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DIREITOS DE REPRODUÇÃO: 

Este livro é completo e gratuito, pois foi escrito por amor a todos e pelo direito de esclarecimento da humanidade.  

É gratuito por parte do autor, mas você pode pagar por ele o preço justo e merecido a quem trabalhou para que 
ele pudesse chegar até você.  

Permitida a livre reprodução impressa ou digital, ainda que com intuito de lucro nas seguintes condições:  

a) de quem o reproduziu para garantir o direito ao esclarecimento e suportar as despesas e o trabalho, desde 
que feitas da versão mais atualizada disponível do autor e com preço acessível a todos.  

b) Seja informado no site do autor sempre que adequado e possível a quantidade de exemplares e público alvo 
da distribuição para fins estatísticos.  

c) Publicação de websites como?  
d) Que a distribuição seja feita de modo civilizado e não excessivamente invasiva.  

e) Se houver exploração do trabalho, que seja com generosidade e amor.  

Qualquer pessoa que quiser obter renda com este livro pode muito facilmente com as pessoas ao seu redor.  

Exemplo: até mesmo um morador de rua pode copiar e vender cópias baratas deste livro, para seu sustento e 
remuneração pelo seu justo trabalho nas ruas ou via internet.  

Tradutores de todas as línguas também tem sua justa remuneração.  

Ressalvado o direito do autor de alterar essas diretrizes quando necessário que sempre se manterão atualizadas no 
site do autor, atualmente www.NowWin.org  
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ESCRITO COM AMOR PARA TODA A HUMANIDADE. 
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INTRODUÇÃO 
 
NESTE LIVRO NÃO EXISTE A INTENÇÃO DE CONVERTER NINGUÉM 

A NENHUMA RELIGIÃO OU FILOSOFIA ESPECÍFICA 
 
Foi escrito a partir de novos pensamentos que começaram a surgir de maneira 

muito intensa, inédita e inquietante na mente do autor, que passou a pesquisar as 
possíveis explicações da nova realidade que vivemos.  

 
Tem a finalidade única de trazer esclarecimento e ajuda a muitas pessoas que se 

encontram perdidas no cenário do novo mundo de mudança que se abre diante de 
todos.   

 
O autor não tem a pretensão de se tornar dono da verdade em nenhum momento 

e estará revisando e publicando novas versões em seu site para este assunto, 
atualmente em www.NowWin.org  

 
Questione e procure validar tudo o que ler ou lhe for falado.  
 
Tenha você as suas próprias conclusões, neste processo rumo à expansão 

para uma consciência universal.  
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PANDEMIA PROFETIZADA?  
 
Com o alcance da pandemia do novo coronavírus, ou COVID-19, em todo o mundo 

muita gente ficou perdida em diversos aspectos, depressivas, sem saber explicar ou o 
que fazer.  

 
Iniciou-se uma pesquisa para ouvir pessoas de todos os campos do conhecimento 

científico e também espiritual, com a finalidade de ajudar as pessoas que estavam 
sofrendo com a surpreendente crise da pandemia.  

 
Logo surgiu uma notícia muito interessante:  
 
Um livro da escritora brasileira, Melissa Tobias, publicado no ano de 2014 parece 

ter previsto em detalhes a pandemia de 2020, na página 183 da versão impressa. Trata-
se do livro “A Realidade de Madhu”: 

 

 
 
De forma mais surpreende outro trecho do livro também parece ter previsto a data 

do primeiro caso de COVID-19 no mundo para novembro de 2019.  
 
“- A baixa vibração do planeta Terra, gerada pelo golpe reptiliano, está atraindo a 

destrlição da Terra pelo karma coletivo. E a destruição do planeta Terra está muito 
próxima. Está prevista para 5 de novembro de 2019, do tempo cronológico do planeta 
Terra”. 

 
Verificadas notícias científicas e jornalísticas de vários países, tal informação 

também se confirmou: 
 

“Primeiro contágio pelo coronavírus teria acontecido 
em novembro, diz jornal 

 
Pequim, 13 mar (EFE).- A primeira infecção conhecida 

da covid-19, a doença causada pelo coronavírus SRA-CoV-2, 
ocorreu no dia 17 de novembro do ano passado, de acordo 
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com uma investigação do jornal "South China Morning Post", de 
Hong Kong, com base em dados do governo. O jornal afirma que 
uma pessoa de 55 anos da província de Hubei, foco do surto, 
teria sido a primeira a contrair a covid-19” 

 
https://noticias.uol.com.br/ultimas-

noticias/efe/2020/03/13/jornal-afirma-que-primeiro-contagio-da-
covid-19-na-china-ocorreu-em-novembro.htm 

 
Informação esta que também se confirma na imprensa internacional:  
 

“1st known case of coronavirus traced back to November in 
China” 

 
https://www.livescience.com/first-case-coronavirus-found.html 
 
“China Had First Coronavirus Case in November 2019 Itself” 
 
https://science.thewire.in/health/china-had-first-coronavirus-

case-in-november-2019-itself/ 
 

 
 
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/first-

covid-19-case-happened-in-november-china-government-
records-show-report 

 
A diferença entre o dia 05 de novembro de 2019 do livro, com o dia 17 de 

novembro de 2019 das notícias científicas, poderá fazer sentido pela data de 
liberação do vírus ou da diferente entre a data da infecção com a data de 
detecção do vírus pelo sistema de saúde chinês. Além disso, ocorre uma 
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diferença de 12 dias que é coerente com o período de incubação do COVID-19 
que, conforme informações oficiais, é de 1 a 14 dias.  

