BOOK 9
O MODELO CIENTÍFICO DE CIVILIZAÇÃO
Corporações Científicas – O Futuro do Planeta

Nós precisamos de um modelo mais eficaz do que o Capitalismo, que acelere o
crescimento numa economia limpa e sustentável. O foco deve estar no avanço
científico e melhor educação que é o que realmente gera crescimento e riqueza no
mundo.
Um novo padrão tecnológico exige um novo padrão mental e o uso da criação
científica no lugar da criação empírica. Abaixo a BAT, uma empresa de combustíveis
criada cientificamente para o progresso do planeta.

PREFÁCIO
O futuro é um lugar rico, organizado e justo, com PIB de US$ 400 trilhões. Nós
estamos introduzindo um novo modelo de governo e empresa no planeta: “o processo
científico de criação e governança corporativa”. O fator mais importante para
chegarmos ao futuro é a criação de um governo planetário, ele precisa ter a evolução
para entrarmos em sintonia com os planos magnéticos superiores do universo. Hoje a
humanidade atua em grande parte na mente abstrata (mente racional), que é melhor do
que a instintiva, mas só a “mente magnética” pode levar a humanidade a ultrapassar o
primitivismo do ego. A mente magnética tem o poder de uma bomba atômica, a mente
abstrata o poder do exército com tanques e metralhadoras, e a mente instintiva o poder
do leão que é derrotado por ambos. Podemos visualizar uma civilização científica
onde decisões empíricas terão lugar secundário, política terá um papel menor do que o
planejamento científico planetário de longo prazo. O fator mais importante da mente
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magnética são as leis naturais do universo, como vimos o esboço da Corporação
Científica de combustíveis BAT acima.

O FUTURO
Nós estamos caminhando para dar um passo importante na evolução. No
gráfico abaixo “human hierarchy of consciuosness”, que é resultado de um estudo
científico de décadas, mostra a forma e a posição dos planos Magnéticos de
consciência do universo, a civilização como um todo está chegando no limite
funcional do “ego” e irá transcender em breve para o Magnético.
O CAMINHO DA EVOLUÇÃO: no gráfico abaixo temos o “instinct” abaixo, “reason”
no meio baixo, “ego” no meio alto e “spirit” no alto. Na pré-história as pessoas viviam
como animais, apenas na MENTE INSTINTIVA, e tinham pouca noção de organização
social. Nos últimos 5 mil anos com a elevação da consciência o homem passou a se
agrupar em tribos, cidades, cidade estado e impérios até o início do século XIX.

No século XX tivemos o domínio dos governos democráticos e a experiência
Socialista na Rússia, Cuba e China, com uma formatação ainda de império MENTE
INSTINTIVA, privilegiando então a MENTE ABSTRATA ou “reason” no gráfico acima
subindo na evolução. No ano de 1960 começaram os movimentos do EGO – gráfico
acima – com as liberdades individuais, como o movimento hippie que se estendeu por
todo o planeta, e a ênfase desse movimento libertário do Ego apoiou o Capitalismo e a
“economia de mercado”, que são funções da MENTE EGO focada na individualidade,
pensava-se como se o mercado tivesse consciência e fosse capaz de com suas forças
ocultas resolver tudo com mais eficiência do que o governo (a mão invisível de Adam
Smith). Com a crise financeira de 2008 ficou claro que o mercado não resolve muitos
problemas graves, e o sistema financeiro internacional faliu e o governo injustamente
salvou, mantendo o padrão obsoleto. Em 2010 estamos entrando na fase do “spirit” no
gráfico acima, onde a ênfase é a MENTE MAGNÉTICA ou como chamam alguns
autores como a Dra. Danah Zohar no livro Inteligência Espiritual, que é best seller
internacional (contrapondo com a “inteligência emocional” de 1990), com a
comprovação científica de que os sentimentos de solidariedade e visão planetária e
bem comum está nessa parte do cérebro, antagônica ao Capitalismo. A “criação
científica” cria a possibilidade de um novo plano hierárquico no topo da pirâmide da
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organização mundial, com maior eficácia e menos conflito, que definimos como o
“modelo científico de civilização”.
Maslow mostrou na sua pirâmide que existe uma hierarquia das necessidades
humanas, mostrando que quem tem necessidades básicas está abaixo e precisa de pão
e não filosofa. Mas na realidade as imagens com apelo espiritual na escala hierárquica
atinge a todos, como acontece com Coca-Coca e Nike que são marcas líderes
mundiais e penetram em todas as classes sociais. A parte superior da pirâmide de
Maslow ficou muito vaga, indefinida como algo que satisfaça o ego, mas o nosso
estudo de US$ 1 bilhão sobre os campos magnéticos de consciência provou a
existência de uma hierarquia de evolução, e a civilização como um todo também
segue esse padrão exposto acima (Veja detalhe no Book 2 – Empresas Ricas).

A TRANSFORMAÇÃO MUNDIAL
No futuro, a civilização vai direcionar os recursos de forma mais organizada
para atingir as regiões hoje mais pobres, como a África, com um mínimo de
degradação da natureza e das pessoas. A educação é o fator mais importante para a
evolução para desenvolver sinapses neurológicas superiores. Para isso precisamos de
um governo planetário e instituições científicas no lugar das empíricas que se baseiam
em política. A Globalização que está apenas no seu início, mas já deixou o
Capitalismo impotente diante do nível dos problemas mundiais, pobreza e
concentração de renda, degradação dos sistemas ecológicos, regras econômicas e
financeiras instáveis, níveis de drogas e corrupção elevadas pela falta de moral,
carência de energia e pouco desenvolvimento tecnológico. A interligação dos
mercados deixa inoperante as tentativas de ações isoladas de países, deixando obsoleta
a entidade soberania nacional, e portanto precisamos criar uma nova estrutura
organizacional do mundo com um poder planetário focado no interesse comum, com
projeto de longo prazo para o planeta muito além dos interesses pessoais. O acúmulo
de Capital nas mãos de poucos e querer gerar lucros sem produção gera a especulação
no mercado financeiro, teremos instabilidade constante no sistema financeiro
internacional, o que já começou com a quebra dos bancos em 2008. Com o mercado
global precisamos de governo global e moeda única para ter ORDEM e um nível muito
superior de eficácia. Nós na Corporações Científicas criamos uma tecnologia para
criação e governança cientifica de empresas planetárias e com isso nós, humanidade,
podemos superar os empreendedores que dependem da intuição para o progresso do
planeta. No modelo científico temos conhecimento, o engenheiro não precisa de
intuição para construir uma ponte, ou o piloto de avião, precisa de conhecimento e
experiência. O conhecimento dos planos magnéticos de consciência sabe gerar as
formas naturais das instituições e empresas, cria um nível mais elevado na civilização
para a liderança planetária, os empresários e governantes de hoje são como 1.000
operários tentando construir uma ponte, é preciso o nível superior científico de
conhecimento do engenheiro para realizar a missão. A BAT Combustíveis uma
empresa planetária criada cientificamente para um faturamento anual de US$ 1 trilhão,
com o slogan “energia para o progresso do planeta”.
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PARTE I
INTRODUÇÃO
O planeta com 7 bilhões de habitantes precisa de um PIB acima de US$ 400
bilhões para uma condição digna de vida humana. A trava é que alguns milhares de
pessoas e empresas tem um Capital de mais de US$ 50 trilhões, e 2 bilhões de pessoas
morrem de fome. Não há paz. O modelo organizacional do planeta e nível de
tecnologia disponível hoje não permite esse crescimento por causa da eminente
extinção dos recursos. A consciência planetária vai mudar a consciência da
humanidade, será melhor para todos, com os padrões universais de organização, e
criar respeito ao conhecimento científico e as leis naturais no lugar do saber mundano
das artimanhas e interesses pessoais do poder, a disseminação da informação de
corrupção na internet vai diminuir o poder político. Pensar planetariamente aciona
sinapses nos neurônios superiores do cérebro e desperta os sentimentos de unidade,
liberdade e solidariedade, novas sinapses abrem campos de consciência mais amplos
de visão, governos e empresas mais eficazes e espaço para cuidarmos do planeta. A
mente mais elevada desperta a percepção para novas descobertas científicas e o
entendimento da interligação entre o mundo e o universo. A evolução do universo é
justa e generosa, mas implacável em seus desígnios e se tentarmos criar antagonismo a
sua atuação ela se dará de forma catastrófica.
UMA PROPOSTA PARA MUDAR O MUNDO
Conhecimento, ordem científica e prosperidade
Fizemos um descoberta científica que gerou um avanço tecnológico que possibilita
criarmos um nível hierárquico superior na humanidade; para dar outra ordem mundial
e dar seguimento a evolução desenvolvemos um modelo científico de gestão, que
permite a criação de um governo planetário, moeda única e a criação de corporações
científicas.
Esse mapeamento da mente Magnética funciona como um GPS, passamos a saber onde
estamos, a direção da evolução e a distância do destino. O processo obsoleto de
criação pelo EGO que temos hoje tem 99% de erro, ou seja uma eficácia de menos de
1%, qualquer outra profissão – engenheiro ou médico – com esse índice de
aproveitamento não existiria. Essa nova tecnologia cria um novo nível hierárquico na
sociedade – o desenho de corporações científicas planetárias e instituições
governamentais – e dá direção, eficácia operacional e trás um processo de criação que
gera valor real e SIGNIFICADO psíquico a todas as corporações científicas e
instituições, operando abertas e com transparência criando ordem e riqueza no mundo.
O Capitalismo chegou ao seu limite, porque é uma forma de organização social
que limita a evolução, são poucos os beneficiados, e os investimentos de melhor
retorno para o crescimento do mundo como a educação no terceiro mundo são
invisíveis por Wall Street, que prefere investir em derivativos que é jogo sem ganho.
Com a criação do mercado global chegamos a um mercado único, e isso exige uma
nova organização social, um governo planetário capaz de discipliná-lo. Ao submeter as
nações ao governo planetário haverá um salto quântico estrutural. Pensar em nações
prevalece o interesse particular em detrimento do global, a criança porque tem a
psique fragmentada pensa apenas em si, mas adulto que pensa como criança é
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demente, uma pessoa evoluída tem a psique mais integrada e usa redes de sinapses
neurológicas mais amplas e pensa no mundo, consegue perceber a integração de tudo
no universo e temos em união maior poder de realização. A hierarquia dos arquétipos
da psique humana (Book 2 ou <www.fuh.com.br>) mostra que a sociedade hoje está
na fase EGO e isso significa que os valores na formação da estrutura social são com
ênfase no interesse pessoal, isso tem baixa produtividade em relação a unidade. Os
bandidos são como crianças, pouco evoluídos psicologicamente e por isso não têm
sentimentos de comunhão e solidariedade. No sistema econômico capitalista os mais
fortes e medianamente evoluídos dominam o mercado num processo que concentra a
riqueza prejudicando a melhor distribuição da tecnologia e riqueza para todo o
mundo. Abaixo dados de contínua concentração de renda da bolsa de Nova York:
Concentração na New York Stock Exchange
Concentração do
Capital em Ações
2001
na Bolsa
Top 1%
33,5%
Next 19%
55,8%
Bottom 80%
10,7%

2004

2007

36,7%
53,9%
9,4%

38,3%
52,8%
8,9%

A falta de uma ordem mundial cria vários bloqueios na produção do mundo. As
barreiras alfandegárias, as flutuações de câmbio e de taxas de juros independentes em
cada nação, a babel de moedas locais operando no mercado global gerando flutuações
e instabilidade abrem espaço para a especulação e prejudicam a produtividade global.
A enorme concentração de capital especulativo flutuando no mercado se contrapõe ao
crescente acesso as informações globais e irão causar instabilidades cada vez maiores
na economia mundial. A divisão em Nações ilusoriamente independentes tem um
custo elevado, só de barreiras alfandegárias custa US$ 5 trilhões por ano e com US$ 50
bilhões resolveria a fome no mundo. É óbvio que a concentração de renda provoca
bloqueio de consumo na classe baixa, que os capitalistas tentam resolver dando
crédito, mas o crédito não muda o poder real de compra, apenas adianta o consumo, e
no fundo estrangula o mercado porque o juro tira concretamente poder de compra,
transfere capital, e esse aumento de crédito é que fez a quebra do sistema financeiro
internacional de 2008. No Brasil o presidente Lula inverteu esse processo com sucesso
entre 2002 e 2010 gerando 17 milhões de empregos.
No status global hoje, as multinacionais são a maior nação de US$ 23 trilhões
(maior que Estados Unidos US$ 14 trilhões e China US$ 6 trilhões somados) da lista
Fortune 500 global, com interesses opostos aos seus países, a Apple e Nike americanas
abrem fábricas na China e levam tecnologia e knowhow organizacional para aproveitar
a mão de obra barata da China e causa desemprego nos Estados Unidos e emprego na
China, e prejuízo na balança comercial americana; a China tem um crédito de US$ 3
trilhões. Os Estados Unidos estão depois da crise financeira internacional com 10% de
desemprego, causada por bancos americanos, e o governo ajuda as multinacionais. No
Governo Planetário o ganho da corporação científica com essa relocação de fabrica é
transferido quase na totalidade para o governo planetário que cuida do desemprego e
investe em desenvolvimento científico e tecnológico. Obama, na expectativa de
melhorar o emprego dá dinheiro a multinacional, isso é quase uma demência.
Nós devemos olhar o que será o futuro para tomar medidas hoje em direção ao
progresso. A globalização é irreversível e precisa se completar, ela irá se completar
quando houver livre fluxo de “tudo” (pessoas, conhecimento, tecnologia, Capital e
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mercadorias), com a quebra das barreiras nacionais. Podemos imaginar o que vai
acontecer como um sistema horizontal de vasos comunicantes, onde a demanda local
de cada nação tem acesso a “tudo”. Hoje o acesso se faz pela ”demanda-1“ que são os
produtos de consumo pelo consumidor do local, que se dá pelo poder aquisitivo e
preferência de marca; “demanda-2“ pela indústria que quer importar máquinas e
tecnologia. É preciso que os economistas entendam que os números econômicos
acontecem sobre uma base física, biológica, psicológica, organizacional e de criação
de valor real, para entender o processo de crescimento – valor e produtividade.
Maturidade, Educação e Tecnologia são os fatores reais de crescimento. A mente
egoísta é baseada em muitas ilusões prejudiciais ao todo. Um planeta com governo
planetário e moeda única precisa também completar o processo irreversível da
globalização com regras eficazes, e não políticas locais que produzam estabilidade e
crescimento. A livre informação que gerou a integração econômica formando o
mercado global precisa se completar. Quebrar as barreiras dos territórios nacionais
para permitir o livre fluxo produtivo de pessoas e bens, a ilusão de que os habitantes
dos países pobres irão para os países ricos é uma ilusão em duas grandes causas: a
primeira, as pessoas têm laços afetivos onde moram, e é só ver se toda a população a
Alemanha oriental foi para o ocidente, a imigração é quase insignificante, o segundo
motivo é o despreparo da mão de obra, por exemplo nos EUA 75% dos adultos têm
curso superior, na África não chega a 1%, então ficariam desempregados.
No futuro a formação de estados continentais funciona como subsistemas
econômicos, e uma agenda global com planejamento da produção a ser seguida.
Enquanto as pessoas não compreendem o processo irão ocorrer quebras, medidas mal
tomadas. O sistema financeiro global é por natureza ganancioso e as pessoas querem a
liberdade absoluta para ganhar dinheiro improdutivo alavancando o crédito. Dinheiro
é para a economia assim como os números para o engenheiro que faz a aponte. Em
setembro de 2008, esse sistema literalmente quebrou, e não é uma ilusão, mas os
governantes salvaram essas instituições colocando US$ 10 trilhões na mão das mesmas
pessoas na ilusão de que elas irão agir diferente, isso é quase uma demência. No
universo as coisas têm uma natureza e não mudam, e as leis naturais estão acima do
homem, como na evolução biológica na terra, no início existiam apenas as algas,
depois os vegetais, depois os animais e finalmente o homem, e as coisas no meio do
processo de evolução continuam a existir e não mudam sua natureza, o leão é leão e a
águia é águia e não muda.
PODER E SÍNDICO. O planeta precisa de uma visão planetária para o
progresso, um banco central planetário e moeda única para criar um sistema estável e
eficiente, uma visão planetária da produção e demanda por setor econômico e
transparência total para todos os participantes ou não do setor. O alicerce de cada
setor econômico será construído com 4 corporações científicas desenhadas
cientificamente competindo mundialmente com governança científica e gerando alta
lucratividade, junto com milhares de empreendedores livres com suas ideias, e
empresas planetárias científicas com capital planetário tipo ONU e os líderes atuando
como síndico no lugar dos líderes de hoje que atuam como reis ou imperadores. Já
descobrimos finalmente que empresas gigantes não podem falir e portanto esse espaço
deve ser ocupado por Corporações Científicas com as pessoas mais evoluídas do
mundo, transparência absoluta e planejamento de longo prazo simultaneamente
competindo com empresas capitalistas menores em liberdade.
Científico significa seguir as leis do universo e não a mente limitada do homem,
ou a vontade do ego, científico não é bom senso. A empresa BAT Combustíveis tem
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modelo de negócio, linha de produtos, organização e arquitetura de acordo com as leis
do universo, opondo-se a construção racional e intuitiva, é como termos radares e
microscópios, criamos cientificamente empresas superiores, como a ExxonMobil, Shell,
British Petroleum, Chevron ou IBM, Nokia, L’Oreal em outros segmentos.
O PÓS CAPITALISMO – O SISTEMA CIENTÍFICO leva em conta a natureza da
evolução humana na sua essência, todo o movimento de vida é para integração da
psique ampliando a consciência - materialmente ampliando a rede de sinapses
neurológicas superiores - onde a nossa capacidade de realização, alegria e paz interior
é maior. No sistema CIENTÍFICO predomina a objetividade e as pessoas mais maduras
ocupam o comando do governo planetário e das empresas planetárias, com
transparência absoluta e competindo com seus planos e projetos para serem aprovados
e implementados para melhorar o desempenho da economia mundial mais justa para
todos. Ideias têm pouco valor antes de serem transformadas em formas arquitetônicas e
organizacionais, as formas mais evoluídas são a beleza e a amplidão que podem ser
apreciadas por todos porque estimulam a parte superior do cérebro. A satisfação de
todos e a saúde aumenta quando sentimos que estarmos construindo projetos para
melhorar o planeta, o significado atua na diminuição da criminalidade, do consumo de
drogas e da rebeldia. Tudo tem o seu lugar e as pessoas menos evoluídas e
egocêntricas - que estão na fase de desenvolvimento entre a criança e o adulto –
trabalham em empresas capitalistas menores, onde elas possam aparecer e ter a
liberdade de errar. A rebeldia é natural dos imaturos e deve ser produtiva em forma de
projetos, nada no universo pode ser extirpado porque a gênese do desejo está em outra
dimensão, no magnetismo cósmico. Já as empresas planetárias gigantes são como o
piloto de um avião a jato, não podem errar. Nas pessoas menos evoluídas as sinapses
são mais simples e trabalham em instituições e empresas mais simples, porque cada
um é mais feliz sendo o que é, mas os seus sentimentos mais profundos são iguais aos
evoluídos e podem comungar a unidade com todos porque grande parte do
investimento social será em áreas públicas urbanas onde todos poderão usufruir a
beleza e o bem-estar das artes, arquitetura e esportes. Todos nós temos o direito a
intimidade, mas precisamos terminar com o abandono ao percebemos que a força de
união da humanidade é melhor do que a ilusão de sermos independentes.
A tecnologia que possuímos hoje já permite eliminar a fome no mundo. A
questão é organização política e o planejamento da produção e distribuição dos
alimentos. Nem só de alimento vive o homem. Para podermos utilizar o potencial
humano precisamos objetivamente integração e organização da informação mundial
de produção, criar junto com os bancos comerciais planetários científicos, o Pós
Google e a ONU, o mapa do planejamento global da produção e demanda por setor
econômico e transparência de todos os atores. O mapa por indústria vai revelar a
necessidade de formação e criação de tecnologia e mão de obra global. O desemprego
aceito como normal no capitalismo é injusto e desumano, estatísticas de mão de obra
são objetivamente pessoas com famílias e filhos para criar. Assim, a consolidação da
informação mundial pode fazer o planejamento de formação de mão de obra com a
liberdade de escolha das pessoas.
É natural que com o avanço da tecnologia haverá menos necessidade de mão
de obra nas operações básicas de produção, mas não podemos ter pessoas
desempregadas. O natural aumento da pluralidade humana irá gerar milhares de novas
atividades já latentes. Muitas pessoas fora da produção se ocuparão no
desenvolvimento científico, organizacional e artístico, e com maior liberdade de
mobilização. As pessoas com nível de consciência mais elevado produzem formas e
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arquitetura com mais beleza e organização para o mundo, elevando o espírito do
coletivo. Num futuro mais longínquo com a evolução da nanotecnologia será um
privilégio poder trabalhar. Hoje as cidades são caóticas e isso é importante nessa fase
de evolução para produzir a arte pop que gera despojamento material (Book 2 – no
plano magnético “sentimento cósmico”). Hoje as pessoas mais simples não podem
ficar desempregadas, principalmente na cidade grande, nem a lavadeira de roupa do
Eufrates, precisamos preservar a sua beleza e o governo precisa ajudá-las com um “fee”
de subsistência. Não podemos ter no mundo pessoas desempregadas, e esse é o
principal argumento das barreiras de imigração, o ego é medroso, segregacionista,
nunca acha solução e racionaliza as respostas. Cada coisa tem um caráter, se entra
uma pessoa nova num ambiente muda a química, muitos dos problemas de hoje serão
resolvidos apenas pela ampliação das sinapses neurológicas da presença de um
governo planetário.
No MODELO CIENTÍFICO DE CIVILIZAÇÃO as pessoas mais evoluídas irão
preferir trabalhar nas grandes corporações planetárias – corporações científicas –
porque dá mais satisfação, mesmo perdendo grande parte da vontade do ego para
contribuir no bem comum na construção dos pilares da economia mundial, voltada
para a produção e utilização do potencial humano ao invés de ir para empresas
capitalistas ficarem ricas. As empresas desenhadas cientificamente não terão mais reis
no comando, e sim executivos como síndicos com projetos e planos de ação abertos
na internet com orçamentos e metas de produção e não apenas valorizados pelos
lucros. O lucro é função da capacidade de agregar valor - tecnologia, modelo de
negócio e style – o desenho das corporações planetárias científicas será realizada
cientificamente fora da empresa, na instituição que cria empresas cientificamente. A
nossa tecnologia pode criar empresas cientificamente – modelo de negócio, tecnologia
e style, mas qualquer criação científica no mundo é igual na forma e deve ser pública e
disponível na ONU ou abertas na internet para o desenvolvimento da ciência e da arte
a ser distribuído pelo mundo.
A natureza do homem não muda, e
capitalismo, achar que o homem é bom, a
supremacia das leis naturais sobre a vontade do
confiar na bondade. Como dizia um contador
melhor conferir”.

