ao citar os autores de artigos e resumos expandidos dessa edição da NEOLOGUS
NEOLOGUS em outros trabalhos científicos, encontrará na seção Minibiografias de
autores e autoras, a BioBibliografia Específica (BBE).
Agradecimento. A Equipe da ENCYCLOSSAPIENS e as editoras agradecem o empenho
e apoio consciencial dos colegas de evolução, integrantes do conselho editorial, consultoria editorial, diagramação, foto, composição de imagem, tradutores e revisores pela dedicação e desvelo na
publicação, em mãos do leitor e leitora, deste primeiro número da NEOLOGUS.
Convite. Convidamos você, leitor e leitora, a contribuir com a produção gesconográfica pessoal e grupal, com ênfase nas especialidades Enciclopediologia, Neoenciclopediologia, Verbetografia
e Verbetologia em futuras publicações da NEOLOGUS.
Cápsula. Fica o ensejo de esta e das publicações vindouras da NEOLOGUS poderem somar
às demais publicações científicas da Neociência Conscienciologia favorecendo a recuperação de
cons na atual e nas próximas existências, considerando a presente vida intrafísica tão promissora na
tarefa da escrita tarística.
Eliana Manfroi e Ninarosa Manfroi
Editoras
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