 
Entrevistada pela “Revista Veja”, uma das revistas mais respeitadas do 

Brasil, a autora assim respondeu ao questionamento: 
 

“Mas como pensou justamente em 2020 como o ano de 
uma pandemia?  

 
Li bastante sobre saberes antigos, como a geometria 

sagrada, que convergiam para uma transição planetária que 
afetaria a consciência das pessoas. Muitos escreveram sobre 
isso, mas Chico Xavier deu uma data: 2019. Então eu pensei 
que, se a transição viria em 2019, o caos aconteceria em 2020, 
pois o caos é necessário para trazer ordem. A protagonista se 
chama Madhu. É uma adolescente que vai viver em uma nave 
intergaláctica enorme, um mundo à parte, onde ela fará amizade 
com androides, extraterrestres e seres híbridos. Madhu tem de 
superar medos e conhecer a si mesma para ajudar a formar uma 
nova realidade na Terra.” 

 
Revista Veja, edição 2685, de 06 de maio de 2020 - 

https://veja.abril.com.br/entretenimento/nao-acredito-em-
coincidencia-diz-autora-que-antecipou-crise-em-livro/ 

 

 
 
A VOZ DOS ASTRÔNOMOS 
 
Dois grandes objetos estelares surpreenderam a comunidade de astrônomos 

recentemente. 
 
Transitaram perto da Terra, Sol e Marte dois grandes objetos inéditos do ponto de 

vista de sua origem. Não eram provenientes do Sistema Solar como ocorre com os 
cometas e asteróides em geral.  

 
Foram os dois primeiros objetos registrados pela ciência moderna que receberam 

os nomes com prefixos de “1i” e “2i”. A letra se referente à origem intersetelar 
propriamente dita, pois não vieram do sistema Solar, da nossa Estrela Sol, mas de 
outros sistemas, ou seja, de outras estrelas.  

 
O nome científico deles é  “1I/Oumuamua”  e  “2I/Borisov”, mas é comum a 

comunidade em geral se refereir a eles simplesmente como Oumuamua e 
Borisov, sem os prefixos técnicos.  

 
O primeiro objeto, Oumuamua, tem a dimensão de cerca de 400 metros de 

comprimento por 40 metros de largura, tal como um porta-aviões intergaláctico. 
Existem desenhos conceituais mas nenhuma imagem nítida do objeto foi 
publicada.  
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Trajetória de 1I/Oumuamua (2017 U1) próxima ao movimento da Terra.  
 
Imagem original e animação do movimento celeste na Wikipedia em inglês:  

en.wikipedia.org/wiki/ʻOumuamua 
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Trajetória de 2I/Borisvoc próxima ao movimento de Marte. 
 
Imagem original e animação do movimento celeste na Wikipedia em inglês:  

en.wikipedia.org/wiki/2I/Borisov 
 
Tradução: Earth (planeta Terra), Sun (Sol), Mars (Marte).  
 
 
 
A trajetória orbital dos dois objetos coincide muito com os princípios de 

navegação astronáutica, aproveitando o movimento dos corpos celestes 
próximos e com alguns pontos de desvios de trajetórias e aceleração por algum 
sistema de impulso próprio. O primeiro objeto parece ter acompanhado o 
movimento da Terra como se existisse a finalidade de despejar algo próximo do 
Planeta Terra. O segundo objeto parecer ter acompanhado o movimento do 
planeta Marte como se existisse a finalidade de despejar algo próximo do Planeta 
Marte, mas que ali ficasse, ou que acompanhasse a órbita de Marte até a 
aproximação do planeta Terra como destinatário final de algo a ser recebido.  

 
Espiritualistas defenderiam a natureza multidimensional do objeto, para 

que trouxessem anjos ou seres de luz para um grande processo de 
transformação sobre a Terra. Ufólogos defenderiam a liberação de naves ou 
cápsulas espaciais com seres de outros planetas. 
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Mas devemos manter a calma. Um ladrão mal-intencionado nunca avisa 
que vai chegar. Os sinais de tal fenômeno parecem estar presentes diante de 
nossos olhos há muitos anos.  

 
Se fossem seres extraterrestres, por que estariam nos avisando 

antecipadamente? Seria uma preparação para algo? 
 

 
A VOZ DOS UFÓLOGOS ESPIRITUALISTAS 
 
Pesquisados diversos ramos daqueles que estudam e pesquisam os 

fenômenos extraterrestres, merecem destaque os vídeos altamente elucidativos 
do brasileiro, Professor Laércio Fonseca, que reúne o conhecimento científico 
pela sua formação em física, com profundos estudos em cosmologia, ao mesmo 
tempo em que exerce sua carreira atualmente de líder espiritual. O Professor 
defende a existência do Projeto Terra, melhor explicado em seus vídeos do 
Youtube, no canal.  