esse é o erro do socialismo e do
ciência irá sobrepor a política pela
ego, por ter maior eficácia, e por não
amigo meu: ”é bom confiar, mas é

No futuro, viverão na Terra homens e mulheres que obedecem satisfeitos as leis
naturais. Ser mau é contrariar as leis do universo. O universo é composto de campos
magnéticos com vibrações específicas que quando sintonizados criam redes de
sinapses neurológicas amplas trazendo à consciência soluções concretas, assim podem
ser captadas pelo homem atuando no cérebro e trazendo à consciência não pelo
pensamento, mas pelo controle da atenção. Compreender a física quântica na sua
essência imaterial e matemática avançada não é necessário no capitalismo, como para
o primitivo dono da carroça, mas é fundamental para compreender as dimensões da
mente humana e os campos magnéticos do universo - fonte da criação científica. Hoje
as pessoas por ignorância acham que o valor está na matéria-prima, mas a realidade
objetiva nos mostra que a África tem diamante, ouro e petróleo e é pobre, o Japão não
tem nada e é rico. A riqueza está em elevar a consciência do planeta e resolver
problemas globais, precisamos estabelecer sinapses cerebrais no nível superior do
cérebro, com mais abrangência e saber ou perceber que os sentimentos de
solidariedade, objetivo comum e cooperação aliados aos sistemas automáticos como o
piloto automático no jato, são mais eficazes do que a pura competição, perceber a
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força de união atuando na sociedade como atua em um time de futebol. A estética não
é superficialidade, ela é produto de um estado de evolução, o marginal usa colares de
ouro e é deselegante em sua aparência, a pessoa infantil é deselegante e incoerente
(quer botar a cabeça de um animal no outro), existem mulheres emocionalmente
maduras e muito elegantes que são saudáveis e limpas e que usam pouca maquiagem e
nenhuma joia.
Uma empresa ou instituição é muito mais eficaz e rápida com menos erro se
trabalha formando uma unidade em círculos de união por níveis hierárquicos
integrados, e os departamentos abertos como parte de um todo.
Digo tudo isso porque o foco hoje da humanidade é racional e segmentado,
fragmentado e departamentalizado, nesse nível baixo de consciência as sinapses
existentes não consideram fatores como a beleza e o style (style cria significado), e a
criação é comprada fora da empresa como sem valor estratégico, e nem pensar então
nos milhões de anos do universo e formas quânticas de produção que ampliam a
mente porque estão fora da dimensão racional e não existem sinapses para elas.
Estamos na Terra de passagem e o corpo é apenas a casca da banana, mas na evolução
precisamos ser como os atletas que têm o domínio da mente sobre o corpo. Para
sairmos do ego e do interesse pessoal e termos produtividade, riqueza e beleza com
distribuição de renda justa precisamos construir um modelo de mundo consistente com
as energias cósmicas e equilíbrio emocional, e não a vontade do ego, devemos
empregar a “criação científica de style” (Book 7), que obedece as leis naturais do
universo. As formas da natureza não são criações humanas (a minhoca parece minhoca
e age como minhoca, a águia parece águia e age como águia), e nos coloca em
contato com a eternidade. Assim criaremos cientificamente o design correto, que dura
eternamente, como foi feita por intuição a imagem de Marlboro, a garrafa da CocaCola, ou pela natureza a forma do leão e o átomo de hidrogênio.
O espírito tem poder de materialização muito maior que a razão, a emoção ou
o intelecto e é capaz de dar forma correta a matéria gerando ordem psíquica no
ambiente social: o carro com o “espírito” de aventura projeta na mente uma imagem
totalmente diferente de um carro com o “espírito” conservador, o racional já quer
aproveitar as peças, mas o para-choque, o pneu, o banco, ou qualquer peça de um não
serve para o outro. A criação científica cria uma forma única e correta, ver Book 7, que
mostra como desenhar cientificamente a forma perfeita de uma empresa, um objeto,
um país ou o mundo baseados nos campos magnéticos do universo e a hierarquia das
vibrações. Cada um de nós é uma vibração no cosmos, não existe tempo no campo
magnético do universo – em uma galáxia a mil anos luz de distância o seu pensamento
chega em um segundo, uma pesquisa mostrou que tirando algumas células de uma
pessoa e colocando a 80 km de distância, a cada ação no DNA da pessoa presente
acontecia simultaneamente a mesma coisa no DNA das suas células à distância.
Esse mesmo princípio é usado para se desenhar uma empresa com o processo
da projeção magnética, que gera a forma correta e com muito mais valor do que o
modo intuitivo e imperfeito do empreendedor que inova hoje, onde as formas são
ainda circunscritas a cultura. Na nova sociedade de alta sinapse neurológicas, as ideias
perdem o valor, a “criação científica” assume o lugar da ideia, e o empreendedor
perde o poder de exploração da sua idéia para a criação científica, ter idéia se torna
uma commodity, ele fica apenas como líder comandante, com a ORGANIZAÇÃO da
informação, tecnologia e foco na transparência. Wall Street quase dasaparece, os

289

empresários não são mais reis ou dono do mundo, o tempo do império já passou
porque a riqueza é gerada com criação científica e o trabalho e o consumo de todos.
Já realizamos vários projetos que utilizando a “criação científica” as empresas
passaram de zero de participação de mercado para 80% do mercado.

A CONSCIÊNCIA E A FÍSICA QUÂNTICA
A bomba atômica tem mais poder que a pedra, ou o rei. É uma energia para o
homem baixar a bola, ela destrói mesmo uma montanha, ou a Terra. Hoje com o
advento da bomba atômica não tem mais sentido falar de guerra. A guerra é agora
travada na mente com o poder econômico com mais justiça que os impérios exercidos
pelas multinacionais. O poder da criação científica cria paz e riqueza usando a parte
superior do cérebro, a parte elevada que tem contato com as forças magnéticas do
cosmos onde existem forças gigantescas.
O conhecimento é a única forma de mudar o mundo.
A física quântica transcendeu a matéria, a física quântica é o mundo entre a
matéria e a energia, isso é demonstrado com o fenômeno do desaparecimento do
elétron (matéria) de sua órbita (evapora) e que volta a reaparecer em outra órbita em
local imprevisível (salto quântico) quando o átomo aumenta de temperatura (para onde
foram os elétrons?), isso despertou a consciência dos cientistas de que existem outras
dimensões fisicamente comprovadas no universo. O elétron é na realidade energia,
assim como todo o átomo, o universo é energia e a matéria é uma ilusão, como um
filme no cinema que só tem pontos de luz na tela, a matéria não é energia
impermeável. Como a estrutura do capitalismo é amarrada e dominada pelo ego; o ego
é uma reação instintiva de posse, haverá um salto quântico de destruição dessa
estrutura para dar lugar a outra estrutura mais aberta, mais eficaz, mais consciente e
justa, e muito mais bela. A consciência e as emoções não são materiais, mas atuam no
mundo físico. Cientistas quânticos colocaram água sob observação microscópica, ao
submeter a água a uma emoção as suas moléculas tomavam formas diferentes, com
amor tudo fluía agradavelmente, com ódio parecia uma formação agulhada de cristais.
Cada coisa ou pessoa tem uma vibração e está presente em todo o universo, no campo
magnético não existe tempo ou espaço. A frequência de vibração da mente muda a
capacidade de percepção. O espírito atua na emoção que atua na matéria. A saúde é
uma questão de consciência. Cientistas quânticos já descobriram que apenas 10% de
pessoas com um vírus manifesta a doença, como pessoas sem o vírus manifestam a
doença, isso quebra a lógica de que as doenças são produtos de vírus com Pasteur
afirmava. Se unirmos todos esses aspectos vemos que a melhoria da consciência
melhora o estado de espírito e atua da terra na melhoria de todo o universo.
Já podemos vislumbrar a abundância com as novas tecnologias. A
nanotecnologia prova que a reprodução dos pães e dos peixes por Jesus Cristo é
possível cientificamente, pode ser feita com qualquer produto ou substância viva. A
nanotecnologia pode a partir do átomo construir um prédio alto, ela atua na montagem
de um objeto a partir da estrutura atômica podendo fazer também o teletransporte,
assim não precisaremos mais de plantação, com uma matriz atômica de um tomate
podemos reproduzir infinitos tomates, batatas, carne de vaca, BMWs, televisores high
definition e tudo que existe dentro de casa ou onde tivermos as máquinas de
materialização. Assim a riqueza material perde o sentido, podemos criar novos
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materiais puros, o fio de aço puro já hoje feito no espaço sem gravidade tem 1000
vezes mais resistência do que o fio de aço comum. A partir da física quântica, da
célula tronco, do conhecimento do genoma humano e da nanotecnologia podemos
reconstruir um dente cariado ou uma perna amputada sem transplante e sim por
reconstrução celular.
Mas tudo isso só é possível com a ampliação da consciência, os cientistas
passaram a perceber a influência do observador nas experiências subatômicas, a luz,
por exemplo, uma hora aparece aos nossos olhos como partícula e outra como onda
magnética, dependendo da frequência vibratória da mente a pessoa vê uma coisa ou
outra no experimento, na física subatômica não existe um observador impessoal. Uma
criança de 2 anos não pode pilotar um jumbo, assim o intelectual ego-centrado de hoje
não entende o efeito superior na cooperação. Na experiência de um fluxo de elétrons
atravessando uma placa com furos paralelos se o observador está com a mente
materialista ele vê as partículas, se ele está com a mente espiritual ele vê ondas, uma
coisa anula a outra como frequências de rádio, quando você ouve a rádio A você não
consegue ouvir a rádio B e vice-versa. Por isso, a importância da elevação da vibração
da consciência na percepção e criação, para você poder ver a abundância do universo
você precisa estar com o espírito elevado, ou você vê apenas a carência, a dificuldade
e os obstáculos, e por medo se fixa nos interesses pessoais.
Todos nós podemos ter a percepção quando fazemos diante de um problema
objetivo comum. Como criar um planeta de US$ 400 trilhões numa economia limpa?
Qual é a sua proposta? A eficácia está nos níveis de sinapses neurológicas mais
elevadas.
Pelo fenômeno forma-pensamento à proporção que elevamos a consciência
geramos formas mais belas e perfeitas, simultaneamente criamos objetos com elegância
e funcionalidade.
Observar o universo amplia a mente, a pessoa ignorante acha que não há
necessidade de matemática avançada, mas isso se ela anda de carroça, sem
matemática avançada e física quântica ela não consegue fazer uma nave espacial.
Assim existem forças que atuam no universo na natureza e a organizam, e além da
mente existe uma consciência que é a autora do universo. A experiência básica da
física quântica que desmoronou a física clássica é perceber que os elétrons somem
quando o átomo aquece e muda de órbita, mas essa mudança não é um deslocamento
físico sobre o espaço, o elétron desaparece da sua órbita e reaparece na órbita maior e
o átomo aparece em um ponto imprevisível. O universo é composto por campos
magnéticos com caráter e vibração em outra dimensão. O DNA é apenas a expressão
material de uma vibração com caráter definido, isto é, uma frequência dimensional
com um timbre. A psique humana é parte desse universo magnético que cria a matéria,
a consciência e a emoção. A psique não é matéria, mas atua nas sinapses neurológicas
por magnetismo, nas emoções e nos pensamentos. Os seres inanimados têm uma
vibração inscrita ou alma (são constituídas de átomos em movimento), os seres vivos,
desde a planta ao homem, têm a vibração inanimada e mais uma dimensão superior ou
espírito que podemos definir como “drive”, que promove o fluxo do movimento ou a
dinâmica individual como uma força-motriz (o espírito rebelde, o espírito conservador,
o espírito empreendedor, o espírito artista, etc.), a goiabeira suga nutrientes e dá
goiaba, o leão come a zebra, etc... No homem existe ainda uma dimensão superior que
é a consciência, e o DNA é individualizado e universal. Darwin sabia que foi preciso a
evolução biológica no planeta para chegarmos ao macaco e do macaco ao homem,
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mas o homem não surgiu do macaco, o DNA do homem tem outra natureza porque o
espírito que habita o homem não é o do macaco, o DNA é mais de 95% igual como
estrutura biológica, mas é apenas o suporte físico da vida, como o átomo é o suporte
da matéria apesar de não ser físico, mas no momento da concepção foi incorporado o
espírito humano na célula e não o do macaco.
Talvez tenhamos que mudar o nome da Terra para planeta azul, porque ela é
água e não terra na visão do satélite, mas vemos terra na visão limitada do campesino
com a inchada. E além disso terra induz a carência e ao materialismo, enquanto a água
ao amor. Talvez devamos chamá-la de água, luz ou amor.
PODEMOS CRIAR UM PLANETA RICO
Já podemos na Terra criar um sistema muito melhor que o Capitalismo. A
globalização e a tecnologia de comunicação que já desenvolvemos permite do
Capitalismo criarmos a União, nada some, o homem não sumiu com o macaco, é
fundamental o EGO para o “drive” no sistema ecológico do cosmos. No EGO
aprendemos a individualidade e identificamos o interesse pessoal ou das nações, mas a
integração desses fragmentos irá criar a visão de uma organização planetária eficaz. O
nosso foco na Force of Union of Humanity é a criação de um planeta rico. O planeta
precisa de ORDEM, com a globalização temos um mercado único e para que haja
ordem precisamos de um governo único.
Precisamos ter uma organização social que inclua todos, a beleza que move o
mundo, um processo de produção de distribuição de riqueza planejado que seja
altamente eficaz, com style e justo. A qualificação das pessoas deve ser elevada e o
sistema deve ser tão produtivo que pode manter boa parte da população mundial sem
trabalho operacional por escolha, a alma se expressa em canções, filmes e todas as
formas de arte onde entramos em contato com a natureza da alma humana.
UM PROJETO DO PLANETA E DOS PAÍSES
Precisamos estabelecer para ordem no planeta uma camada na civilização
acima do presente estágio – o projeto científico do mundo. Os líderes de governo de
hoje eleitos pelos povo democraticamente serão executivos como síndicos, para
executarem com transparência um projeto científico maior e acima deles. Criar a
instituição Projeto Planetário e cada país terá associado a ele o Projeto do País com
visão de 30 a 100 anos desenvolvido cientificamente por pessoas que são as melhores
do mundo em suas áreas e integrados. Quando fazemos uma carroça podemos fazer
sem projeto, mas não fazemos isso em uma nave espacial.
O planeta deve ter um PROJETO e cada país e continente o seu PROJETO. Da
plantação de alimentos a geração de energia, o Governo Planetário assume a liderança
de desenvolver tecnologia e formatar empresas científicas e as Corporações Científicas
do Governo Planetário concorrem com as empresas Capitalistas no mundo. O poder
do PROJETO é a sua maior eficácia no mundo: governos, empresas e instituições.
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PARTE II
O MODELO CAPITALISTA
CAPITALISMO CONCENTRA A RIQUEZA
A globalização veio para mudar o Capitalismo, integrar a psique e o planeta,
quanto menos resistirmos ao passado e focarmos no futuro menor a dor e o caos no
mundo. A realidade já tomou forma, mas as instituições estão estruturadas em modelos
anacrônicos, estanques, independentes, todos sabemos que o universo está em
expansão e precisamos evoluir para novos padrões. Precisamos de um formato social
que aproveite todo o potencial elevado do ser humano.
Precisamos criar instituições planetárias sobrepondo em autoridade as nações
para uma nova fase de expansão da economia mundial. Tudo no mundo tem um papel
e uma frequência como mostra a física quântica, o guarda tem o caráter diferente do
palhaço e não foram criados pelo homem, são energias que sempre estiveram no
cosmos. O governo nacional direciona a psique para o interesse pessoal, o governo
planetário direciona a psique para o interesse comum do planeta. A expansão e
integração da psique acontece simultaneamente com o mundo, integração entre as
instituição das nações, continentes e o governo central que geram ORDEM no planeta,
mas o governante não é rei como no Egito, mas sim como um “síndico” do planeta das
nações.
Pós-Capitalismo é um formato social com o propósito do progresso do planeta,
o padrão de vida se elevará se todos tiverem simultaneamente a consciência da
interdependência de tudo no planeta e que todos têm o direito a escolhas e liberdades
individuais e consciência. Para criarmos uma estrutura de ordem e prosperidade
exigem transparência de conhecimento, tecnologia e investimentos de maior retorno (a
educação).
A fórmula do Capitalismo é de concentração de riqueza. Por ser focado apenas
na independência e liberdade das empresas, a cada década os 1% mais ricos ficam
mais ricos, e os bilhões que passam fome continuam passando fome, a classe média
encolhe, e o topo nos últimos 10 anos aumentou a fortuna em US$ 20 trilhões.
A crise de 2008: o investimento de maior retorno para o planeta é na educação
dos pobres, isso não é novo, temos o exemplo dos tigres asiáticos. A acumulação de
riqueza deixa bilhões sem poder de compra. O certo para o crescimento seria a
distribuição de riqueza que aumentaria o consumo para aumentar o consumo os
capitalista inventaram o crédito, que em 2008 chegou a 180% do PIB americano, e a
quebra do sistema em empréstimos para casas ou carros, ou até mesmo para educação
é inevitável, e os juros ainda tiram mais riqueza dos pobres diminuindo a longo prazo
o consumo.
A EVOLUÇÃO DO CAPITALISMO
O universo evolui independente da vontade do homem. Em setembro de 2008
o capitalismo quebrou porque os bancos quebraram. O objetivo deste livro é colocar
esses conceitos no mundo, é uma forma para a transformação ser divertida, para
ficarmos ricos com entusiasmo e alegria interior, ao tomar consciência dos processos
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que irão tomar conta da humanidade, porque a evolução é um processo implacável,
indestrutível e irreversível.