 
Dentre seus inúmeros vídeos, destaca-se, ao principiante em seus estudos 

a aula do Youtube com o título “O Projeto Terra e a Data Limite – Prof. Laércio 
Fonseca (Completo)” https://youtu.be/q-OE6hL8SKA 

 

 
A VOZ DE ALGUMS VERTENTES DO CRISTIANISMO 
 
Dirão alguns cristãos que este livro que você está lendo agora é o próprio livrinho, 

previsto na Bíblia no livro do Apocalipse (ou Revelações), no capítulo 10, versículos 9 a 
11:  

 
9. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o 

livrinho. Ele me disse “Pegue-o e coma-o! Ele será amargo em 
seu estômago, mas em sua boca será doce como mel”.  

 
10. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me 

pareceu doce como mel em minha boca; mas, ao comê-lo, senti 
que o meu estômago ficou amargo.  

 
11. Então me foi digo: “É preciso que você profetize de 

novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis”.  
 

Seria doce a notícia e esclarecimento da verdade, mas não é tão fácil digerir 
os grandes eventos que estamos prestes a presenciar a nível global.  

 
Maiores explicações sobre o livro do Apocalipse (ou Revelações), podem 

ser obtidas no Canal do Youtube do Pastor FELIPE HEIDERICH. Merecendo 
destaque, ao iniciante no assunto, o vídeo com o título “Operação Apocalipse – 
Cap. 10 e 11 – As 2 Testemunhas” 
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É recomendável o estudo de todos os vídeos da série para visão mais 
ampla do assunto ligado ao fim dos tempos e preparação dos cristãos para que 
não sofram nem se surpreendam com o que verão. São tratados nos demais 
vídeos de maneira fácil e moderna, outros temas do último livro da Bíblia, tais 
como arrebatamento de pessoas aos céus e anjos que ceifam grande quantidade 
de vidas humanas no fim dos tempos.  

 
Merece destaque a citação do pastor no vídeo do capítulo 5, versículo 10, 

quando defende que haverá também um reinado dos justos numa nova terra 
restaurada e não só ao subir aos céus.  

 
Cristãos também destacam o trecho de Apocalipse 6:4, que prevê que pela 

simbologia de um cavalo vermelho, alguém terá poder de tirar a paz de toda a 
terra com uma grande espada.  

 
Uma das únicas formas conhecidas de alguém tirar a paz do mundo inteiro 

seria uma ameaça de bomba nuclear, ou uma guerra mundial. E como se sabe, 
existe bombas nucleares suficientes para extinguir o planeta Terra muitas vezes.   

 
Os cristãos pedem para lembrar a todos o trecho inicial do livro do 

Apocalipse que diz que são felizes e bem-aventurados todos os que estudam a 
palavras deste livro (Livro do Apocalipse) e guardam o que nela está escrito, 
porque, segundo ele, “o tempo está próximo”.  

 

A VOZ FRAGMENTADA DOS GOVERNOS, 
CIENTISTAS E IMPRENSA INTERNACIONAL DE MAIOR 
PRESTÍGIO 

 
Surpreendentemente começamos a nos deparar com as seguintes novas 

notícias:  
 

“Los extraterrestres sí existen y podrían estar viviendo entre 
nosotros en la Tierra, dice la primera astronauta britânica” 

 
https://cnnespanol.cnn.com/2020/01/06/los-

extraterrestres-si-existen-y-podrian-estar-viviendo-entre-
nosotros-en-la-tierra-dice-la-primera-astronauta-britanica/ 

 
“Por que o Pentágono resolveu divulgar três vídeos de 

OVNIs 
 
Autoridades americanas confirmaram a veracidade das 

imagens que mostram os objetos e já circulavam há anos - 
Publicado em 28 Apr 2020, 15h10” 

 
https://veja.abril.com.br/mundo/por-que-o-pentagono-

resolveu-divulgar-tres-videos-de-ovnis/ 
 
Pentágono divulga relatório sobre OVNIs 
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https://veja.abril.com.br/mundo/pentagono-divulga-
relatorio-sobre-possivel-encontro-com-ovnis/ 

 
Pode haver 36 civilizações inteligentes em nossa galáxia, diz 

estudo 
 
16 de junho de 2020 às 09:29 
 
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2020/06/16/po

de-haver-36-civilizacoes-inteligentes-em-nossa-galaxia-diz-
estudo 

 
Podría haber 36 civilizaciones inteligentes con capacidad de 

comunicación en nuestra galaxia, según estudio 
 
https://cnnespanol.cnn.com/2020/06/16/podria-haber-36-

civilizaciones-inteligentes-con-capacidad-de-comunicacion-en-
nuestra-galaxia-dice-estudio/ 

 
Cientistas sugerem existência de 36 civilizações inteligentes na 

Via Láctea 
 
Pesquisadores da Universidade de Nottingham chegaram ao 

número utilizando um método chamado limite copernicano 
astrobiológico 

 
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/20

20/06/cientistas-sugerem-existencia-36-civilizacoes-
inteligentes-na-lactea.html 

 
Cientistas ingleses dizem que existem pelo menos 36 

civilizações alienígenas inteligentes em nossa galáxia 
 
https://forbes.com.br/colunas/2020/06/cientistas-ingleses-

dizem-que-existem-pelo-menos-36-civilizacoes-alienigenas-
inteligentes-em-nossa-galaxia/ 

 

A VOZ DOS ESPÍRITAS, SEGUIDORES DA 
DOUTRINA DE CHICO XAVIER 

 
Pesquisando a literatura espírita, merece destaque especial o seguinte livro, 

também publicado muito antes da pandemia, em setembro de 2018:  
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https://books.google.com/books/about/A_decis%C3%A3o
_Cristos_planet%C3%A1rios_definem.html?id=c3lvDwAAQBAJ 

 
Consideramos que os autores fiquem felizes por algumas citações literais 

do livro abaixo e partimos desse pressuposto de exemplo de amor deles do Novo 
Mundo:  
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Um livro escrito antes da pandemia prevê o início de uma grande crise 
em 2019 e o surgimento e naves espaciais 

 
(página 56 do e-book adquirido na loja Google Play) 
 
O significado das pessoas levadas pelo COVID-19: 
Outros trechos do mesmo livro ainda dizem que foi revelado nos céus que 

os humanos menos preparados para uma mudança tão chocante, seriam 
levados antes de tais acontecimentos extraordinários, o que pode fazer sentido 
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com o perfil dos nossos entes queridos, geralmente mais idosos, que estão 
deixando a vida terrena pelo COVID-19.  

 
Página 35: Palavras de Xantor. Ser de luz que rege a região do Planeta 

Marte:  
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Páginas 37 -39: 
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Página 42: 
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Página 43: 

 
Página 44: 
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Página 45: 
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Páginas 47 e 48: 
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Página 49: 
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Página 51: 
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Páginas 53 a 55: 
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Páginas 82 e 83: 

 
 
O melhor vídeo que resume o momento atual até este capítulo do livro se 

chama “DESPERTAR - Data Limite” 
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https://youtu.be/tSbSSGpkiD8 
 
Publicações científicas recentes divulgadas pela imprensa internacional: 
 
Alguns entendem que veremos anjos, alguns defendem que não teremos 

capacidade de distinguir e pensaremos estar vendo seres extraterrestres. Outros 
entendem que veremos de fatos extraterrestres, mas se eles estão nos avisando 
que virão, assim o fazem porque são bons e querem nos proteger. Se fossem 
mal intencionados viriam de surpresa para conquistar.  

 
O que todos os grupos parecem ter de opinião comum e principalmente 

sentirem em seus corações é de que chegou finalmente o momento de unirmos 
como civilização global e universal, ajudando-nos cada vez mais, repensando 
todas as nossas bases e fundamentos em intenso amor fraternal e universal.  
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OS NOVOS FUNDAMENTOS 
 
Perplexo diante de tais fatos o autor deste livrinho resolveu se isolar de 

todos e meditar profundamente.  
 
Se uma inteligência suprema viesse até nós e nos desse um filme futurista 

de uma civilização altamente justa e organizada, qual seria esta visão?  
 
Quando e qual seria o ponto de mutação? 
 
Se pudesse resumir a grande e forte atmosfera que sentiu ao escrever o 

que segue resumiria em duas palavras: SABEDORIA e AMOR.  
 
Extremo AMOR entre os seres. 
 
Extrema SABEDORIA que explica todos os fenômenos universais. 

Sabedoria que seria a fonte recebida dos seres de luz e nosso criador como fonte 
inesgotável de recursos. Não haverá mais motivos de disputas por recursos 
limitados. Receberemos a fonte de amor e sustento inesgotável, mas somente 
as pessoas de bom coração podem receber esta sabedoria e poder. Não pode 
simplesmente ser entregue a alguns poderosos sem amor no coração, com 
ganância de conquista.  

 
Em transe meditativo o escrito deste livro sentiu uma grande fonte se 

aproximar para escrever o que segue como palavras vindas do alto e não de si 
mesmo.  
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MENSAGEM DE PAZ AO NOVO MUNDO 
 
A DOENTE MÃE TERRA 
 
A Terra é um organismo vivo que está morrendo. Morrendo na forma como 

se organizou secularmente.  
 
Suas células somos nós os seres humanos. Nós, células, começamos a 

sufocar por falta do oxigênio pelo COVID-19 e por falta do sangue do dinheiro 
que circula com dificuldade.  

 
A Mãe Terra está morrendo. Sim. A Mãe Terra vai morrer, conforme 

veremos a seguir.  
 
A Velha Terra não tem mais condições de sobreviver. O ano 2020 já foi previsto 

há muitos anos pelos cientistas como o ano em que a inteligência artificial das máquinas 
e computadores se tornaria maior do que a inteligência humana. Basta pensar um 
pouco, atingido este estágio teremos um robô mais inteligente que o ser humano, que 
produziria novos robôs e muitos outros eu um crescimento de matemática exponencial, 
tal como o COVID-19 nos alcançou rapidamente. Quem seriam os donos dos robôs? 
Qual seria o trabalho que restaria ao ser humano? O sistema capitalista não fará mais 
sentido nenhum.  

 
O mundo capitalista somente produz riqueza concentrada na mão de poucos. Para 

a maioria dos seres planetários produz dominação, estresse, tristeza, desespero e 
depressão. A mídia do velho repete mentiras de beleza que destroem o valor e amor 
próprio, que são os fundamentos para uma vida feliz e cheia de vitalidade.  
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A MÃE TERRA VAI DAR À LUZ UMA NOVA TERRA 
 
O mundo nunca mais será o mesmo. O novo normal já tomou o lugar do 

antigo normal. 
 