O futuro não depende do homem individual, mas da elevação geral da
consciência da humanidade. No futuro teremos socialismo na parte de baixo da
pirâmide social, capitalismo na parte média, e o sistema científico na parte superior,
com a criação das corporações científicas planetárias, mais evoluídas, abertas e
transparentes, gerando muito mais produção, qualidade e riqueza (a empresa criada
cientificamente é rica e parte do Books 1 ao 8).
Agora vamos falar sobre Capitalismo. A evolução é um processo implacável e
irredutível, e a organização científica será a base para corporações e instituições na
sociedade, é como a tecnologia de uma aeronave a jato versus um teco-teco na sua
abrangência de tempo e espaço. O quadro acima mostra a evolução do Capitalismo
desde o seu início efetivo, poderíamos dizer em 1600 ou em 1900 e sua evolução para
2009.
Podemos considerar que o Capitalismo atual surgiu em 1900, até então grande
parte do mundo vivia ainda no regime de império. No início do mundo as sociedades
eram pequenas e isoladas e os empreendedores empíricos (triângulos pequenos na
imagem esquerda), com suas iniciativas e inovações estimulavam a população pacata
ao crescimento. Nos anos 1900 se tornou o vetor principal no mundo, econômico,
político e social, e os empreendedores e banqueiros formavam os pilares do
desenvolvimento social, o dono do negócio por assumir a iniciativa e o risco eram por
mérito e juridicamente os dono dos lucros.
Na imagem “história do capitalismo” os triângulos são os empresários
empreendedores e os pontos são as pessoas em mercados regionais pequenos ou
nacionais isolados. Em 2009, os mercados se integraram em uma unidade planetária –
o mercado global – e os pequenos empreendedores se transformaram nas
multinacionais gigantes (triângulos grandes na imagem), e os pequenos pontos da
imagem são os 6 bilhões de pessoas ou a população da Terra (mercado global). Como
o Capitalismo tem uma visão individualista e de curto prazo, e como os protagonistas
são o Capital, os bancos e as empresas pensando no interesse próprio e maximizar o
lucro a curto prazo, os governantes para se elegerem também precisam do Capital,
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fornecido pelos banqueiros, para se manter pessoalmente no poder o jogo de interesse
passa a ser o foco principal do sistema Capitalista.
Do ponto de vista da realidade objetiva temos hoje um padrão de vida muito
melhor do que no tempo das cavernas, mas essa tamanha concentração de riqueza não
foi o que parecia ser o combinado, agora, em 20 de novembro de 2009, temos mais de
10% da população da Europa e Estados Unidos desempregadas. O crescimento ou
expansão horizontal das multinacionais entrando em outros países que teve um grande
impulso entre 1990 e 2008 está chegando ao limite, os cabeças da multinacionais,
desenho, para serem mais competitivos contra as empresas locais precisam usar mais
tecnologia e demitir, e os governos com o bailout (ajuda) aos bancos falidos de US$ 10
trilhões – tirando dinheiro do povo e dando ao banqueiros – ficaram descapitalizados,
mais uma vez mostrando a fragilidade dos governos que transferiram riqueza das
reservas (dinheiro do povo) para ceder aos Capitalistas, dos bancos, concentrando mais
a riqueza. A culpa não é do Capitalista, nem dos bancos e nem dos empresários, mas
as regras do jogo. Hoje, nos jornais tivemos um passo importante na humanidade, a
eleição do primeiro presidente europeu, o Belga Herman Van Rompuy. O governo
americano briga no congresso para a regulamentação do sistema bancário, de um lado
o presidente do Tesouro Timothy Geithner clamando por regras duras e reformas e do
outro os republicanos encabeçados por Brady pedindo a sua saída, ainda mais a frente
o Chairman do Goldman Sachs Lloyd Blankfein que faliu e teve US$ 10 bilhões de
ajuda do governo, pedindo desculpas por se dizer Deus na semana passada, que
distribuiu US$ 16,7 bilhões de bônus nos últimos 3 meses dizendo que vai dar US$
500 milhões para 10.000 pequenas empresas americanas.
A EVOLUÇÃO DA HUMANIDADE
A Natureza Humana

O Processo Natural de Evolução
O gráfico acima intitulado “A Natureza Humana” reflete a descoberta
científica que fizemos da “Hierarquia dos Planos Magnéticos de Consciência
Universais”, eles em conjunto com o fenômeno de “projeção magnética” além de
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estruturarem a trajetória da evolução humana, também formatam as Instituições e as
Profissões e a sua evolução no Planeta. As Leis Naturais são derivadas dos planos
magnéticos de consciência assim como a sua conscientização.
No gráfico acima “O Processo Natural de Evolução” mostra que a evolução da
psique humana universal passou em 1960 da cultura “formal–reason” e deu espaço
para a cultura do “ego” criando um estado psíquico com visão de individualidade e
liberalismo. O próximo passo natural na evolução humana no futuro é uma cultura da
“força de união da humanidade” no gráfico “spirit” com o ganho da consciência da
interdependência do eu com o todo. O eu é livre para escolher mas não pode
atrapalhar o todo, realizando sinapses neurológicas superiores e portanto mais
complexas e dando lugar na mente para o sistema político planetário da força da
união. A evolução continuará, mas a consciência da união é mais sólido, rico e dá
maior satisfação íntima e paz interior as pessoas de todas as classes sociais do que o
Capitalismo. O ego não tem sentido isolado, é uma ilusão materialista, como mostra a
física quântica, o significado está no todo.
Os estados de consciência liberais são mais evoluídos que os formais em
complexidade e abrangência cognitiva do mundo (EGO), mas a exaltação do prazer
individual imediato como o sexo livre e o consumo de drogas, em detrimento à
solidariedade e senso de justiça (virtudes), leva ao sentimento de falta de sentido para a
vida, a virtude está em servir e não em gozar, essa condição psíquica social deu ao
modelo Capitalismo o espaço que ele precisava para florescer ao seu extremo sem
limites em apenas 50 anos (1960 a 2010), a exaltação do prazer como a energia vital
da economia de mercado, que foca apenas na satisfação dos desejos, “se o mercado
quer, então está certo”.
O CIENTISTA E O BANQUEIRO
A PARÁBOLA 1.000 ANOS DE OURO
Havia um tempo em que as pessoas viviam 1000 anos. Em território viviam três
homens isolados, um era dono da terra e os dois outros trabalhadores, trabalharam
1000 anos e o rico tinha uma montanha de 10 toneladas de ouro. Mas continuavam
fazendo tudo igual. Distante e isolados haviam outro território com outros 3 homens,
os três donos da terra e trabalhadores, o líder aspirava um mundo moderno com
tecnologia, então a noite os três homens imaginavam coisas, e em 1.000 anos fizeram
descobertas científicas, aumentaram a produtividade e agora passavam apenas algumas
horas da semana na lavoura, irrigação artificial, desenvolveram produtos e tecnologia.
Os 3 primeiros foram visitados pelos outros 3 que estavam explorando o mundo e
ficaram encantados com os produtos, o rico do grupo 1 quis comprar os produtos do
grupo 2 com o ouro, e em 100 anos gastou todo o ouro e ficaram os 3 pobres.
MORAL: o conhecimento e não o Capital que gera riqueza ou, o avanço tecnológico
tem mais poder do que o Capital (as corporações hoje tem o poder), a nova tecnologia
de criação científica os deixa obsoleto.
Hoje nos jornais, nas rodas de amigos e nas famílias do mundo se discute a
perda dos valores e da ética. Até 1959 os valores eram monolíticos em toda a
sociedade, os valores morais absolutos, mas o moralista e o cabaré são duas faces da
moeda formal. As pessoas são diferentes e os sistemas ecológicos mostram que a
diversidade é mais rica, e por isso a impossibilidade técnica (ir contra a lei da natureza)
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e o fim do comunismo/socialismo. O átomo de hidrogênio e as moléculas de água são
os mesmos em todo o universo. Estamos nós todos interligados pelas leis naturais.
A percepção do valor é algo óbvio, como o style das grifes de moda, e valor é
criado com a elevação de espírito e não o dinheiro, mas a fraqueza do espírito se deixa
levar pela sedução do dinheiro e os valores verdadeiros quase como um toque de
mágica evaporam. O universo é abundante e a riqueza natural, a pobreza de espírito
ou ignorância é que gera a escassez material.
O homem é espírito, intelecto, instinto e desejo, mas o espírito deve comandar.
A seguir vemos o quadro do conflito fundamental do homem: virtude ou status? O
avião, o telefone celular, os avanços na medicina foram criados por cientistas que não
têm nada, os banqueiros “criaram” as grandes desigualdades sociais e são ricos, essa
inversão de valores é o produto do capitalismo.

A ILUSÃO DO CAPITALISMO
A “sociedade A” produz muitos produtos e tem pouco dinheiro, a “sociedade
B” tem muito dinheiro e produz poucos produtos. Qual a mais rica? Só se tivermos
produtos em abundância somos ricos, se tivermos só dinheiro sem produtos somos
miseráveis. O Capitalismo leva a ilusão do dinheiro. Dinheiro é numero, como o
número para o engenheiro construir a ponte, dinheiro é meio, o fim é a estrutura
social. O universo não tem dinheiro e tudo funciona, na floresta ou no fundo do mar.

Com essa ilusão psíquica os banqueiro passaram a ser o centro do mundo,
mesmo até em detrimento ao capitalista e ao empresário, mas com o aval de toda a
sociedade. Se a riqueza se cria com a produção de produtos, como um banco tem mais
lucro do que a mais lucrativa das empresas? De onde vem esse dinheiro. Da
transferência de riqueza dos pobres para os bancos, pela aplicação da elevada taxa de
juros.
COMO O TRABALHO PODE VENCER O CAPITAL?
Temos a situação “A” na nossa história: 3 produtos e 3 dinheiros. No
Capitalismo o dinheiro já tem dono e só resta ao trabalhador descapitalizado, que são
6 bilhões de pessoas no mundo, se quer ficar rico se dedicar a produção. Mas se para
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ficarmos ricos aumentamos a produção, o produto perde o valor para o dinheiro (o
produto passa a valer a metade), que fica mais forte - princípio básico da economia de
mercado, a curva de oferta e demanda - e o dono do capital ganha. A única forma de
ganhar do Capital é criar produtos com mais valor agregado, com tecnologia ou style.
Como o rico tem mais educação e acesso as inovações do que o pobre, temos a
séculos uma constante concentração de renda e poder no mundo.

Se diante do Poder do Capital produzirmos mais vamos ganhar menos, o que
temos a fazer? Do lado do produto raras pessoas com nível de evolução capaz de fazer
descobertas científicas e, ao mesmo tempo, serem inventores e empreendedores, como
Thomas Edson, Bill Gates, Steve Jobs, Philip Knight, Akio Morita, que objetivamente
fazem sinapses neurológicas superiores e são capazes de fazer inovações espetaculares
e atrair o Capital, porque o Capitalista se vê atraído pela beleza e o fascínio da
tecnologia e o style, o produto nesse caso domina o dinheiro, ou pessoas
extremamente talentosas que criam Style superior e são empreendedoras e convivem
na classe alta como Chanel, Giorgio Armani, Calvin Klein, Levi Straus, Rene La Coste,
entre outros.
Se o pobre é apenas muito inteligente, e não tem evolução psíquica ou
capacidade criativa espetacular, que lhe possibilite criar valor extraordinário no
produto, lhe resta procurar e se aliar ao lado do dinheiro, procurar um lugar dentro de
Wall Street, onde o jogo do poder impera, é plano de consciência ou vibração da
ambição desenfreada, ganância e o mundo do acúmulo do dinheiro, sem ética do euinferior, lascivo e corrupto. O sistema financeiro tem sob o seu domínio os instintos
humanos, que não agrega valor, do ser inferior na luta apenas para não perder o poder,
e o ego é enorme para se defender, e obviamente esse reino do poder não enxerga as
necessidades do planeta. Por isso na nossa sociedade o banqueiro ganha mais que o
cientista. Uma pesquisadora alemã inventou um novo método de ensino, foi
despresada em Wall Street, mas conseguiu apoio do Cartel de Medelín.
Na década de 90, o dinheiro passou a mão dos inescrupulosos que pensam
apenas nos ganhos imediatos. Com a liberdade Capitalista, Wall Street e o sistema
financeiro cresceram soberanos, enquanto se intensificava o processo de globalização
das corporações expandindo os seus territórios, ao mesmo tempo Wall Street (criaou os
egocêntricos yuppies) com liberdade de especulação criou o movimento de compra,
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desmonte e venda de corporações dividindo-as aos pedaços, sem a menor
preocupação com a produção ou progresso, ou mesmo desconsiderando e agredindo o
espírito empreendedor que é o Deus invisível do capitalismo – como no Filme “Uma
linda mulher” com Julia Roberts e Richard Gere. A fórmula do Capitalismo mostrou
que ela gera uma concentração absurda de renda e poder pelo Capital, a globalização
intensificou o poder financeiro, a expansão econômica levou e leva com liberdade aos
excessos do “jogo do poder” estimulando a corrupção e a deteriorização dos valores
morais formais, e as empresas ficaram depois do ano 2000 de um tamanho tão grande
que não podem mais quebrar, contrariando o princípio essencial do Capitalismo
(direito aos lucros pelo risco da falência), mas nada interessa. O risco do
empreendedor já não mais justificava o direito exploratório do Capital. A comunicação
fácil no planeta e a internet no ano 2000 acentuaram a liberdade dos mercados a se
movimentarem, movimentos de Capital, positivamente aumentou por um lado a
liquidez e a arbitrage, mas por outro a concentração absurda de renda ou o excesso de
caixa deram espaço infinito ao aumento de invenção de instrumentos financeiros
sofisticados fictícios e sem função produtiva, alavancando o jogo especulativo ficando
cada vez mais claro os propósitos gananciosos e irresponsáveis do sistema financeiro
global. A função que criaria valor no sistema financeiro internacional é promover a
liquidez e a competência de qualificar o crédito, mas já demostrou a incompetência de
avaliar crédito, e a liquidez pode ser melhor administrada com um sistema científico
com nivelamento de juros e informação transparente e aberto a todo o mercado. Em
2008 morreram os bancos de investimento (todos faliram), em 2009 ressuscitaram para
ganhar enormes lucros e pagar bônus, o sistema só funciona com a ganância. Que
situação, vivemos agora com os bancos comerciais falidos nos explorando (Citibank,
Bank of America, UBS, Credit Swisse, Loyal Bank of Scotland, etc...).
A FORMAÇÃO DA NOVA ONDA
No entanto, os fatos são mais positivos do que aparecem nos jornais.
O grande problema do mundo é a mentalidade, operários não fazem pontes, só
engenheiros que têm mais conhecimento das leis naturais, o poder de Wall Street hoje
é desproporcional ao fato de criar riqueza, a produção ganhou a guerra, na China e nas
Multinacionais, os homens mais ricos hoje no mundo vieram da construção de
empresas e não do mercado financeiro ou real state, as 500 maiores empresas do
mundo tem um faturamento de US$ 23 trilhões ou 33% do PIB mundial, e os fundos de
pensão US$ 20 trilhões, então o Capital está mais distribuído do que apresenta-se nos
jornais. Foi criado o governo europeu com moeda única, a China cresce com vigor
colocando em cheque a liderança “exploradora e liberal” dos estados Unidos. A
tecnologia de ponta de energia e nanotecnologia está na China. O mundo está com
taxa de juros zero e alto desemprego. Os lideres não apresentam solução plausível. A
internet expõe os ditadores árabes. As teorias econômicas fragmentas não explicam e
funcionam mais. A instabilidade no sistema financeiro internacional aumenta a cada
mês. Aumenta a crise nos países periféricos da Europa sem solução plausível. O
Wikileak deu origem a uma comunidade de hackers que querem a transparência dos
governos. A tenção zero dos líderes aos problemas do aquecimento global. A ciência
descobre uma partícula mais rápida do que a luz. O Bush eleito pelo povo teve a
demência de levar os Estados Unidos a uma guerra primitiva em busca de petróleo, ao
invés de estar investindo esse dinheiro em tecnologia para inventar energia barata e
limpa. Cada um dá do que tem.
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INVESTIMENTOS, INFLAÇÃO E JUROS
O Capitalismo vive no modelo mental do ego-individualismo e vê os players e
fatores sociais fragmentados e independentes, e a falta de unidade da visão quer
controlar a economia pela taxa de juros. A mente intelectual fragmenta a realidade,
todos querem se sentir amados mas o dinheiro não compra o amor, como está preso ao
instinto e ao ego não percebe a eficácia da integração e unidade, temos US$ 5 trilhões
em barreiras alfandegárias e apenas US$ 1 trilhão teríamos uma economia limpa, não
percebe que o valor está no significado psíquico das formas e em desvendar as leis da
natureza, não percebe o sentimento do mestre Zen “que é rico porque não precisa de
nada”.
A taxa de juros na sociedade por justiça social e eficácia produtiva deve ser
próxima a zero, quem tem Capital e não trabalha não pode ficar rico explorando quem
trabalha e produz. A verdadeira satisfação está em produzir do centro do seu ser para o
todo. A mente intelectual não percebe que a corporação com virtude tem mais
lucratividade.
Fiz uma tese no mestrado mostrando que o fator preponderante na inflação é a
emissão de moeda dos governos para pagar suas dívidas. Pela lei da oferta e demanda
se aumentarmos a quantidade de dinheiro no mercado os bens ganham valor, e assim é
criada a inflação. Os outros fatores são menos relevantes, num modelo matemático são
derivadas segunda ou terceira. A prova disso é que o Brasil sempre teve inflação
gigantesca, chegando a quase 100% ao mês. Quando o Fernando Henrique parou de
emitir depois do plano Real a inflação ficou próxima de zero, mas a dívida pública em
seu governo passou de R$ 60 bilhões para R$ 600 bilhões, mostrando que o que
acontecia era a gastança do governo e a emissão de moeda para pagar a conta.
O outro fator importante e real na inflação é a capacidade utilizada da
produção, pela mesma lei da oferta e demanda quando a oferta de um produto fica
escassa sobe o preço. Todo economista sabe. No país e no mundo quando a demanda
de um bem chega próxima a capacidade de produção da indústria o preço sobe, e no
agregado da economia se o aquecimento da demanda se aproxima ou ultrapassa os
100% de utilização da capacidade instalada na indústria produz inflação.
O juro próximo de zero, digamos de 1% a 3% ao ano, é contrariamente o que
os economistas pregam, há um incentivo ao investimento, e para sociedade, a garantia
de taxas de juros baixas significa incentivar o investimento e produzir uma economia
com uma capacidade de produção folgada o que livra da inflação pela demanda, as
empresas podem investir em capacidade de produção e melhoria da qualidade sendo
pouco penalizadas (taxa de juros pequena) financeiramente. A ideias dos economistas
do homem racional não existe na prática, ela afirma que a taxa de juros baixa estimula
o consumo no lugar do investimento, na verdade o que estimula o consumo é o poder
aquisitivo resultado da distribuição de renda, quando o Presidente Lula instituiu o
“bolsa família” no Brasil o mercado cresceu. Com a crise financeira mundial de 2008 o
Brasil estava melhor posicionado no consumo.
A riqueza de uma nação se faz pela sua qualidade, a empresa rica produz um
produto de qualidade, beleza ou style, tecnologia, produtividade e bom atendimento.
O país rico é o que tem empresas que tem seus produtos com melhor qualidade,
vender commodity não cria riqueza para ninguém. A África tem diamantes, ouro e
petróleo e é pobre, o Japão não tem nada e é rico, portanto mesmo ouro sem
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conhecimento não gera riqueza. O oposto da commodity é o STYLE, style é integridade
de caráter e virtude – personalidade – e personalidade é o valor humano oposto da
commodity – que tem valor agregado zero. Personalidade é algo além do natural, o
natural não gera valor, a mulher apenas bonita “natural” não serve para ser modelo
fotográfico, a mulher precisa ter personalidade ou caráter:
Commodity
(pobreza)