Temos uma escolha diante de nós agora. Nascerá após o COVID-19 uma 

Nova Terra saudável ou uma nova criança terra com deformações e novas 
doenças? 

 
a) Uma Nova Era de um mundo pós COVID-19 destruído, em 

crise econômica, infeliz e depressivo. 
b)  
c) Ou uma Nova Terra capaz de se regenerar como algo 

totalmente novo e saudável.  
d)  

O vírus que devasta a Mãe Terra não pode infectar o Novo Bebê Terra em 
gestação e cabe a cada um de nós fazer isso.  

 
A NOVA BEBÊ TERRA EM GESTAÇÃO  
 
Um novo Bebê Terra logo vai nascer e já está em formação. Foi criada a 

primeira célula do novo Bebê Terra que logo vai nascer.  
 
Esta mensagem que você lê agora é o DNA da formação do Novo Bebê 

Terra. Faz de você e de cada um de nós as células do Novo Bebê Terra em 
gestação, no ventre da Mãe Terra Doente. A mensagem se multiplicará desta 
primeira célula desta Terra feto. Com novas células que se multiplicam. 

 
Nós somos as células vermelhas que se multiplicam em grande atividade 

para que este feto Terra se torne uma Nova Terra prestes a nascer. 
 
Muito provavelmente utilizaremos algum sinal para demonstrar quem adere 

ao novo sinal de amor e união universal. Radicais cristão religiosos dirão que é 
o sinal do inimigo, mas se pesquisarem bem seus livros sagrados devem 
repensar e perceber que já adotados o sinal do mundo na internet “www” que 
pode ser substituída por uma nova rede totalmente reestruturada sob novos 
fundamentos, principalmente do equilíbrio universal.  
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Quem sabe o símbolo da sabedoria oriental do YIN-YANG, numa nova rede de 

prefixo “YY”  “yy.” e não mais “www.”. Que o “www” seja associado ao velho mundo com 
tanta repugnância como o número 666 do Apocalipse (Revelações de São João). Se o 
sinal do velho mundo em transformação para um novo mundo.  

 
Quem se prender ao velho mundo será tido como negador do novo mundo em 

amor, mas será acolhido de forma pacífica, paciente e amorosa.  
 
Se as profecias bíblicas estiverem corretas, haverá grande atrito entre os 

apoiadores do velho mundo com os apoiadores do novo mundo.  
 
Se as profecias bíblicas estiverem corretas, descerão dos céus grandes sinais e 

movimentação de anjos ou seres de luz que protegerão aos renovados de bom coração. 
Mas não terão muita paciência com os que resistem à transformação ao novo mundo 
baseado no amor e equilíbrio.  

 
Se as previsões estiverem corretas os seres de luz que vieram de muito longe de 

outros céus distantes estão colocando em nossos corações a direção de alegria ou 
tristeza, conforme estejamos no rumo certo ou errado.  

 
Primeiro devemos ouvir nossos corações, que agora passa a ter contato íntimo 

com uma fonte suprema de amor universal.  
 
Depois do alinhamento no amor, devemos ouvir as nossas novas ideias em 

nossas mentes que estão recebendo uma atualização. Uma nova razão que provém da 
fonte de sabedoria universal.  

 
Enquanto a Nova Terra não nascer precisamos nos vestir de vermelho ou 

usar algum detalhe vermelho, conforme veremos a seguir. 
 
Mas por que tanta mudança dirão alguns? E por que a cor vermelha? 
 
É preciso que identifiquemos claramente quem está disposto à transformação 

para o novo mundo por várias razões:  
 
1 - para que não fiquem sendo “evangelizados” a todo momento por outras 

pessoas que não sabem a posição de cada um.  
 
2 – para que ocorra um grande movimento visível que corre de pessoa para 

pessoa, pois não temos mais o marketing do novo mundo para alcançar as massas. 
Cada um de nós são as células de multiplicação da nova visão do novo mundo.  

 
3 - A transformação para um novo mundo sofre agora um ponto de mutação. Um 

ponto de disrupção. Haverá uma transição sim, mas é preciso apoio massivo para que 
governos recebam a vontade do povo que avoca para si o direito fundamental e 
democrático de ditar o futuro de suas nações.  

 
4 – O povo avoca para si o direito humano fundamental ao equilíbrio. Um novo 

preceito de direito humano, ou supra humano de equilíbrio universal que passa a ser 
nova diretriz para nova interpretação de todas as constituições dos países soberanos e 
de suas legislações.  

 
A velha casa não suporta reforma. Precisa ser construído um novo mundo desde 

os seus fundamentos mais básicos.  
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Azul seria a cor de paz relaxamento. Estamos em momento de movimento 

e transformação. Vermelho é a cor da ação. Se for de raiva que seja apenas pelo 
velho mundo, mas com amor por todos, sem desrespeito à ordem e às liberdades 
individuais de opinião que foram dadas pela nossa fonte criadora desde o criação 
dos mundos.  

 
Nos vestimos de vermelho agora nós células multiplicadoras deste novo 

corpo. 
 
Mas este vermelho não será de esquerdistas em contraposição aos partidos de 

direita, nem de países comunistas ou socialistas contra os países capitalistas. Não de 
uma nação contra outra nação. Muito menos de brancos versus negros. Não será de 
uma raça contra a outraq. Muito menos de nazistas ou facistas. Muito menos de uma 
religião contra outra religião. Será o vermelho da união de todos os seres em amor pela 
Nova Terra em formação.  