⇒

Style
(riqueza)

A empresa rica é aquela que faz de sua atividade um espetáculo, com
descoberta científica e style, se superando e procurando ser o melhor do mundo, o
foco da economia na estabilidade e juros baixos ajudam a criação de empresas que
criam riqueza, a riqueza está no desenvolvimento do caráter das pessoas, e não no
aumento de consumo. A crise e a instabilidade com juros altos atrapalham a geração
de riqueza.
A Nação rica precisa gerar educação e estabilidade econômica para focar a
atenção na qualidade e produzir o território magnético para criação de empresas ricas.
A força de uma empresa ou nação não está no seu tamanho, veja a General Motors,
mas na sua superioridade de consciência que se mede pelo seu nível de lucratividade,
veja a Porsche.
O país com riqueza é aquele com personalidade e espírito elevado (integridade
de caráter e virtude), personalidade é auto conhecimento e consciência do mundo, não
o país do consumo, mas o país de produtos de alta qualidade física e style, e o style se
dá só com a evolução da consciência. Como existe a lei universal da oferta e demanda
existe a lei da forma-pensamento no cérebro, assim só é possível criar style superior
com o pensamento elevado.
RIQUEZA É INTEGRIDADE DE CARÁTER
O país evoluído pensa primeiro em educação e integridade de caráter, depois
distribuição de renda, os Capitalistas não enxergam, mas a educação é o investimento
de maior retorno e é só olhar para os tigres Asiáticos na década de 80-90. O
desemprego e um padrão de vida deplorável é responsabilidade de cada um de nós, e
não um numero na estatística da taxa de juro, como saímos da vida na floresta e hoje
temos propriedades, o desemprego é como se na floresta alguns animais fossem
proibidos de comer e outros jogando comida fora.
O EFEITO DA GLOBALIZAÇÃO
O simples pensamento planetário expande as sinapses neurológicas nos planos
acima do ego, causando maior grau de integração e eficácia na consciência, admitindo
novas variáveis mais abrangentes e sutis.
Com a globalização mudaram-se os parâmetros de poder e econômico do
planeta, a formação do mercado global único e a democracia da informação na
internet criou a necessidade de um governo planetário que deve atuar como síndico,
mas que ainda não foi materializado. A possibilidade de uma multinacional expandir
territorialmente terminou porque acabou o mundo a ser inexplorado, só existe agora
para a humanidade o mercado interno (o planeta). Diferentemente das multinacionais
os governos pensam de forma mais fragmentada pensando em nação, o que prejudica
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a compreensão dos fenômenos que acontecem hoje no mundo, e portanto de
propostas coerentes e efetivas das lideranças mundiais, como as flutuações de cambio
e o ataque dos capitais internacionais.
O centro do conflito agora é a China e os Estados Unidos que irá se estender
entre mundo rico e pobre, porque a essência do problema é o mesmo. O mercado
mundial de livre acesso e o custo de produção extremamente baixo na China (mão de
obra e impostos em decorrência de um estilo de vida extremamente simples) criou um
paradoxo – as multinacionais americanas não tem mais o mesmo interesse que os
Estados Unidos – e assim Apple, Nike e outras levaram suas fabricas para a China,
criando desemprego nos Estados Unidos e gerando um desequilíbrio na balança
comercial a favor da China que tem hoje US$ 3 trilhões de reservas em dólar.
A China com uma vida simples e pessoas que trabalham 14 horas por dia gera
uma poupança nacional de 50% e investe; além das reservas investe em tecnologia de
ponta e, hoje supera os Estados Unidos em energia limpa, como solar e
nanotecnologia. Os países desenvolvidos estão numa posição de extrema
desvantagem. As multinacionais deram “de graça” à China a verdadeira riqueza que é
a tecnologia e o tipo de organização avançada, produto de investimento em educação
de séculos dos países avançados. No entanto, os países ricos foram no passado aos
países pobres para explorar sem dar um mínimo de educação e desenvolvimento,
criando agora um exercito de mão de obra barata.
Essa condição favorável de custo da China também acontece em relação à
África, Índia, países Árabes e América do Sul; no entanto, apesar de termos a mesma
“natureza humana” do gráfico acima, o “drive” de cada país é cultural e povo está em
foco em outra direção, e o “espírito consolidador” das multinacionais não encontra as
mesmas condições. O início de expansão territorial das multinacionais se deu em
1990, em Wall Street, com atos de compra, quebra e venda das partes das empresas
que estavam encasteladas em estruturas formais retrógradas, em outras exigindo
resultado, desde a atitude predadora de comprar e dividir empresas até açoitar os
Chairman e CEOs para produzirem resultado com a expansão territorial. Wall Street
não é má, ela age de acordo com as leis de evolução do universo, o que precisamos é
de outra força a do governo planetário para atuar, como para espantar o rato
precisamos do gato. Apesar de Wall Street buscar poder absoluto, ameaçar de morte e
cheirar cocaína, sua função cósmica é quebrar os castelinhos conservadores e com a
sua ambição impulsionar o crescimento, com seu desenfreado desejo de uma vida de
sexo, prazeres e a posse de produtos caríssimos e sofisticados; tem o conhecimento dos
desejos instintivos das pessoas nos negócios e tem o poder de exigir resultados das
empresas através do mercado de Capitais, e as empresas com a mentalidade da
Democracia Capitalista se tornaram públicas com ações na bolsa de valores e por isso
são agora vulneráveis ao ataque das Corporações Científicas muito mais eficazes no
mercado global.
O universo exige eficácia. O sistema financeiro que teve essa função útil de
poder vai quase desaparecer com a informatização e transparência planetária e sua
inutilidade futura, vai se transformar numa industria de informação, o universo elimina
o que não tem eficácia para o sistema produtivo.
Com o estabelecimento de Governo Planetário vai exigir dos governos
nacionais disciplina e resultados, com padrões operacionais globais a cada instituição
publica, acabando com a corrupção dos mafiosos no poder e colocando na prisão.
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Precisamos entender que o poder hoje no mundo está em quem domina o
Capital das multinacionais vencedoras, que com a melhor forma organizacional no
planeta (ainda muito frágil no processo de criação) é meritocracia e não democracia, e
elas que organizam a principal fonte de riqueza que é a “produção” com tecnologia e
valor. Para termos eficácia e justiça é preciso disciplinar as multinacionais e o sistema
financeiro internacional em bases efetivas, precisamos de ter um plano e projeto eficaz
para a organização do mundo, que envolve projetos científicos e não o poder de quem
tem o Capital, assim podemos com transparência e clareza construir o modelo
científico de civilização, quem quiser esconder informação pagará impostos altíssimos
de renda e fortuna, porque tem um custo social elevado em desorganizar a produção
do planeta.
Eu, como sou cientista, me surpreendo com a falta de conhecimento do
mercado financeiro de matemática avançada, ficam discutindo números, matemática
não é fazer conta, isso é coisa de quitandeiro, no universo não tem dinheiro e as coisas
funcionam, o objetivo é que as coisas funcionem, a matemática na física ajuda a
compreender um fenômeno construindo um modelo mental para compreendermos a
realidade, e fazermos as perguntas corretas para mudar o padrão de consciência: se
somos feitos de átomos e os átomos não envelhecem porque então envelhecemos?
Para construirmos um mundo rico precisamos ter o foco na produção global,
não podemos ter o foco no mercado financeiro, o mercado financeiro é meio, já faliu,
todos os bancos de investimento faliram em 2008, inclusive o Goldman Sachs. O
sistema financeiro não pode ser autônomo, ele é para uso da produção, um projeto de
produção por industria (setor econômico: energia, telecomunicação, etc ), a sociedade
deve ter no lugar dos bancos de investimento entidades independentes por setor
econômico, avaliando os projetos, e a qualidade e a capacidade de produção com os
juros baixos. Quem cria valor na sociedade são os que criam style e os cientistas e não
banqueiros, que só se criam no sistema Capitalista. (style é integridade de caráter). A
sociedade deve ser vista como um sistema produtivo competitivo em busca de
qualidade com educação, sendo o centro da atenção o avanço tecnológico e o style
(desenvolve o caráter), e no resto transparência absoluta, ou a pessoa insatisfeita volta
para a floresta que lá não tem conversa fiada e nem enganação, o leão come a zebra.

O CAPITALISMO É MELHOR QUE O IMPÉRIO E O SOCIALISMO
O positivo do Capitalismo é dar lugar a iniciativa pessoal e premiar a
competência individual. Foi importante ou fundamental para a humanidade sair do
sistema Imperialista, mas agora chegou ao seu limite na humanidade, em 2011, por sua
rudez e ineficácia. O Socialismo é mais retrógrado do que o Império porque bloqueia a
iniciativa e a pluralidade – estudar a riqueza nos sistemas ecológicos. O “mercado”
livre é positivo porque cria um formato social democrático de escolha e as pessoas
desejam o “melhor” premiando a “melhor” empresa com a compra de seus produtos.
Mas é apenas um lado da equação, do ponto de vista egocêntrico do Capitalismo cria
uma ilusão de que o valor está apenas em quem produz as coisas. Mas realisticamente
o fato é que para a empresa ser grande como uma Exxon, Nokia, Microsoft e GM, além
de serem competentes na produção, precisam de milhões ou bilhões de consumidores
individuais consumindo seus produtos para manter o seu gigantesco faturamento. Mas
a miopia é que os governos e empresas no Capitalismo não se preocupam com os
pobres, no entanto a educação, as descobertas científicas e a livre informação em
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sistema social aberto são os fatores que verdadeiramente geram VALOR aumentando o
nível da produção e consumo de qualidade em função da maior consciência no
planeta. No Capitalismo ficamos na ilusão de que o banqueiro é que é importante pelo
seu poder de financiar empreendimentos sem nos perguntar se sua instituição
realmente cria VALOR. Qual é o melhor processo para a produção de alimentos no
mundo? O Modelo Científico de Civilização está em um nível de consciência de
planejamento global, o Capitalismo pensa nas soluções mágicas de mercado, e o
Socialismo é instinto e impera a ditadura autoritária do governo central, sem liberdades
individuais, limitado as necessidades básicas materiais, e sem valorizar a criação
essência da evolução.
O sistema Científico tem Governo e Empresas Científicas no topo, o
Capitalismo no meio, e o socialismo na faixa baixa.
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PARTE III
AS LEIS NATURAIS
As decisões humanas não são racionais porque as pessoas não estão vendo a
mesma realidade. Numa mesma rua a criança de 2 anos está vendo uma realidade
diferente do velho de 90 anos. Os padrões de consumo variam com o plano de
consciência do ser humano. A pessoa que conhece a física quântica, a história da
humanidade, o último conhecimento das possibilidades do genoma humano tem uma
percepção completamente diferente de uma rua de Paris do que o ajudante de
pedreiro. A pedra é feita de átomos que tem uma dinâmica tremenda, então nada é
estático como parece. Cientificamente a pessoa só é capaz de reconhecer o que ela
conhece. Por isso uns são passionalmente de direita e outros passionalmente de
esquerda, o que falta é amplitude mental e objetividade para se chegar a uma decisão
científica. O leão come a zebra, cada ser tem a sua natureza, mas o comportamento
dos seres segue as leis naturais. Não se pode confiar no ser humano, no início do
mundo Caim matou Abel, isso mostra a natureza dos nossos antepassados. Todo
sistema humano precisa ter controle – lembre-se que somos descendentes de Caim.
Mas existem todos os exemplos de grandiosidade – a maioria ainda age por interesse
próprio.
O homem nos últimos 10.000 anos passou de primitivo das cavernas a
navegador das galáxias, eram apenas reações animais totalmente instintivas, depois
inventou ferramentas rudimentares para a lavoura e moradia, nos 1.000 anos antes de
Cristo aprendeu valores morais passando a pensar maior, desde o oriente com
Confúcio e Bhuda, no Egito com a matemática, na Europa com os Gregos e Sócrates
com a Democracia. Jesus Cristo chegou para dar luz ao homem e se elevar acima da
reação instintiva. Ainda Maomé para os Árabes. Foram construídas Catedrais para o
homem ver suas imagens interiores.
Com Descartes começou a lógica, a partir de 1500 o homem começou a
desvendar as “lei naturais” do universo, que chamamos hoje de conhecimento
científico. Do carro de boi temos naves espaciais, transmissão de TV por satélite, a
possibilidade de reconstruir um órgão ou osso com a célula tronco, telescópio para ver
através das galáxias, aprendemos com o sol que a fusão nuclear nos dará energia por
milênios, e com a nanotecnologia podemos reproduzir os alimentos como o milagre
dos peixes de Jesus Cristo.
A física quântica tratou também da alma, hoje sabemos que acima da matéria
existe a anti-matéria, podemos ver a estrutura da psique e os seus movimentos pelas
redes de sinapses neurológicas, e que a percepção individual do mundo material muda
com o nível de consciência. E finalmente que o universo é constituído de campos
Magnéticos e as nossas organizações e ações na Terra interagem com esses campos
magnéticos. Mentalidade é formação de redes neurológicas automáticas.
O nível de consciência do homem hoje precisa evoluir do Ego para a
consciência cósmica para desenvolvermos style com caráter mais elevado e tecnologia
mais avançada, não podemos mais depender da intuição, precisamos ver o invisível
com o desenvolvimento científico, como o processo de criação por projeção
magnética. Para termos harmonia devemos construir e organizar o mundo em sintonia
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com os campos magnéticos do universo. Podemos chamá-las de instituições científicas.
O tempo não existe em outras dimensões (Einstein), somos parte da eternidade.
Essa evolução está seguindo o caminho ascendente dos planos de consciência
Magnéticos expostos no Book 2.
Estrutura das Instituições e Profissões na Mente Científica
Podemos determinar cientificamente a FORMA de cada instituição e o caráter
de cada profissão, assim como a FORMA – business model, product line e style – de
uma empresa ou instituição pública.
Para tornar tangível ao leigo vamos abaixo ilustrar com uma técnica sensível,
mas que o leitor possa visualizar o posicionamento das profissões, “a técnica da
metrópole abandonada”:

A NATUREZA DA ORDEM SOCIAL
Técnica da parábola da Metrópole Abandonada
Cada instituição, profissão e papel pessoal têm uma energia própria, e
incorpora em um lugar na metrópole. As instituições são formadas na “nos planos
magnéticos de consciência do universo”, assim nossa mente exige que se cumpram as
funções. A organização social tem uma forma ideal, os profissionais tem um caráter
definido e virtudes, e a relação pessoal está num nível inferior ao profissional e social.
A fragmentação da realidade parece que permite as escolhas. A escolha está no
papel social, mas o papel não tem escolha, ele tem que cumprir sua função. Cada local
tem sua energia própria. A presença de terceiros muda a natureza da relação entre
duas pessoas. A liberdade está acima do profissional e pessoal. Acima do profissional
está a participação na contribuição social (virtude). Predomina na relação social a
função profissional que define o status social, os grandes homens superam em muito as
suas funções.
TÉCNICA: Imagine uma metrópole totalmente abandonada, sem uma viva alma
(esse exercício em grupo você entra em contato com os planos magnéticos). Deus
colocou 6 marginais. Para onde eles vão, se tem toda a metrópole para escolher? Vão
para o gueto. Também colocou uma delegacia de polícia e 2 policiais e 1 viatura. Eles
tem toda a cidade e não há crime. Onde eles irão escolher? O gueto. De tanto os
policiais passarem no gueto com suas viaturas os marginais e os policiais se tornaram
camaradas e jogavam dama e conversa fora. Um certo dia a cidade vizinha a 500 kms
resolveu promover um evento fashion para 1.000 pessoas passarem um fim de semana
na metrópole abandonada – sexta, sábado e domingo. Com a chegada dos visitantes os
policiais foram chamados pelo empresário para colocar ordem, e imediatamente os
policiais se tornaram inimigos dos marginais, solapando a amizade entre eles, isso
demonstra que o nível profissional está acima do pessoal. O empresário de moda tinha
toda a cidade, mas foi fazer o evento no melhor hotel 5 estrelas, pelo glamour. Para dar
vida a cidade o empresário da moda abriu 10 lanchonetes, um florista e uma boate.
Tinha toda a cidade, mas espalhou as lanchonetes pela cidade, colocou o florista na
praça em frente ao hotel 5 estrelas na zona glamorosa da cidade, e a boate no
submundo onde está o espírito do crime. Enquanto os visitantes armaram o desfile na
zona glamorosa da cidade e a boate no submundo, os marginais se animaram e saíram
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em campo. Tinham toda a cidade. Mas pensaram primeiro na boate para roubar os
visitantes, fazer tráfico de drogas e estuprar as garotas do pedaço. Foram, em seguida, a
algumas lanchonetes nas áreas mais negras. Até pensaram em chegar no hotel 5
estrelas, mas nunca no florista. Isso demonstra como as energias fluem na cidade. Com
a chamada do empresário os policiais se colocaram em ação imediata contra os seus
amigos marginais, rompendo as relações pessoais que desenvolveram de amizade. No
sábado a tarde um casal depois do almoço foi para o apartamento na penthouse do
hotel e fizeram amor, quando a esposa do marido soube, pegou a arma e chegou no
quarto e matou a amante. Esse fato não causou nenhum interesse na boate e nem na
passarela. O assaltante nunca iria ao florista, observe que parece existir uma proteção
energética em alguns lugares. Quem se interessou pelo crime do casal foram as
famílias da outra cidade. As famílias são na sociedade as causadoras do crime pela
segregação e a visão egoísta fechada deixando os desamparados a própria sorte. A lei
natural das funções e lugares dos personagens e profissões. Depois que todos foram
embora da cidade os policiais voltaram a ser “amigos” dos marginais. Esses
acontecimentos estavam já gravados na psique de todos, eles potencialmente sempre
existiram, a presença do personagem físico dinamiza o que sempre estive disponível na
psique.
Moral da história: a “posição social” é definida em função do posicionamento
profissional e deve ser impessoal. A relação entre duas pessoas é vulnerável à presença
dos outros personagens, e suas energias, a amizade entre o policial e o marginal foi
alterada com a presença dos outros, isso significa que a relação entre duas pessoas é
fortemente influenciada pela presença dos outros e reestrutura as posições. O crime só
foi sentido pelas famílias, ao mesmo tempo que ela discrimina ela sente medo e cria o
ódio na sociedade. Há lugares na cidade que tem proteção espiritual, como o florista.
Moral da história:
1 – Ninguém quer viver sozinho, é melhor o inimigo do que ninguém;
2 - A relação de posição na sociedade é mais importante que a relação
pessoal; a presença de terceiros altera a relação afetiva de dois;
3 – O personagem hierarquicamente superior tem uma força magnética
maior e ajusta o comportamento das pessoas de profissões menores,
colocando elas no lugar certo;
4 – Existem lugares com proteção espiritual, como o florista; a firmeza
de caráter dá ordem a hierarquia social;
Essa história mostra que a organização do mundo não depende apenas de uma
ordem racional. Os papéis na ordem cósmica mostram que o Governo Planetário está
no Plano Magnético Científico com muito mais eficácia do que os governos nacionais.
Os governos nacionais operam no plano do pessoal, que é muito mais ineficaz do que
o profissional. Nos Governos Nacionais a maior autoridade é o Presidente da
República no plano de consciência Líder Visionário, mas acima dele com a
globalização estão os bancos de investimento e investidores globais que tem mais
poder. Como as Corporações Científicas estão num nível hierárquico superior aos
investidores no mercado financeiro internacional, os países poderiam ganhar poder e
se unir no Governo Planetário e colocarem ordem no mundo, mas nesse papel os
presidentes não tem força para tal. Então precisamos da ONU que está no plano de
consciência da “Força de UNIÃO da Humanidade” e do Brasil para elegermos o
primeiro sindico para o Governo Planetário e assumir o controle sobre o sistema
financeiro internacional.
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A GÊNESE DAS CLASSES SOCIAIS
As classes sociais são determinadas pelas profissões, os campos magnéticos do
universo determinam o caráter de cada profissão, as posições ocupadas nas instituições
dentro da organização social são fruto dessa ordem na mente magnética, independente
do sistema social. O sistema social determina o quanto de dinheiro vai para cada
classe. A profissão influencia na mente o habitat e o style da pessoa, porque cada
profissão tem um arquétipo natural (ver Book 11 – Criação de Histórias Universais). As
classes mais incompetentes devem ser subsidiadas, como subsidiamos os nossos filhos
pequenos, eles são incompetentes para gerar riqueza.
A realidade é mais complexa do que pensavam Marx e Adam Smith, o ser
humano é bom e mau simultaneamente, empacado e não se pode confiar, por isso é
necessário no processo social total transparência e supervisão implacável. Na
hierarquia vertical da sociedade podemos dizer que existe uma hierarquia na
capacidade de criar valor:
A hierarquia cósmica das classes sociais:
- O pensamento do pobre: pensar no hoje, no que já existe, no caixa e no
agora, na sua sobrevivência, reagir por instinto, prazer imediato e mundo
concreto – mente instintiva;
- O pensamento do classe média: usar o intelecto, fragmentar a realidade,
pensar no amanhã, na segurança, na educação, no planejamento,
na
economia, no caminho conhecido e estar preparado como empregado
para a competição no mercado de trabalho, mundo racional – mente abstrata;
- O pensamento do rico: pensar no infinito e criar a sua mina de ouro, usar a
estrutura social já formada e dar um diferencial de valor produtivo ao seu
negócio, imaginação e criação de forma objetiva – mente psíquica;
- O pensamento do extremamente rico: pensar nas leis do universo, na vida
eterna, na criação científica e style, na evolução do planeta, no avanço do nível
de consciência seu e da humanidade, na criação de riqueza, no avanço da
tecnologia, no bem estar coletivo, na realização e bem-estar e na luz – mente
magnética;

Posição
Social

Nivel da
Mente

Função profissional

Criação
cientifica

Magnético

Líder, artista e
empreendedor,
empírico
Gerente,
engenheiro
Pião e funções
práticas

Psíquico

As formas e significado científicos do universo,
inventor científico;
Captar as formas naturais do universo
Criação empírica com a intuição e conhecimento
cultural
Liderança instintiva
Planejamento, organização e disciplina;

Abstrato
Instintiva

Pátria, prazer imediato, aprendizado com as mãos e
músculos

1.000 operários não constroem uma ponte, precisa de um engenheiro que
tenha um conhecimento científico superior. Um menino de 8 anos vence o leão com
um rifle e o mata. Um homem mata um exército com uma bomba atômica, porque tem
um conhecimento científico superior.
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A ordem na Terra é função da ordem das instituições em um plano superior. As
instituições e as empresas funcionam melhor quando estão formatadas de acordo com
sua natureza cósmica (ver Book 7). As pessoas devem ocupar lugares na sociedade em
função da sua competência operacional, mas também na sua capacidade de avançar e
criar valor, e a priori não sabemos o potencial de cada pessoa, cada um tem um
caminho e um destino que não conhecemos. Mas precisamos ter uma máquina
produtiva, treinada que sirva a todos e de oportunidade com justiça e não podemos ter
desempregados.
Precisamos compreender que os homens são realmente seres com naturezas
diferentes, um é águia e outro é galinha, em função do tipo de sinapses neurológicas
que conseguem realizar. Temos que integrar a diferença de natureza com o objetivo
comum. A águia quer voar alto, ir além do horizonte, não se preocupa com o prazer de
comer, seu prazer é voar rumo ao sol. A galinha gosta de ficar no aconchego do
galinheiro, ciscar, ficar empoleirada, e nunca voar, para quê? A consciência com
diferentes níveis de consciência cria conflito. A águia não se interessa em ciscar, a
galinha não se interessa em voar, além disso dá medo e é verdadeiro, se ela quiser voar
alto vai morrer. O Dalai Lama do galinheiro diz que a felicidade não está em voar e
sim em ciscar. Mas isso não é a natureza da águia.
Contudo, existe um fenômeno na mente magnética que é alcançado por todos,
são fatos que estão além do ego e que une as pessoas, todos se identificam com o feito
do “homem” ter pisado na Lua. O Governo Planetário é uma aspiração de todos. As
pessoas de qualquer classe social no mundo, China, Arábia Saudita, Brasil e Estados
Unidos, preferem comprar um tênis Nike, um refrigerante Coca-Cola, um cigarro
Marlboro. Quando a Corporação tem objetivos grandiosos e para o bem da
humanidade todos se identificam, e esses objetivos, planos e ações podem se
compreendidos por todos, e a corporação quando passa através dos grupos
hierárquicos – reunião de união – grupo diretor, grupo de gerentes, grupo de
supervisores, cada cabeça na reunião faz um grupo com seus subordinados para
atualizar as ações, todos se sentem participantes do processo, a eficácia da corporação
é superior. As corporações científicas trabalham nos campos magnéticos do universo
com desenvolvimento científico, organização natural e style.

A FUNÇÃO CIENTÍFICA DO MERCADO
O mercado dá valor a virtude e a evolução
A essência do mercado sempre foi internacional. Para entendermos melhor, a
sua essência, a função do mercado devemos visualizar um árabe na sua tenda no
deserto com a mulher e o filho, a essência do mercado sempre foi internacional. O
árabe não tem ego, ele compra um produto na China se tiver um comprador na
Inglaterra.
O mercado tem sua função de aprimorar a qualidade de forma natural, permite
com liberdade de escolha a evolução do ser humano pela competição diária, um
homem que pega abóbora no mato e vende na feira nunca vai ficar rico. A empresa
que criou produtos bonitos e inovadores, com tecnologia avançada e bom
atendimento, mostra que se deu ao trabalho de desenvolver muitas virtudes humanas,
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apesar de quase sempre o valor não ser percebido racionalmente as pessoas querem o
melhor, o mercado livre faz com que os melhores vençam, sem interferência do
governo e sem julgamento, o mercado incentiva a evolução. O valor da empresa está
na qualidade da organização, tecnologia e style.
Mas o mercado significa o retrato da expressão livre da somatória de todos
desejos humanos de consumo limitado pelo poder aquisitivo. No entanto, a função do
Governo é dar ORDEM ao mundo, o mercado é por natureza imaturo, o consumo não
tem virtude, e grande parte das compras são por impulso e irracionais. O mercado é a
expressão livre do somatório do lado infantil e adulto das pessoas, se formos
governados pelo mercado é o mesmo que sermos governado pelo “jardim de infância”
onde prevalece os desejos imaturos do homem. A democracia não funciona, no
sistema científico votam as pessoas do nível científico e capitalista, as pessoas do nível
socialista não vota porque não se mantém, no “modelo científico de civilização” temos
as instituições e corporações científicas e as capitalistas. Muitas atividades humanas
importantes para a evolução como a educação não aparecem no mercado. O mercado
é apenas uma variável, como na escola infantil precisa de regulamentação e diretriz, o
governo deve ser o lado adulto da sociedade e impor regras, para colocar ordem,
limites e planejamento do progresso.
O Governo Científico Planetário precisa supervisionar todos os grandes setores
da economia, e coloca Corporações Científicas e regulamenta cientificamente os
setores econômicos produtivos e intervêm nos que estão pouco evoluídos e
deformados, pela ação do EGO e interesse pessoal, como o setor de combustíveis e
energia hoje. O planeta precisa de instituições como a NASA que estão interessada no
progresso e não em lucros pequenos das empresas. A empresa Capitalista fica olhando
para os concorrentes e não para o futuro ou 1.000 anos à frente, as empresas de
petróleo tem os mesmos produtos a 50 anos.
Mas se estamos pensando em uma corporação científica a publicidade é sua
maior riqueza, usam os conhecimentos científicos mais avançados do mundo e os
engenheiros desenvolvem tecnologia e fazem a produção, mas a publicidade com
criação científica de style produz uma imagem que eleva o espírito da humanidade, ela
mostra o sentimento comum e o sentimento de UNIÃO, não vivemos apenas para
comer. Existem milhares de cigarros iguais a Marlboro, na equação do valor a
publicidade virtuosa está além do produto, suas virtudes superam suas qualidades, sua
imagem mostra que não é feita de instintos pessoais baixos, mas é exemplo para
humanidade, como deuses gregos ou mitos é uma referência elevada, Marlboro é
“dono do seu território” e essa imagem é um exemplo que permite ao consumidor se
sentir seguro e confiante. Assim, ao mostrar o território imaginário da marca a empresa
mostra ser evoluída e o mercado é atraído.
As formas universais tem poder de atração superior. Uma criança acha
importante ir ao McDonald’s e a Disney, mesmo com seu nível de consciência baixo,
essas formas despertam a sua fantasia, estudos científicos revelam que a criança da
cidade grande exposta a imagens tem muito mais capacidade de raciocínio e
imaginação do que a criança do campo sem exposição ao universo infantil. O domínio
do mercado está no plano da imagem e só existe um território magnético forte para
cada produto. A ciência mostrou que para cada produto existe um “território
imaginário” natural com valor para toda a humanidade. Esse território atrai por
instinto, como o McDonald’s as crianças, independente da cultura e da vontade da
mãe.
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A corporação rica é aquela que desenvolveu o seu território imaginário
cientificamente, para ser pilar evolutivo da economia mundial. Hoje a criação depende
apenas de talento, a criação científica oferece processo e instrumentos que a equipe de
criação chega ao plano de consciência correto (o que todos sentem a respeito de um
produto), e pode ser testado competitivamente até ter preferência absoluta do
consumidor planetário (criação científica no BOOK 7). Os imaturos são livres para
criar o que quiserem e podem fazer suas empresas capitalistas dentro das regras de
uma civilização mais evoluída.