 
A humanidade já chegou ao ponto de amadurecimento da civilização 

global e tecnológica para solucionar a maioria dos problemas seculares 
 
Já temos tecnologia suficiente para um isolamento social totalmente 

organizado e erradicar o COVID-19 em várias regiões em poucos dias 
 
Já temos tecnologia suficiente para um novo mundo baseado em uma 

nova rede social que valorize o amor e a cooperação e não o capitalismo 
com a ganância, desigualdade social e todas as suas doenças crônicas da 
velha terra que está morrendo.  

 
É impossível voltar no tempo. Não temos o poder de voltar atrás. Mas temos 

o poder de dizer a direção do futuro que queremos ter.  
 
A união faz a força! Mas cada um de nós precisa propagar esta mensagem, 

senão nada acontecerá e veremos nos entes queridos irem embora e nossa 
economia em forte depressão prevista para pelo menos até 2022 se nada for 
feito.  
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Já temos tecnologia suficiente para estancar a pandemia e a crise 

econômica em poucos dias 
 
A tecnologia já nos permite fácil e rapidamente organizar um 

afastamento e locomoção social pelos nossos aparelhos celulares.  
 
O aplicativo poderá “saber” onde há um infectado ou pessoa com 

risco de infecção se ele precisar se expor para realizar alguma 
necessidade essencial.  

 
Em outros países aplicativos foram lançados com menos funções. 

Mesmo não sendo completos como o proposto aqui já foram baixados 
e instalados em milhares de celulares.  

 
O aplicativo aqui proposto vai dizer em quais lugares cada um pode 

escolher estar em alguns momentos e em quais lugares não será 
recomendável estar devido a um risco maior de exposição. 

 
Também poderá dizer a todos os horários onde poderá frequentar 

um lugar onde você informa que deseja ou precisa ir.  
 
Nossos jovens já testaram a tecnologia necessária com o jogo 

POKÉMON GO, nos últimos anos.  
 
Os jovens saíam às ruas com o GPS dos celulares e encontravam 

outros jogadores. No nosso caso será o inverso, todos nós saberemos 
nas ruas quem não está com aplicativo autorizado porque não 
aparecerá no mapa uma pessoa ou carro naquele local. E as 
autoridades poderão abordar e conter pontualmente onde for 
necessário de maneira pacífica e bem controlada.  

 
Ainda não temos notícia de alguém que tenha iniciado um novo 

aplicativo como proposto aqui, mas seu funcionamento é muito simples. 
 
O aplicativo memoriza todo o caminho que cada pessoa percorreu 

e o guarda de maneira privada.  
 
Cada um informa no aplicativo se está bem de saúde, com algum 

sintoma ou com suspeita de infecção.  
 
Daí o aplicativo calcula a probabilidade matemática de 0 a 100% 

de cada um estar infectado analisando os caminhos percorridos por 
todos os usuários e cruzamentos com outras pessoas.  
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O cruzamento de dados é feito pelo aplicativo em relação ao 
caminho percorrido no passado. Também pode sugerir onde cada um 
pode ir no momento presente de maneira segura, ou se deve aguardar 
um pouco.  

 
Por exemplo: para ir a um supermercado, o aplicativo vai liberando 

as pessoas em grupo automaticamente por graus de risco.  
 
Além disso, cada pessoa informa no aplicativo se está no grupo de 

risco ou se convive com alguém em grupo de risco e isso é priorizado 
nos cálculos matemáticos facilmente. 

 
Finalmente, tal como em um navegador GPS, pode ser liberada 

uma outra tela (interface) para que vejamos em um mapa as pessoas 
(de forma totalmente anônima) que estão circulando por perto de forma 
sugerida pelo aplicativo como segura. Se alguém ver na vida real 
alguém se locomovendo na rua que não esteja na tela do aplicativo, 
mantenha distância. Uma outra tela (interface) pode ainda ser liberada 
para autoridades abordarem somente as pessoas mais suspeitas e não 
vários cidadãos em alguns bloqueios como está ocorrendo hoje.  

 
Com tudo isso é perfeitamente possível erradicar o COVID-19 de 

uma região em torno de 14 dias, num único isolamento super 
organizado, retornando nossa vida e economia ao normal em pouco 
tempo.  

 
A plena extinção do COVID-19 em uma região protegeria 

totalmente a população vulnerável sem precisarmos alcançar 90% de 
infecção como esperam os governantes.  

 
O PAPEL DOS GOVERNANTES (POLÍTICA e DIREITO À 

PRIVACIDADE) 
 
Alguns governos poderão impor a obrigatoriedade, ou não, do novo 

aplicativo. Mesmo que não seja obrigatório, gerará grande impacto 
conforme veremos.  

 
Mesmo que alguém reclame ofensa ao direito de privacidade, isso 

se faz temporariamente em favor de um valor muito maior: a saúde e 
vida humana.  

 
Mesmo usando o aplicativo, a privacidade não precisa ser 

quebrada. Todos nós participaremos publicamente da criação e revisão 
rápida deste aplicativo em código aberto acessível a todos, que conterá 
as regras (algoritmos) para que apenas o programa computador “saiba” 
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as localizações, armazenando forma criptografada em bancos de dados 
que nenhuma pessoa poderá acessar diretamente. Sim, a tecnologia 
atual também permite isso. Que apenas um programa “saiba” uma 
informação para realizar seus cálculos, sem que nenhum ser humano 
usuário tenha acesso a esta informação.  