A CULTURA E O SISTEMA ECONÔMICO
O PROCESSO DE EVOLUÇÃO
No universo caminha para a evolução e tudo tem um caráter, cada país tem um
caráter e uma cultura, e as descobertas científicas transcendem a cultura.
O processo de evolução do planeta pode ser dividido em desenvolvimento
científico, cultural e de maturidade emocional. Uma cultura pode ser dividida entre
kowhow e espírito. O knowhow é aprendizado para facilitar a vida: um índia está
pescando com mão, chega um homem e pesca com anzol, o índio aprende a usar o
anzol. O espírito é o caráter do país, por exemplo: qual a diferença entre o céu e o
inferno. No céu o guarda é inglês, o cozinheiro francês, o mecânico alemão e a
amante italiana. No inferno o cozinheiro é inglês, o guarda italiano, o mecânico
francês e a amante alemã. Mesmo com a evolução tecnológica cada país mantém o
seu caráter. Caráter, personalidade e espírito são faces da mesma moeda, o espírito
conservador é antagônico ao espírito aventureiro, então países bons em um produto
não serão em outro seu oposto, mesmo com a mesma tecnologia e knowhow.
CONCLUSÃO: o mundo unido é mais rico e com mais recursos do que os países
separados.
A tecnologia atua na evolução: da enxada ao trator à robótica. O índio estava
querendo pegar um peixe com a mão e alguém chegou com um anzol. O peixe, o sal,
a panela, o tempero e o Chefe. A tecnologia ajuda ao desenvolvimento da cultura. A
cultura é uma visão particular da realidade, a Itália com seu “espírito raiz” se dedica as
massas e ao molho de tomate. Mas o que dá o espírito ao país? A sua situação
geográfica. Fizemos uma excursão no deserto, e todo o território era de areia, mas
alguns lugares pareciam ricos e elegantes, outros pobres e desterrados, do nada. A
vibração do local traz o espírito. Mas sua cultura é em grande parte dependente de
situações locais: os desejos provocados pelo deserto, montanha, rios, florestas e praia
são diferentes, a temperatura e o sol, e isso influencia na cultura. Mas o homem reage
fortemente quando se fala em mudança de cultura porque tem um envolvimento
emocional com seus elementos com significado psíquico.
O que as pessoas chamam de cultura tem implicações desejo de consumo: na
China reina a simplicidade do chinelo, roupa branca, arroz. Em Wall Street o luxo do
terno Ermenegildo Zegna, as mulheres com bolsa Prada e os homens de helicóptero a
jato. No Himalaia, a meditação do Tibet, em Hollywood as mansões e jatos
particulares e as roupas da Rodeo Drive se não fosse os milhões nas contas bancárias.
Em Harvard estudar muito e ocupar um lugar de poder, em Palo Alto, a liberdade das
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invenções em tecnologia da informação, em Londres, a organização dos investimentos,
na Suíça, a administração da riqueza, na Rússia, a vodka e o ballet. O consumo é
aparentemente muito mais complexo que a tecnologia. O homem é uma semente que
quer se transformar numa árvore, assim também é uma cultura. Cada uma tem uma
sabedoria universal que pode contribuir com o mundo.
As relações sociais são dinâmicas e interligadas. O Governo precisa levar em
conta que as pessoas na base da pirâmide com pouca maturidade psíquica fazem
muito consumo desnecessário, têm uma satisfação condicionada porque fazem o que
os outros fazem, e querem ter o que os outros têm, para se sentirem aceitos ou amados,
se aviltam por ter baixa auto estima e reflete o baixo nível de consciência. Essas
pessoas abrem mão de buscar sua maior riqueza que é a transformação de sua essência
em realização, e preferem seguir o padrão social e nunca se realizam. Mas tudo nesse
processo é necessário para o desenvolvimento emocional do planeta. O mapeamento
dos planos magnéticos de consciência que fizemos mostra a hierarquia vertical desses
planos magnéticos de consciência na evolução pessoal e social. Apesar de sabermos
que a essência de uma pessoa e a cultura de cada povo é algo complexo, podemos
desenvolver uma cultura planetária acima das culturas locais, uma cultura com mais
bem estar para todos, um style planetário.
O processo científico de criação de style faz instituições e corporações mais
eficazes e universais, com “apelo planetário” com Marlboro e McDonald’s . Assim o
style está acima da cultura e pode mudar a natureza do mundo e então o seu modelo
organizacional para melhor.
O que determina o valor de uma empresa é o seu SIGNIFICADO. O
significado gera forma com style e está acima da cultura. O significado cósmico está
acima da cultura. O pais é rico se incorporar o significado correto, o modelo de
negócio e o style planetário que corresponda. O significado do governo planetário é o
desenvolvimento científico, é o fator decisivo na geração de riqueza.
Para se estabelecer o “modelo científico de civilização” precisamos de união
entre os países, o SIGNIFICADO do Brasil é união, associado ao plano magnético
“Força de união da Humanidade”.
Os homens podem se desenvolver em outras culturas. Enquanto na floresta os
animais são burros, se eles se alimentam de um tipo de comida e ela falta eles morrem
de fome, não tem a flexibilidade ou inteligência para procurar outros alimentos que os
nutririam, e que tem em abundância na floresta. Os homens são diferentes dos animais,
partimos do reflexo condicionado até a mais alta sabedoria. Além de comer, os
homens tem outras necessidades: o brasileiro pode querer o romantismo em Veneza, o
sexo profundo nas tardes nubladas, gostar e ter a necessidade de consumo de uma loja
na Rodeo Drive, até chegar ao amor universal da Madre Teresa de Calcutá.
A economia é um processo dinâmico e a realidade é feita de cultura e não
apenas de números. Se já pudéssemos usar os processos avançados de nanotecnologia
que cria do nada o que quiser (como a reprodução dos peixes de Jesus, que é Possível),
as coisas passam a ter apenas um valor emocional. Em um mundo de abundancia de
produção o dinheiro não vale nada, o dinheiro é uma moeda de troca e não tem valor
em si. Apesar desse exemplo extremo, a humanidade caminha pela cultura e não por
decisões racionais. Nós devemos como governos e economistas considerar o valor
intrínseco da educação e das artes no processo de evolução. Nos planos magnéticos de
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consciência do universo vemos que cada objeto, música e obra de arte pertence a um
plano magnético de consciência, e a educação e as artes de qualidade ajudam a elevar
a consciência da população. O consumo histérico de bebidas e comida, sexo e objetos
de consumo desmedido, apesar de aumentar os números da economia ou o PIB, não
ajuda em nada a evolução. Num território isolado a terra não vale nada, se
construirmos uma cidade próspera o valor do terreno vai as nuvens, se a população da
terra cai pela metade o patrimônio também.
O homem é flexível e pode entender o índio e a vida nas galáxias, a enxada e a
nave espacial, plantar batata e usar como energia a anti-matéria. A “comunicação de
massa” planejada do governo é um fator decisivo na formação da mentalidade, formar
o conjunto de paradigmas ou sinapses prontas, e as instituições com virtudes podem
formar os pilares de uma nova civilização.
CONCLUSÃO: O planeta é mais rico se for multicultural. O comercio internacional é
fundamental, a liberdade do comercio gera riqueza para o planeta. Cada pais tem um
espírito que gera uma cultura, e com isso mais habilidade de fazer um tipo de produto.
As instituições do Governo Planetário cria uma nova cultura no mundo com um novo
espírito, diferente de cada nação.

O LIMITE DE VISÃO DAS MULTINACIONAIS
As multinacionais hoje não tem um “departamento de criação”, então são
sistemas racionais de governança, exigindo dos líderes inovação; o trabalho de criação
é comprado fora em agências de publicidade e design. A empresa com liderança
criativa como a APPLE está naturalmente sempre em busca da evolução e a cabeça em
projetos muito à frente da realidade concreta.
Organização Corporativa
CRIAÇÃO
GOVERNAÇA
No universo tudo tem uma cara e uma forma, e se entendermos melhor os
campos emocionais veremos que tem um significado. O leão tem cara de leão e age
como leão, a galinha tem cara de galinha e age como galinha. As corporações hoje
desprezam a criação e portanto são frágeis, porque o valor vem da cara e forma e não
da operação que é commodity. O que fez Marlboro chegar a valer US$ 200 bilhões foi
se território imaginário, que poderia ser determinado cientificamente, pelas redes de
sinapses neurológicas associadas a cigarro.
A humanidade vive hoje o modelo de criação no campo magnético de
consciência personalista, feito pela tendência da moda, pelas pesquisas de mercado e
gera um erro de mais de 99% dos produtos lançados e as campanhas publicitárias não
geram valor (apenas 10 marcas em milhares estão bem posicionadas). Quando
sabemos que cada produto tem uma vibração identificamos cientificamente o plano
magnético e criamos sua forma e imagem (erro de 0%). O piloto não pergunta o
passageiro qual a rota, o medico cirurgião não pergunta ao paciente como ele quer
operar. Lançamos o cigarro FREE e chegou a 95% do mercado, caminhoneiro,
socialite, motoboy, executivo, prostituta e mulheres direitas compravam, essa escolha
não é pelo processo psíquico do ego de identificação. Lançamos Molico que atingiu
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80% do mercado, óleo de pele Paixão que chegou a 80% e tinta Hidracor com 85%
do mercado.
Todas as empresas multinacionais de hoje são vulneráveis por não estarem no
plano magnético correto, isto é, que gere valor e 25% de lucro. Quando lançamos
FREE o líder era GALAXY com 80% do mercado, mas era vulnerável porque o seu
brand imaginary tinha pouca integridade magnética na mente universal. O maior valor
de uma coisa, marca ou instituição é sua identidade, que é o oposto de commodity –
sem valor agregado. A Philip Morris, por exemplo, tem 200 produtos e apenas
Marlboro, que é um simples cigarro, tem uma imagem com força planetária. A força da
marca não é só para ganhar mais dinheiro, mas uma marca sem espírito não é boa para
a humanidade, ela foca o material, é como uma pessoa sem cabeça, ou na melhor das
hipóteses “sem cara”. Precisamos de deuses e heróis, amores e realizações, cada
produto com sua virtude cósmica intrínseca.
As gandes empresa, ExxonMobil e GM, estão ainda num nível de
desenvolvimento que não têm CRIAÇÃO ou identidade e compram fora. São
totalmente vulneráveis.
Objetivamente as empresas multinacionais expandiram de 1990 até 2009 de
uma forma dramática, grande parte das empresas já tem mais de 80% de distribuição
no mercado mundial. Expandiram horizontalmente num processo racional, agora para
se fortalecerem e crescerem precisam elevar o nível de consciência e integridade de
caráter ou style.
Como vimos no primeiro parágrafo do livro Picasso cria valor do nada, ou
melhor, a elevação da consciência melhora a nossa qualidade de nos expressar, as
marcas da Unilever e Procter&Gamble são pobres de style por limitação da
consciência de seus dirigentes.
No planeta teremos menos empresas e mais eficácia operacional e de style,
maior produtividade e as pessoas com mais tempo e recursos renováveis para se
desenvolverem. A nanotecnologia vai permitir isso. Pegar batata na roça e vender na
feira não ajuda em nada, era melhor essas pessoas estarem na escola.

O SIGNIFICADO PSÍQUICO DO “APELO” DO CAPITALISMO
O apelo ao EGO dá a possibilidade de ficar rico independente dos outros. O
Capitalismo é uma força arquetípica do plano magnético “I am a Star” (veja Book 2
Empresas Ricas) que no início parecia atender a todos com a ilusão da liberdade de
que um dia todos teriam acesso aos bens materiais, promessa atraente porque todos
queremos ser ricos (sonho americano). Como privilegia a individualidade também
privilegia apenas o mercado como regente supremo da sociedade. O capitalismo é
mais evoluído, isto é, mais plural e democrático que o império e o socialismo, e por
isso os superou. O mundo cresceu muito entre 1900 a 2000, época de maior avanço
econômico da história do homem, saindo do império para o capitalismo global. O
Capitalismo ganhou espaço por proporcionar mais liberdade e individualidade do que
o império, criando uma estrutura jurídica e parlamentar voltada para o Capital,
estabelecendo as regras dando maior apoio e liberdade de criação do que os modelos
anteriores, gerando muito mais criação de valor e riqueza em relação ao império e ao
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socialismo. O Capitalismo promove uma exaltação do EGO, do prazer e do hedonismo
e a visão imediata e materialista, deixando pouco espaço para ver com clareza o todo
do processo social ou sustentável do processo produtivo.
A DIVISÃO PSÍQUICA DO CAPITALISMO
A fórmula do Capitalismo leva a concentração de riqueza. Todos na sociedade
aceitam porque também sonham em poder um dia serem muito ricos.
Esse poder tem sido aceito por todos nós com a justificativa de premiar o mérito
individual. O Capitalismo foi criado pela fragmentação da psique humana como se o
topo da montanha existisse sem a base, com a premissa de que quem está em baixo
não merece consideração, é apenas mão de obra, e que o desemprego é natural e não
é problema das empresas, assim aceita naturalmente a pobreza e a fome no mundo
como parte do jogo.
Esquecemos o óbvio, um rico de hoje seria pobre se estivesse sozinho na
floresta primitiva, a divisão do trabalho é a essência da geração de riqueza, possibilitou
a criação da riqueza mundial, que seria para todos, mesmo não sendo na mesma
proporção, o que sobra no topo da pirâmide deve ser distribuído para no mínimo a
educação. A sociedade é formada de milhões de perdedores e poucos vencedores,
como num campeonato de futebol. Os piores perdedores se tornam desempregados,
mas são também consumidores e donos do mundo e são membros da civilização, e
sem todos o homem, mesmo sendo o mais competente do mundo, sozinho não sairia
da miséria. Agora que a promessa do Capitalismo se revelou uma mentira,
pragmaticamente o resultado é visível, se olharmos para fora vemos um mundo em que
poucos milhares de pessoas possuem US$ 70 trilhões e bilhões de pessoas na absoluta
pobreza imperando a fome.
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PARTE IV
O MODELO CIENTÍFICO DE CIVILIZAÇÃO
O Modelo Científico de Civilização contém o Modelo Científico, o Capitalismo
e o Socialismo juntos em diferentes camadas sociais de responsabilidades.

ÍNDICE
1. A Direção da Evolução
2. Características do Modelo Científico de Civilização
3. O Modelo Científico de Organização
Caráter, Modelo de Negócio, Forma e Style, Transparência Absoluta dos Governos e
Corporações
4. Governo Planetário & Instituições Planetárias
ONU, Agenda Global e Governos Continentais
5. Criação de Corporações Científicas
6. Planejamento da Produção Planetária
Informações Econômicas Planificada
Foco na Produção e Valor
Energia: fusão nuclear
Desenvolvimento Científico
Nanotecnologia: materiais de qualidade e sustentáveis
Física quântica: materialização de produtos
Criação de Style: arquitetura das cidades, design e publicidade
Cidades como Patrimônio da Humanidade
7. Sistema Financeiro Internacional sem Alavancagem
Distribuição de renda, mas crédito limitado
8. Educação e Vida Social
9. Supervisão das Instituições e Teste da Eficácia do Modelo Social
10. Arquitetura e Arte
11. A Abundância e o Amor

PORQUE O MODELO CIENTÍFICO DE CIVILIZAÇÃO?
O universo está em expansão, a evolução é para a complexidade, na origem da
vida nos plânctons no mar, até a consciência da estrutura do DNA. O Governo
Planetário e as Corporações Científicas geram outro padrão de consciência e eficácia e
maior satisfação.
O mundo está a ponto de dar um salto quântico de consciência, mudar o seu
modelo social, quebrar o paradigma Capitalista. O Capitalismo é precário. Estamos a
ponto de entrar num “padrão mental de tecnologia superior” – outra forma de pensar,
mais eficaz. Ao invés de pensarmos intelectualmente na função de uma coisa ou
instituição, pensarmos no seu SIGNIFICADO e nas leis naturais para materializá-lo.
10.000 piões de obra não constroem um ponte, precisa de um engenheiro com o
conhecimento científico superior. O conhecimento científico necessário agora não é
mais saber que a Terra é redonda, mas que cada coisa ou instituição no universo tem
uma forma natural, que refletem os campos magnéticos do universo (Books 1 a 7), que
em última análise é que mantém as coisas sólidas na Terra.
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DINHEIRO É CRÉDITO
O ser humano tem o desejos de usar e de possuir, então o sistema produtivo é
baseado no crédito, por isso fazemos trabalho e negócios para ganhar créditos. O
próprio trabalho e negócio pode também ser uma satisfação. O rico tem muito crédito
para atender as suas necessidades de posse e consumo. Mas as pessoas que não
precisam de nada também são ricas.
O verdadeiro rico é aquele que evoluiu e se sente dono do universo, como
todos, conhecem o poder infinito da materialização, como a energia nos planos
Magnéticos do universo se transformam em matéria.
O rico é aquele que não precisa de nada.
AMOR É ELO
Todos querem se sentir amados. Os países do planeta precisam de união.
O dinheiro não compra o amor. Precisamos das coisas materiais por instinto, os
planos magnéticos mais básicos do cérebro são a “raiz” e “instinto de posse”. A pessoa
por instinto precisa ter ligações afetivas e possuir bens, cada bem, já sabemos pelo
”Book 7” tem um SIGNIFICADO cósmico, e as pessoas ao comprá-lo, aciona as
sinapses ligadas ao bem: jeans é liberdade, moto é rebeldia, telecomunicação é
integração com o mundo, produto de beleza é inspiração para desenvolver a elegância
e a virtude. As marcas com style têm esse significado com maior intensidade e coloca a
pessoa em contato com uma satisfação maior, o style cria vontade de vivar. E a pessoa
vai passando pelo romantismo, racionalidade, jogo do poder, busca da essência,
idealismo, empreendedorismo, inovação, doação, de uma forma não linear, até chegar
ao Oásis e compreender que a Terra é um teatro e as coisas na matéria não são tão
sólidas como parecem.
Apesar de o dinheiro não comprar amor, os bens materiais, eventos e as
posição sociais que a pessoa tem e ocupa e passa a conviver acarreta no crescimento
da consciência fazendo novas sinapses.
Não compramos amor, mas o desenvolvimento psíquico eleva o espírito e as
pessoas se tornam mais amadas. São como círculos Magnéticos, as pessoas mais toscas
se unem as pessoas mais toscas, as mais produtivas as mais produtivas, os marginais
aos marginais, exatamente pelas atitudes e coisas materiais que almejam possuir. O
auge desse amor é a fama. A pessoa com a mente no cosmos tem outros valores.

INTELIGÊNCIA
Algumas pessoas querem ser inteligentes, deixar sua marca no mundo, esse é
um desejo do lado esquerdo do cérebro ligado aos instintos. A inteligência é
comparativa. A inteligência avalia mas não cria. No intelecto a pessoa se compara e
quer por instinto a ascensão social e ser melhor que o outro pelo conhecimento. A
mente intelectual é muito importante no planejamento do futuro, mas não o suficiente
na criação de formas e significado.
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ESPÍRITO
As atividades do espírito pensam na grandeza e no futuro, se concentram no
positivo. O espírito está presente na humanidade nas suas virtudes, nos projetos de
desenvolvimento e descobertas científicas e na distribuição de riqueza, na invenção,
na criação, e no espírito do campeão. O espírito está no homem que tem a
compreensão de que deve fazer a sua função bem feita para o todo aumenta a sua
satisfação.

HOMEM
O homem é uma parte da humanidade. Nos níveis mais baixos por
necessidades físicas o faz se integrar ao sistema produtivo. O homem pequeno é como
o saci-pererê, quer tirar o dele, levar vantagem e sumir. Quando o homem é grande ele
está a serviço da humanidade. Como os homens na massa não são bons, honestos ou
verdadeiros, para termos um sistema social que promova a evolução é preciso um
sistema rígido nas instituições, controle e punição, limites permitidos bem claros, e
com tolerância zero.
O maior problema do homem é o EGO expandido, a pessoa querer
obstinadamente ser mais que os outros pelo medo de exclusão (infantilidade).
Poucos homem tem desprendimento e faz as coisas pelo que elas são, com
tranquilidade, sem o ataque da baixa auto estima. A auto estima é um fator espiritual
de auto aceitação e verdade, porque os fatores externos não resolvem, pessoas ricas,
bonitas e famosas se suicidam. A auto estima é dar valor ao seu caminho.