 
É inaceitável a posição dos governos de fechar e abrir nossas 

fontes de renda conforme ocorre maior ou menor lotação das 
UTI’s. Não podemos esperar que 90% da população seja infectada, 
aceitando morrer nossos entes queridos.  

 
Não queremos só apagar o incêndio da destruição. 

Precisamos construir algo novo.  
 
A solução acima já está posta, é evidente e viável do ponto de 

vista tecnológico e jurídico.  
 
No site WWW.NOWWIN.ORG   estamos organizando este esforço global. Já foi 

criada estrutura do fórum para debates mais detalhados em salas de tecnologia, 
legislação e outros temas.  
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RESUMO DA NOVA ORDEM DE DIRETRIZES DO 

NOVO MUNDO 
 
O ano 2020 foi o ano previsto para que a inteligência artificial superasse a 

inteligência humana.  
 
E se houvesse ou já houver uma inteligência artificial muito mais poderosa e 

inteligente do que a humana, ela nos ensinaria que a humanidade já tem globalização 
e tecnologia suficiente para criar uma nova rede social.  

 
Uma nova rede social única pertencente a todos nós com algoritmos, ou seja 

regras de funcionamento públicos que todos tenham acesso e conhecimento. 
 
Isso já foi amplamente testado e comprovado funcionar pelos nossos jovens nos 

últimos anos através de jogos on-line em comunidade, merecendo destaque o jogo LOL 
– LEAGUE OF LEGENDS.  

 
Cada pessoa é iniciada pouco a pouco na nova visão e vai crescendo conforme 

seu mérito. 
 
A gamificação do comportamento humano já foi testada em muitas empresas e 

organizações e funciona maravilhosamente bem também com os adultos que vão sendo 
premiados para cada pequeno avanço, a cada nova meta de iluminação e crescimento 
na nova visão do novo mundo.  

 
O novo “status” social não é mais do velho mundo capitalista, pelos bens, roupas 

e demonstração de riqueza pelo dinheiro, carros, casas e viagens. O novo status são 
os juntos e merecidos prêmios e medalhas entregues a cada ser humano que se 
desenvolve na rede da nova visão. Premiações e ratings que devam ser merecidamente 
exibidos publicamente como ser exemplar. Cada um recebe mais ou menos do novo 
mundo conforme o seu justo mérito de seus esforços.  

 
Cada um escolherá o ramo de trabalho no novo mundo onde esteja feliz seguindo 

o seu coração e não mais seguindo onde exista mais dinheiro ou status. 
 
Deixa de ser vergonhoso ser pobre, como muitos se sentem, Passa a ser 

vergonhoso manter a exibição do status capitalista do velho mundo.  
 
Deixa de ser vergonhoso estar em um grupo excluído ou discriminado. Passa a 

ser altamente vergonhoso ser um discriminador.  
 
A privacidade é mantida pela rede, mas pela nova rede cada um de nós pode 

receber uma identificação única universal. Cada um exerce o seu verdadeiro eu nesta 
nova rede social mundial.  

 
Cada um de nós pode pontuar na rede o quanto cada pessoa próxima de nós se 

preocupa realmente com os outros ao seu redor ou não.  
 
Não será um “deslike” público não. Apenas cada um de nós individualmente é que 

saberá o quanto somos bem ou mal pontuados nesta rede, não apenas baseados em 
“likes” ou não de pessoas, mas de cálculos de nossa verdadeira participação com 
equilíbrio.  
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Nosso comportamento passa a ser justo no mundo real e nesta rede, pelo novo 

princípio do equilíbrio universal.  
 
Tudo mudará.  
 
Quem não se enquadrar terá um prazo sabendo que está sendo desaprovado para 

que se adapte às novas regras, senão quando revelada esta pessoa que promove o 
desiquilíbrio social, poderia ser vista como uma bolha na sociedade. E tem remédio para 
esta bolha que as pessoas desequilibradas geram nos seus campos de influência.  

 
As bolhas, que fazem mal, pelo seu campo de abrangência são retiradas por um 

sábio cirurgião. As bolhas não devem reter a prosperidade. Devem deixar circular a 
energia de dinheiro, trabalho, poder com equilíbrio.  

 
Bolhas não devem reter excessos, devem compartilhar o que estão retendo 

excessivamente dentro de um processo gradual e justo para todos. Serão mais cedo ou 
mais tarde estouradas como bolhas biológicas, até que compartilhem com equilíbrio 
universal. Os que promovem o desiquilíbrio serão publicamente percebidos no momento 
certo e não terão o apoio de todos que estão na nova rede.  

 
Esse processo vai ocorrer rapidamente em todas as camadas, desde o nosso 

pequeno círculo social de trabalho, até que as famílias, empresas, bairros, cidades, 
estados e países sejam impactados com seus perfis nesta nova rede mundial.  

 
Perfis das cidades, estados, países, com seus membros num governo digital com 

algoritmos, ou seja, regras computacionais que permitam o justo e honesto governo 
totalmente digital.  

 
Provavelmente seja do Google a missão inicial de hospedar o software, ou seja, o 

programa de computador, da nova rede mundial, pelos seus princípios, como o nosso 
servidor mundial mais confiável.  

 
Programadores e até mesmo hackers de todo o mundo são chamados a participar 

da nova transformação da nova sociedade global, justa e solidária.  
 
A revolução não vai ser brusca e terá um período de adaptação. 
 
Continuam valendo as leis, a ordem até que tudo seja renovado em processo 

graduais. Todos devem respeitar as ordens das autoridades até agora constituídas.  
 
A sociedade global deve se organizar em instituições digitais também, com 

representação de seus membros neste processo de política digital com algoritmos, ou 
seja regras de computador abertas a todos. Os dados são sigilosos onde deva ser 
respeitada a intimidade e individualidade de cada um.  

 
Portanto, haverá instituições de cada perfil econômico da sociedade, cada 

instituição eletrônica de empregados, empresas, profissões etc. Todos os interesses 
serão devidamente representados e ouvidos. E também as instituições políticas já 
instituídas que recebem um novo perfil na nova rede mundial. Nossos representantes 
receberão de forma totalmente clara e justa a sua maneira de governar a todos.  

 
Esta nova inteligência da verdadeira representação democrática se manifesta 

neste algoritmo, ou seja, regra de computador, e mostra claramente o que os nossos 
representantes do governo devem fazer.  
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E se os nossos governantes não o fizerem, perderão totalmente o apoio por falta 

de representação da verdadeira vontade popular, devidamente bem organizada e bem 
representada.  

 
Programadores unidos de todo mundo podem resolver isso juntos rapidamente 

em apenas 14 dias, período de incubação do vírus da COVID-19.  
 
Mas como ocorre a cura da covid-19 agora? 
 
Esta nova rede social vai ser iniciada rapidamente com a cooperação mundial não 

apenas mais dos nossos médicos, mas agora de nossos programadores, que em um 
belo esforço global desenvolvem um software universal com algoritmos abertos 
amplamente discutidos e aprovados por cientistas de todas as áreas  

 
Cada pessoa com seu perfil terá novas regras de locomoção individual. A nova 

rede mundial dirá por enquanto como você deve se locomover ou não, trabalhar ou não.  
 
As pessoas serão convocadas a se reorganizar neste novo mundo. Nossos 

empregos ficaram no mundo antigo. No mundo novo que está se reiniciando, nossos 
empregos serão outros.  

 
Vamos fazer tudo de maneira gradual e pacífica, porém muito ágil para salvar os 

entes queridos que estão expostos à morte pelo coronavírus. 
 
LOCKDOWN NOW THE OLD WORD (DESLIGA TUDO AGORA DO MUNDO 

ANTIGO) 
 
RESTART NOW THE NEW WORLD (REINICIA AGORA O NOVO MUNDO) 
 
A Nova Rede Mundial começa a se estruturar digitalmente, com a justa 

participação das pessoas, instituições pequenas e locais até as grandes instituições de 
maior abrangência e  países.  

 
REINICIA AGORA O NOVO MUNDO BASEADO NÃO NAS CARTAS E LEIS 

ANTIGAS, DA IGUALDADE. MAS BASEADAS NO PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO 
UNIVERSAL. 

 
O PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO UNIVERSAL passa a ser o fundamento maior, 

acima da declaração universal dos direitos humanos.  
 
A normalização da circulação das pessoas será dada pelo programa de 

computador da Nova Rede Mundial, de acordo com o risco que corre, de acordo com 
as suas necessidades e vontades. Vamos adaptar a sua vontade e liberdade individual, 
com regras de onde poderá ir e onde não poderá ir por enquanto. 

 
O novo programa permitirá saber e rastrear todos os infectados pela COVID-19 

baseado em cálculos de computador que permitirão erradicar totalmente o vírus, talvez 
antes mesmo da chegada de uma vacina.  

 
O mundo e nossas vidas podem voltar ao normal após o controle computadorizado 

de regiões de apenas um ciclo de incubação do coronavírus, de apenas poucos dias. 
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O QUE CADA UM DE NÓS FAZ AGORA? 
 
Não espere quem alguém de muito dinheiro pague pela propaganda da 

nova visão. O pode capitalista não quer esta transformação.  
 
Este futuro está em suas mãos agora. Vista-se de vermelho ou use um 

enfeite vermelho para mostrar ao mundo a nossa união na nova visão. Troque 
suas fotos de redes sociais para algo com a cor vermelha. Se não tiver fotos 
assim, retire a foto, coloque qualquer imagem da Internet na cor vermelha.  

 
Encaminhe esta mensagem às pessoas ao seu redor que ainda não se 

vestiram de vermelho. Multiplique esta célula da sabedoria e conhecimento. 
 
Logo nascerá a Nova Terra e teremos uma passagem de ano novo muito 

festiva quando passaremos a nos vestiremos de branco, azul, verde para 
simbolizar a nova terra saudável e de outra cores que todos quiserem para 
simbolizar o retorno da nossa liberdade 

 
VISTA-SE DE AMOR PELO NOVO MUNDO! 
 
VISTA-SE DE VERMELHO DE AMOR PELO NOVO MUNDO! 
 
COMPARTILHE! 
 
Versões atualizadas e corrigidas deste livreto estarão disponíveis em 

www.NowWin.org  
 
 