1. O FUTURO
O futuro é melhor que o passado. O desenvolvimento científico tem superado
todas as formas imperfeitas de tirania no planeta. Os campos magnéticos do universo
atuam na mente e estão expandindo a consciência humana. No futuro a fusão nuclear
irá produzir energia limpa 1 milhão de vezes maior que a bomba atômica; a
nanotecnologia pode criar materiais mais leves, resistentes e duráveis, e ainda
capacidade de processamento digital milhões de vezes maiores que as atuais; o
domínio do DNA vai permitir ao ser humano recompor as partes do corpo danificadas
e melhorias genéticas; a comunicação terá custo próximo de zero; a geração de
alimentos será abundante; pela nanotecnologia poderemos gerar bactérias com o fim
de purificar os ecossistemas do planeta, como comer nas águas do mar, os
derramamentos de petróleo e limpar as roupas e a casa. O sistema político transparente
e planetário, sistema financeiro transparente e automatizado, limpos de corrupção, as
pessoas pensando no planeta e desprezando a guerra por perceber que o fator principal
da vida é a educação. A abundância de energia limpa e a nanotecnologia irão produzir
qualquer produto em quantidades excepcionais sem precisar de gente na produção. A
compreensão da interdependência da economia vai gerar sentimentos de solidariedade
e ocupar grande parte da competição selvagem, mas mesmo assim teremos que
preservar na sociedade atividades produtivas para as pessoas num nível mais baixo de
consciência, como a luta de boxe. A principal preocupação será a evolução da ciência
e o desenvolvimento tecnológico e a verdade nos relacionamentos.
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O futuro será mais rico, organizado e justo que o passado. Mas se ficarmos hoje
de braços cruzados as transformações irão doer muito. A razão da implantação do
“sistema científico de civilização” no planeta é porque é mais eficaz e melhor para
todos, no universo vence a eficácia. Parece que não, mas o homem de hoje é mais
evoluído do que o de 10.000 anos atrás, o presidente da ONU tem o cérebro mais
evoluído do que o homem da enxada, ainda assim insuficiente hoje porque os desafios
de integração são maiores. O planeta será muito melhor, com mais amplidão e beleza,
uma visão científica e terá outra arquitetura mais sofisticada e com style, cidades
organizadas e tecnologias avançadas, governo com organizações e instituições
científicas planetárias; e a capacidade de realização pessoal será muito maior em
função de um planejamento de recursos humanos planetários, as pessoas poderão
planejar suas profissões, mesmo assim com espaço para a compreensão e proteção dos
indivíduos incapazes, como os índios, como consequência uma forma mais abrangente
e verdadeira no tempo e espaço das pessoas pensarem sobre si mesmas, os seus
semelhantes e o universo.
No Modelo Científico de Civilização teremos na camada de cima pessoas
eficazes e transparentes e consumo frugal. No meio, pessoas Capitalistas com
ambições pessoais para desenvolver auto confiança e consumo de luxo. E na base o
sistema Socialista com pessoas menos ineficazes e com menor maturidade psíquica
precisando de ajuda para a sua sobrevivência básica, obedecendo e pouco consumo.

2. O MODELO CIENTÍFICO DE CIVILIZAÇÃO
A EFICÁCIA DA INTEGRAÇÃO
O modelo científico de civilização é baseado no plano magnético de
consciência que denominamos “campos magnéticos do universo”, que tem como
fundamento que tudo no universo está interligado e tem uma forma específica,
inclusive a organização social. Temos que ter na civilização três sistemas convivendo
para satisfazer as diferenças de capacidade (ou incapacidade) de realização e
produtividade:
Sistema Científico
Sistema Capitalista
Sistema Socialista

...
...
...

eficaz e maturidade
competitivo e afirmação
pouco eficaz e humanitário

O Sistema Científico é um processo decisório baseado no conhecimento das
leis naturais, inclusive o desenho da organização política e econômica do planeta, das
instituições e empresas, com pessoas com mais maturidade no topo voltadas para o
bem comum. O Sistema Capitalista não pode ser eliminado porque atende as pessoas
ainda na fase de afirmação pessoal, que precisam de entrar em competição para se
provarem. O Sistema Socialista é para as pessoas que têm pouca eficácia (como as
crianças são incapazes), pessoas com menos preparo e competência, tipo
funcionalismo público paternalista (arquétipo pai), que devem pertencer ao sistema
socialista e ser subsidiadas pelo Sistema Científico.
Precisamos criar um Governo Planetário acima das nações para uma ordem
mundial, sem interferência de interesses pessoais, para poder resolver problemas
maiores, como a construção do sistema financeiro internacional integrado e
transparente e o aquecimento global. O movimento atual do universo é a integração.
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As forças de atração no universo são sempre magnéticas e geram aumento de eficácia.
Todas as ligações do universo são magnéticas, na matéria temos as ligações atômicas e
as forças de atração entre os astros, na mente abstrata os pensamentos que se
complementam, na mente psíquica temos as afinidades emocionais que provocam a
atração, e na mente magnética os objetivos e as atitudes com virtude que provocam
atração.
Nos sistemas biológicos sabemos que a evolução das espécies se dá pela
integração do organismo menor no maior se tornando mais eficaz – descoberta por
Lynn Margulis, em 1967, “a evolução se dá pela fusão simbiótica entre espécies em
colaboração”, contrariando a teoria de Darwin que se dá pela vitória do mais forte
sobre o mais fraco.
LEI GERAL PRIMÁRIA: o universo se integra e aumenta a sua eficácia. Para os
mais cabeças duras uma pergunta de jardim de infância: você pode ser rico sozinho
numa floresta? A união é fundamental para a riqueza, como mostram os sistemas
biológicos, estelares, neurológicos e psíquicos. As associações multiplicam as ligações
neurológicas. Para os que ainda estão no jardim de infância: Steven Spielberg faria um
filme sozinho numa floresta africana? O Capitalismo cria a ilusão pelo poder do
dinheiro de que as pessoas podem fazer coisas sozinhas, apenas comprando. A
integração e a colaboração produzem resultados superiores. O faturamento da NOKIA
precisou de pessoas em todo o mundo comprando os seus produtos.
Os líderes terão menos importância que hoje, porque os países terão
PROJETOS de longo prazo, coerentes e objetivos, científicos, aprovados pela
sociedade, prioridades dos problemas a serem atacados, o orçamento e o modelo
tecnológico é definido por projetos objetivos colocados a crítica para a humanidade. O
objetivo da vida é a realização pessoal, com a prosperidade e a paz; as divergências
devem vir a público, e os conflitos encenados com um se colocando na posição do
outro para entender seu papel.
Ao invés de ter o foco na liderança e competência individual, o foco está na
eficiência dos FORMATOS institucionais para gerar resultados positivos ou progresso
para o planeta, e os executivos governamentais ou empresariais são apenas pessoas
competentes para gerir, mas não os responsáveis para criar as formas institucionais e de
produto.

3 – O PROJETO DO PLANETA
Um projeto de cada País
O grande passo do Sistema Científico de Civilização sobre o Sistema Capitalista
é a introdução das Corporações Científicas e de um PROJETO de longo prazo dentro
da estrutura de governo. Todo país deve ter um PROJETO de 30 anos feito por
especialistas, cientistas, juristas, pessoas sábias da sociedade, de forma objetiva com o
fim do progresso do planeta. Eliminar as decisões pessoais com objetivos e interesses
pessoais ou de grupo.
Temos que desenhar o planeta, os continentes e os países de forma física e
material. O projeto de arquitetura passa a ter uma importância fundamental porque é lá
onde vamos morar. A arquitetura influencia os estados mentais. A mente abstrata
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racional de hoje ou filosófica não leva em consideração as formas e apenas
“conceitos” intelectuais. As pessoas reagem instintivamente às formas e poucas se
interessam por conceitos, um carro bonito, uma praia bonita, uma casa bonita, uma
grife, uma “bunda” bonita. O sistema científico considera o conhecimento mais
profundo do funcionamento dinâmico da mente humana do Zen que diz o seguinte:
espírito gera forma; conceito gera função. Se quisermos gerar forma com conceito dá
errado, a menos que façamos um erro no processo. Por outro lado, a Forma gera
consciência e pensamentos. Conceito não gera valor.
Arquétipo
Conceito

⇒
⇒

Forma
Função

magnetismo
intelecto

Uma criança no monastério zen sabe que se pensarmos no espírito obtemos a
forma. Exemplo: um automóvel com o espírito aventureiro gera na mente humana de
imediato uma forma diferente de um automóvel com o espírito conservador, a forma
que vem a sua mente é igual a forma que vem a mente de todos, ou melhor, ao invés
de pensarmos em “conceito” desenhamos a forma no papel, e várias pessoas de
criação podem contribuir aprimorando a forma diante de todos, e ver se fica mais
atraente e com percepção de maior valor; tudo no universo tem um espírito (campo
magnético ou anti-matéria) e é obvio que avaliando a partir do espírito qual desenho
tem a melhor forma. Se, no entanto, vamos pensar em “conceito” não criamos imagem:
a forma do automóvel econômico, o automóvel para a família, o automóvel para
trabalhadores de obra, o automóvel para executivos. Função de uso não gera forma
nem valor porque está ligado ao intelecto. A mente não consegue focar em uma forma
com o “conceito” e muito menos é possível criar no sistema racional um time de
criação, com todos contribuindo para o aperfeiçoamento da forma. O conceito leva o
foco da mente para o EGO ou gosto pessoal, não para a forma universal.
A definição da forma cósmica correta é econômica, gera uma forma para mais
de 1.000 anos, não exige criação constante. Formas como a garrafa de Coca-Coca, o
maço de Marlboro, o grafismo da bolsa da Burberry, ou ainda o símbolo da Chanel são
duradouros.
Não adianta ter as melhores ideias e ir morar numa favela. A forma física tem
uma influência absoluta na mente das pessoas e na ordem social. Olhe a influência das
grifes, Fendi, Giorgio Armani, Bulgari. A arquitetura grega passa filosofia. Cada estilo
arquitetônico contem em si conteúdo psíquico com significado para todos. Os estilos
de culturas específicas são criados porque aquela cultura tem um espírito que é
compartilhado por todos, mesmo para os que são contra. O espírito ou a parte
magnética do cérebro trabalha com significado e formas - coisas que não existem na
mente abstrata intelectual – e pode gerar um projeto mais objetivo e visível pora todos.
As marcas de roupa são caras porque geram um SIGNIFICADO na mente.
O projeto do planeta
Os seres humanos precisam de alimento – qual é a forma científica de gerar
alimentos para saúde no mundo? A ONU usando como sede do governo planetário
deve ter projetos e planejamento planetários, ninguém vai acabar com a lei da oferta e
demanda, os estudos de demanda e planejamento da produção com informações para
cada área de atividade produtiva é fundamental para eficácia produtiva. Na agricultura,
a terra, número de trabalhadores, insumos e o nível de consumo de cada tipo de
alimento. Com cientistas e especialistas no ramo e fabricantes de insumos desenvolver
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o projeto de alimentação. Junto com os médicos e terapeutas da energia (medicina
integrativa) desenvolver um “projeto” que a partir do ponto que estamos formatar uma
dieta balanceada e divulgar nas mídias corretas através da publicidade.
Os seres humanos precisam de energia e combustível – qual é a forma
científica de gerar melhor energia para o mundo? A ONU ou governo planetário deve
ter um projeto com a matriz energética de menor custo e melhor qualidade e limpeza hidráulica, energia atômica, aeólica e fusão nuclear. Junto com a NASA fazer um
programa para o desenvolvimento de fusão nuclear e outros métodos solares de obter
energia. Serão criadas Corporações Científicas para operar na produção de energia de
forma mais eficaz.
Os seres humanos precisam de infra estrutura: estradas, portos, aeroportos,
saneamento, água, luz elétrica. A ONU deve apresentar um projeto de infra estrutura
com os melhores métodos construtivos, a melhor tecnologia, e apresentar em reunião
de trabalho com os continentes – Europa, Ásia, Américas, África – para que cada país,
estado, cidade tenha acesso e crie um benchmark para ser adaptado as circunstâncias
locais. O objetivo é FORMATAR o melhor e mais eficaz e esquecer essa masturbação
intelectual de cultura. A cultura é know how, a Coca-Cola e McDonald’s provaram que
formas Magnéticas são desejadas por todas as culturas. Ninguém prefere a pobreza e a
doença, nem os árabes que se dizem terroristas.
O aquecimento global é um tema que precisa ser atacado globalmente. Temos
que pensar na sustentabilidade a partir do homem primitivo na floresta, se criamos algo
esse algo deve melhorar a vida sem detonar o resto. O oxigênio é de todos, logo quem
consome mais e joga CO2 na atmosfera paga por isso, os países desenvolvidos devem
pagar pelo que consomem. Porque não é assim? As empresas não querem ter
responsabilidade, se as empresas de petróleo tivesse que pagar altos impostos pelo
dano que causam ao sistema ecológico do planeta, e impostos de consumo também os
investimentos já teriam sido muito maiores para resolver o problema.
A produção de aço, diamante, peixe, sapatos, carne, ovos, alface, tomate
teriam que ser dada de forma científica, e não apenas a forma funcional da mente
abstrata de hoje, marcas com virtudes para que tenhamos instituições de mais valor.
Os arquitetos teriam mais trabalho científico no desenho das cidades, do
congresso nacional, das escolas e portos, dos aeroportos, rodoviárias, shopping centers,
ruas, praças, centros esportivos, centros de música, estradas, centros de museus, não
apenas pela parte funcional, mas para produzir significado e elevação de espírito na
civilização. Cada lugar teria sua própria arquitetura, mas consciente de seu caráter e
significado para o mundo.

4 – O GOVERNO PLANETÁRIO
O Governo Planetário está na mente magnética do homem numa posição
superior e com pensamentos acima do ponto da mente que se encontra os governos
nacionais. Nessa posição temos também as Corporações Científicas e o sistema triplo
científico, capitalista e socialista. São algo natural e responsável pelos pilares da
produção de bens no planeta. Um PROJETO com moeda própria, disciplina e valores
verdadeiros.

322

A NECESSIDADE DE UMA NOVA MENTALIDADE
Como o operário não sabe construir uma ponte porque precisa de
conhecimento científico superior do engenheiro, mesmo que sejam em milhões, o
líder de hoje precisa do conhecimento científico dos Campos Magnéticos de
Consciência do Universo para entender o processo de evolução do ser humano na
Terra.
Precisamos ousar o impacto causado na psique ao pensar planetariamente.
As Corporações Científicas que são base dessa civilização precisam de um
novo modelo empresarial, usando o conhecimento dos campos magnéticos do
universo para posicionamento e modelo de negócio científico das corporações.

A estrutura organizacional do governo planetário segue o modelo cósmico da
estrutura dos átomos, células e corpos no universo. Abaixo organização:
Conselho Planetário
BOARD DO PROJETO PLANETÁRIO
MODELO HIERÁRQUICO CÓSMICO

estrutura atômica
DIREÇÃO EXECUTIVA PLANETÁRIA
DIREÇÃO POR CONTINENTE
INSTITUIÇÕES PLANETÁRIAS
MINISTÉRIOS
Sistemas políticos
cientifico - capitalista - socialista

GOVERNOS NACIONAIS
Ministérios Nacionais
1. Ministério da Cultura de Educação
CRIAÇÃO de valor
PROJETO científico: Quais os eventos, arquitetura e programas de TV, filmes e dramas que geram maior
consciência para a população, design de produtos e style
GOVERNANÇA
A cultura é a forma como a sociedade faz as coisas, e a educação é uma parte fundamental nesse
processo e fortemente dependente do grau de maturidade das pessoas. Como o Modelo Científico
estratifica o sociedade de acordo com a realidade emocional, temos os programas de Cultura e
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Educação para o nível científico, capitalista e socialista. O nível cientista tem por natureza a pesquisa e
a evolução pensando no bem comum, o capitalista egoísta, e o socialista deve ter um tratamento
paternal por sua incapacidade de gerir sua vida, as casas do programa “sua casa sua vida” do Lula já no
começo foram vendidas baratas, o que mostra a incapacidade de gestão pessoal dessa classe.
Sabemos que a evolução da consciência se dá por saltos quânticos, e a maioria das pessoas não
estimulada a crescer, apenas a reproduzir seus padrões culturais.
Pesquisas de projetos pessoais de profissão versus as necessidades da indústria traçam o planejamento
de formação de mão de obra e satisfação pessoal, e a programação cultural em função dos dramas
vividos nas camadas sociais, no sentido de estimular as pessoas a transformar as sementes que são em
árvores e frutos.

2. Ministério do Planejamento
CRIAÇÃO de valor

PROJETO científico: Quais modelos de negócio geram maior eficácia?
GOVERNANÇA
O foco desse ministério é a produção do planeta, o planejamento da produção mundial em função da
previsão de demanda, a unificação dos países para maior eficácia. Unir o desenvolvimento científico e
tecnológico com os processos de produção para permanente evolução, o fornecimento e estoque de
insumos, com a cultura e educação a formação de mão de obra, Capital do sistema, direcionamento
para infra estrutura e capacidade das Corporações Científicas, competindo com as empresas capitalistas,
limitado os produtos prejudiciais a sociedade.

3. Ministério da Ciência e Tecnologia
CRIAÇÃO de valor
PROJETO científico: Quais as necessidade de descobertas científicas? Qual o plano
Magnético da invenção que precisamos? Esboços do território imaginário a ser desvendado.
GOVERNANÇA
O ministério da ciência que faz o planeta evoluir, promover o desenvolvimento científico é que faz o
homem sair da enxada e viajar nas galáxias, o cientista verdadeiro tem a cabeça no universo para
descobrir as leis naturais, o sentimento de comunhão por termos os mesmos elementos químicos em
todos os lugares do universo, a beleza do átomo de hidrogênio, os milhares de anos das galáxias e as
várias dimensões do cosmos, a relação da energia com a matéria, a unidade da ciência e Deus, fazem
parte de um mesmo mundo de grandeza e iluminação.

4. Ministério da Energia
CRIAÇÃO de valor
PROJETO científico: Território imaginário e Significado da energia? Desenvolvimento de
formatos de fusão nuclear. Modelos de negócio e emoções da energia.
GOVERNANÇA
A energia está ligada a toda a indústria, no progresso do planeta, e a eficiência do processo produtivo
mundial. Sabemos que no futuro tudo pode ser produzido apenas com energia numa máquina de
materialização pela nanotecnologia: podemos fazer edifícios, carros, eletrodomésticos, frutas, legumes e
comida pronta. Além disso, na medicina regenerar os tecidos, fazer crescer os ossos e os dentes. A
matéria na realidade não existe, o átomo é pura energia, e os campos Magnéticos são as verdadeiras
estruturas do universo. Estimula o desenvolvimento cientifico e tecnológico na indústria e medicina.

5. Ministério da Telecomunicação
CRIAÇÃO de valor
PROJETO científico: definição do plano Magnético da telecomunicação. Significado e forma
das empresas. Elementos de estilo e Território para desenvolver formas mais avança das de
tecnologia.
GOVERNANÇA
A telecomunicação está ligada a união dos povos, a base da globalização e da internet, é responsável
pela distribuição da tecnologia dos centros científicos do mundo, as instituições do estudo das “tribos”
sociais, a integração das comunidades, o calor da vida cosmopolita, os estudos culturais e
antropológicos do planeta, as formações das culturas e grupos sociais, está na gênese da mescla do
tecido social global e a integração planetária.

6. Ministério da Relação dos Países
CRIAÇÃO de valor
PROJETO científico: Definição do plano magnético das relações, definição das virtudes e
formas do ministério e seus produtos.
GOVERNANÇA
O ministério da diplomacia. O deserto é diferente do oceano e da montanha. Cada país tem um desejo
de consumo e de produção, tem matérias primas e recursos, mas principalmente usam o conhecimento
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e a tecnologia do Governo Planetário que sozinhos não conseguiriam obter. No Governo Planetário
devemos respeitar a natureza psíquica de cada país, sua individualidade, mas o país não está isolado e
como uma pessoa numa sociedade tem um papel e responsabilidades. Temos que entender que o poder
econômico é muito forte junto ao ignorante, mas o ignorante tem alta resistência a colaborar, então tem
um custo alto ao planeta e precisa de muito tato para educar. As propostas precisam ser sempre
concretas e todos ganham. As Corporações Científicas penetram nos países com seu processo de
produção e consumo, como o Mcdonald’s penetrou pelo instinto, mas o governo local faz a sua parte
com a sua individualidade e orgulho. É maravilhoso desfrutar de outras culturas.

7. O Ministério da Saúde
CRIAÇÃO de valor
PROJETO científico: definição do plano Magnético da saúde, forma do Hospital Planctum de
medicina quântica e o produto, publicidade estimulando a sociedade a maior consciência de
se cuidar
GOVERNANÇA
Hospitais, tratamentos, alimentação, exercício, fé e amor.
A saúde pessoal é a realização da própria essência. Criamos uma terapia com os planos magnéticos de
consciência para identificar o próprio ser. A desarmonia com o cosmo provoca doença no corpo. Os
EUA gastam US$ 3 trilhões por ano em saúde. O estudo da medicina é muito importante para entender
a biologia como modelo de um sistema automático complexo. No futuro teremos reconstrução dos
tecidos do corpo, dos dentes e ossos, além dos órgãos. Mas nada consegue atacar o problema do
envelhecimento. A medicina tem raio-X e tomografia que mostram a condição do corpo no presente,
mas as práticas energéticas ajudam a longo prazo na origem da doença.
Somos feitos de átomos, se os átomos não envelhecem porque envelhecemos? Essa é um pergunta em
outra dimensão.

8. Ministério da Indústria
CRIAÇÃO de valor
PROJETO científico: definição do plano magnético da industria. Projeto científico com forma
e significado do plano industrial do planeta.
GOVERNANÇA
O parque industrial mundial e sua logística.
Vai se preocupar com a formatação da base industrial mundial e a infra estrutura produtiva.
A informação do Capital instalado, capacidade de produção e produtividade de cada setor em separado.
Qualidade dos produtos existentes, tecnologia e formação de mão de obra especializada. Trabalha em
conjunto com o Ministério do Planejamento e o Ministério da Ciência e Tecnologia. O planejamento
visualiza os próximos 30 anos, o Ministério da Indústria as estatísticas de cada setor do mundo e as
providências imediatas.

9. Ministério da Agricultura
CRIAÇÃO de valor
PROJETO: definição do plano magnético da agricultura. Formatação do projeto científico
com significado e forma, style do ministério e ações corporativas.
GOVERNANÇA
As terras disponíveis no mundo, a mão de obra qualificada, a tecnologia e os meios de produção,
estatísticas mundiais de consumo, junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, novas sementes, adubos,
processos produtivos, nanotecnologia, armazenamento, logística e como atender ao mundo com folga e
a custos bons. As Corporações Científicas nessa área trabalham com a Saúde, Cultura e Educação.

10. Ministério da Criação
PROJETAR O FUTURO

CRIAÇÃO de valor
PROJETO: desenvolver as descobertas e conhecimento científico para o processo científico
de criação.
GOVERNANÇA
O Ministério da Criação é novo e o mais importante dos ministérios porque cria o futuro.
Ele dá o espírito do governo, porque dá o espírito do governo usando o processo científico de criação.
Não se cria um avião pensando na carroça simplesmente porque o espírito é diferente. Precisamos saber
utilizar os campos Magnéticos do universo para criar as formas do futuro com formas com mais
significado e utilidade, para promover o aumento da consciência da humanidade. Trabalha em
colaboração com o Min. da Cultura e Educação e a Ciência e Tecnologia, de um lado na construção da
arquitetura das cidades e estilo dos prédios porque a forma tem grande influência sobre a psique,
gerando novas sinapses neurológicas, ampliando as possibilidades criativas dos cidadãos. Trabalha
junto com as Corporações Científicas para criação de produtos, design, publicidade e tecnologias mais
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avançadas.

11. Ministério das Finanças
CRIAÇÃO de valor

PROJETO científico: definir o plano magnético de consciência do sistema financeiro
internacional, sua forma e significado, seus produtos e sua arquitetura, style e ações
corporativas.
GOVERNANÇA
Este ministério vai operar os recursos planetários e organizar projetos. O sistema financeiro
internacional se tornará operacional. Dinheiro é o número, não é projeto, é como números de um
engenheiro para construir uma ponte, o dinheiro não é uma ponte. A organização da informação em
valor real para a sociedade será a virtude chave deste ministério. Os objetivos do Ministério das
Finanças incluem a transparência absoluta em projetos em todo o mundo, o capital disponível, e online apostas em pequenos empresários. Os bancos de investimento que faliu em 2008 será o fabricante
de projeto. Corporações científica terá acesso direto para a capital do Banco Planetário e pessoas
altamente qualificadas. Os recursos do planeta precisam ser bem medida e gerida. O sistema financeiro
internacional já foi integrado, graças à tecnologia da informação. O campo magnético da
consciência do sistema financeiro internacional é o Zen urbano, tecnologia da informação altamente
eficaz e a atmosfera de tranquilidade. O berrando e pandemônio dos agentes do mercado de ações será
substituído por tranquilidade. Em seu lugar, haverá a precisão de bilhões de transações por segundo,
com taxa de juros, taxa de retorno e as agências de avaliação de riscos gerenciado dentro do próprio
sistema. A função auto-piloto em aeronaves modernas tomou o lugar de pilotos que não vai nem tocar o
pau mais. No entanto, a eficiência do plano de vôo e flexibilidade durante o vôo terá aumentado
consideravelmente. A mente humana não é bom para este tipo de operação. Grandes
empregos sairá nas áreas de programação, as agências de risco e análise de mercado.

12. Ministério da Defesa
CRIAÇÃO de valor
PROJETO científico: qual o plano magnético de consciência do ministério? Determinar
cientificamente o território imaginário, sua forma e significado, suas virtudes e style, sua
arquitetura e modelo de negócio, produtos e ações corporativas.
GOVERNANÇA
Qual a razão do crime? Quais são os lugares para o crime? Há um jogo psicológico que os criminosos
querem jogar. Esse Ministério trabalha junto com a Cultura, Educação e Saúde. Crime a mau
comportamento são problemas de educação do sistema. No planeta existem muitas catástrofes, crimes e
pessoas não querendo respeitar as leis ou o combinado. As leis precisam ser respeitadas, fez a dívida,
paga. Corpo de bombeiros, exército, combate a epidemias, prisões e segurança pública devem estar sob
esse ministério.

O Governo Planetário é a estrutura do sistema científico de civilização, tem
como principal função promover a ordem e a prosperidade, usando o conhecimento
do “processo científico de criação e governança corporativo”, promovendo a
integração dos continentes e países trabalhando com uma AGENDA que promova
ganhos substanciais na produção de riqueza e maturidade para o bem comum. A
globalização ainda mal começou, existe a livre exploração dos mercados globais pelas
multinacionais, mas essa mentalidade de exploração comercial sempre existiu no
mundo, desde os índios e colonizados, agora é preciso existir o livre fluxo de pessoas e
conhecimento com objetivos e projetos para o bem comum. A globalização tem como
natureza a abertura das fronteiras, libertando o homem para ir e vir e trabalhar em
qualquer lugar do mundo sem passaporte. A tecnologia vai permitir a identificação das
pessoas pela “íris”, e ninguém vai precisar de carregar documentos. O argumento dos
governantes que não podem abrir as fronteiras é ilusório e falso, na realidade haveria
um ganho para todo o planeta de pelo menos US$ 5 trilhões. Todos se beneficiam com
a liberdade, transparência e a colaboração, o Brasil disse na mídia, em 2010, que não
foi atingido pela crise de 2008 e não precisa dos Estados Unidos, mas se esquece de
que se tirarmos a tecnologia americana do sistema produtivo brasileiro, o alemão e o
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japonês, talvez a produtividade e a produção caia para menos que a metade, ou talvez
a 10% do que é o padrão de hoje. Veja quadro abaixo:
EXEMPLO NIKE: Quando a Nike muda a produção dos EUA para a China o mundo
ganha porque o PIB mundial real cresce (aumenta a produção anual). Mas o
trabalhador braçal americano perde o emprego, e ele não quer ganhar o salário do
chinês. Essa diferença de salários que hoje é tão grande tende a diminuir com a
evolução da globalização pela arbitrage – as corporações usam os recursos onde é
mais baratos no mundo – e com o tempo o aumento do padrão de vida aumenta os
salários na China.
As multinacionais acrescentaram agilidade ao processo de evolução na distribuição de
conhecimento e tecnologia no mundo. Se dependermos apenas dos governos
nacionais, não haverá saída.
O Governo Planetário devem garantir um salário-mínimo americano para os
trabalhadores desempregados. O governo investirá em educação de alto nível para
criar emprego no topo, criando valor no planeta, de maturidade e produtividade.
Por que? Ordem de Grandeza: A Nike tem 20.000 trabalhadores que nos EUA ganham
US$ 20.000,00 ano. Os chineses ganham US$ 1.000,00 ano, isso dá uma economia a
Nike de US$ 400 milhões ou 30% do lucro anual total de US$ 1,5 bilhões.
O PIB mundial é de US$ 70 trilhões, dos quais em torno de US$ 20 trilhões são
impostos. Os Estados Unidos têm 17 milhões de desempregados, com um saláriomínimo de US$ 20.000,00/ano daria um custo social de US$ 340 bilhões. No entanto,
as barreiras alfandegárias custam ao mundo US$ 5 trilhões ao ano (muito mais do que
se pagaria a todos os desempregados do mundo, e se recebessem ajuda fariam crescer
o mercado mundial).
Solução: O Governo Planetário/ONU deve ter de imediato 10% dos impostos
mundiais, ou seja US$ 2 trilhões / ano para resolver esses problemas de desemprego e
fome, com ganho para todos. A fome se resolveria com US$ 50 bilhões anuais. Apenas
US$ 1 trilhão resolveria o problema da fome, desemprego e educação em todo o
mundo, e isso representa 5% da arrecadação de impostos ou 1,4% do PIB mundial.
Alternativa: A OMC pode cobrar uma taxa de comercio selecionada e independente
por industria, levantaria o custo das barreiras na industria, levanta as barreiras e
direciona o imposto para as áreas mais prejudicadas, ainda haveria um solto muito
positivo.
As bases da Economia Planetária teriam as taxas de juros abaixo de 1% para
motivar investimento em produção com pouca inflação; o Banco Central Planetário
para moeda única no setor Científico da sociedade para acabar com a especulação e
instabilidade das moedas, algumas das Grandes Corporações Globais seriam
incorporadas pelo Governo Planetário e transformadas em Corporações Científicas
para acelerar o processo de inovação e avanço tecnológico. Incorporação ou aliança
com a NASA e outros centros tecnológicos porque o foco do Governo Planetário
Científico não é a política e sim a produtividade e a qualidade de, um lado, e os custos
de sustentabilidade de outro. Só a inovação tecnológica e a educação geram
produtividade e qualidade, style gera qualidade emocional e maturidade, esses são os
principais fatores que geram riqueza. A disseminação da tecnologia é uma forma de
aumentar de imediato a produtividade no mundo. A integração do sistema produtivo
do planeta por setor, com o Ministério do Planejamento da Produção Planetária daria
outro ganho de produtividade.
O progresso do planeta é construído com o planejamento de produção de
longo prazo, transparente e científico, focando o crescimento do PIB mundial em
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fatores que realmente geram progresso, não adianta para a economia aumentos de taxa
de juros, concentração de riqueza e desemprego, apenas bloqueiam a evolução.

O formato do modelo
Governo Planetário e Moeda Única – Objetividade e Projeto, respeito a
natureza, as pessoas e as culturas.

O FUTURO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PLANETA
Governo Planetário
Corporações Científicas

Sistema Finaceiro

Instituições Plantárias

SISTEMA CIENTÍFICO

Corporações Capitalistas

Sistema Finaceiro

Bolsa de Valores

SISTEMA CAPITALISTA

Escolas Trabalho
Moradia

Auxilio Finaceiro

Saúde e Alimentação

SISTEMA SOCIALISTA

O Sistema CIENTÍFICO é baseado numa ordem natural do universo - ou na
“hierarquia dos planos magnéticos de consciência” - que está associado a maturidade
psíquica do planeta. Ele é formado pelo sistema socialista em baixo, o Capitalista ao
meio e o Científico acima. A civilização é formada por pessoas em vários níveis de
maturidade e consciência, formando culturas com valores diferentes, classes sociais e
tribos urbanas que precisam ser INTEGRADAS no todo social mantendo sua
integridade de caráter. O Sistema Científico não acha que somos todos iguais, e
mapeia as diferenças de forma realista pela maturidade emocional (objetivamente
pelos sonhos e interesses), não elimina os outros sistemas sociais abaixo porque sabe
que eles não desaparecem porque existem na mente das pessoas que os valoriza. A
galinha não quer ser águia, não pode e não se interessa pela vida de águia. O carteiro
não quer fazer viagem espacial. A modelo fotográfica precisa fazer viagem
internacional. Precisamos ter ordem e prosperidade, mas acima de tudo coerência
entre o que as pessoas são e o que o sistema oferece. O sistema social científico é mais
muito complexo e aberto que o Capitalismo e cada um faz suas escolhas, mas com
responsabilidade, pode pertencer ao sistema socialista, capitalista ou científico.
As profissões em si já tem uma qualificação psíquica, cada profissional tem por
natureza seu habitat próprio, o ajudante de pedreiro é “instinto”, o analista de sistema
é “mente abstrata”, o diretor de estilo é “mente psíquica” e o inventor é “mente
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magnética”. O mundo já funciona assim, a organização do poder no sistema político e
econômico Capitalista que não, porque tem base na “mente egocêntrica” e racional
que quer homogeneizar as coisas e mentir, sem respeitar a natureza das coisas.
Se não criarmos atrito com a natureza das cosias o sistema funciona melhor. A
liberdade ilusória do Capitalismo não funciona, não somos todos maduros, os homens
não são sempre bons, as pessoas imaturas precisam de cuidados e limites, como a
criança, se deixar por conta dela ela não escova os dentes, toma banho e vai à escola.
Exemplo: No Programa “Minha casa, minha vida” no Governo Lula foram produzidas
casas para pobres para pagar R$50,00 reais por mês, mal começaram as entregas os
recebedores do programa começaram a vender a casa por R$500,00, alugar e aí por
diante, mostrando sua demência (como o índio é incapaz), a propriedade não pode ser
deles, o Estado deve produzir e dar usufruto e fazer manutenção, ou eles destroem na
sua maioria, por falta de discernimento. Não podemos ter o que os artistas querem:
liberdade sem responsabilidade. Os artistas produtivos têm todo o espaço do mundo
para criar, o que é fundamental no sistema científico pela exigência de style. Mas a
“criação científica de style“ é mais produtiva e cria mais valor social, porque ele cria o
style correto e aumenta o desejo de viver no meio social. Porém todos podem criar
personagens e evoluir com seu destino, amadurecendo seu caráter e melhorando a
qualidade do drama na sociedade. As pessoas no sistema científico podem escolher o
socialista e ser “sustentadas” pelo governo, mas respeitando as regras mais restritas, e
como tal é portanto como o filho que tem que seguir as regras paternas que limitam
sua liberdade, mas podem sempre mudar sua identidade para o sistema Capitalista e
correr o risco de ficar desempregados. Quem não se sustenta (produção de valor
menos consumo pessoal menor que zero) vai para o sistema socialista com sustento,
mas tem que obedecer as regras sociais mais rígidas ou sofre punições.
A personalidade do líder científico planetário
O líder empírico de hoje realiza a sua visão e vontade. O líder científico
planetário faz o que é cientificamente correto, ninguém gosta de tomar remédio, mas
precisa, e uma empresa científica com style e tecnologia avançada dá muito mais
prazer e satisfação a todos, como a Apple e Google, do que uma com produtos
racionais como a ExxonMobil.
A posição de liderança planetária desperta naturalmente um novo nível
hierárquico na mente da humanidade. A elevação do cargo amplia a rede neurológica
mental por indução psíquica do próprio “papel” social (Book 7). Um líder mundial tem
uma visão ampliada pelo ângulo de visão mais elevado, e pode pensar em empresas
científicas além das fronteiras nacionais. Uma empresa científica de alimentos
planetária pensa nas formas de melhora da nutrição no planeta e tem um poder de
competitividade muito maior que as empresas nacionais, uma empresa multinacional
hoje como a Nestlé pensa em aumentar os lucros e fazer marketing, nunca no
problema de alimentação mundial, só na hora frugal do cafezinho. A cultura de uma
corporação científica planetária é outra, a corporação planetária projeta uma imagem
mais abrangente e responsável do que a empresa multinacional; a multinacional
fragmenta a mente e foca no interesse próprio, a corporação científica foca por
natureza psíquica no progresso da humanidade.
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5 – O SISTEMA OPERACIONAL DO GOVERNO PLANETÁRIO
a. Funções
1 – As Instituições Planetárias: acima das nações e continentes devem atuar as
instituições planetárias, desenhadas cientificamente, com símbolo e significado para o
mundo, e ter o poder para executar as decisões tomadas em consenso e para o bem
comum. A ONU faz o projeto com outras instituições para o planeta cientificamente,
na área de energia, aquecimento global, produção de alimentos, junto com o Banco
Central Mundial, FMI, OMC, Tribunal de Justiça Planetário, focando na ordem e
eficácia do planeta, mas respeitando as culturas locais, articulando e promovendo o
desenvolvimento; 2 – TV Planetária científica: o homem tem uma trajetória de
evolução intelectual, emocional e espiritual, para isso é necessário criar e produzir
dramas de alta qualidade de conteúdo e estético. Produzir filmes com parâmetros de
exemplo para pessoas nos vários níveis de consciência auxiliando na maturidade
emocional no processo de educação. A formação com visão do mundo e transparente
na escola amplia a mente e aumenta as sinapses neurológicas para maior poder de
realização pessoal. Produzir filmes de exemplos de pessoas como Gandhi e Madre
Teresa de Calcutá como referência para o desenvolvimento espiritual, eventos da
história da humanidade com qualidade para ser referência como parábolas da
realidade. Musica clássica e dramas com estado de espírito elevado. Qualidade estética
da 5a avenida, e não com o aspecto de TV estatal, mas sim com uma TV planetária
com alta qualidade de imagem, com glamour, carisma artístico e qualidade
cinematográfica, temas com atualidade e relevância para gerar atratividade, os
arquétipos humanos são iguais, a estrutura Magnética da mente humana projeta sonhos
e gostamos de ver projetos sobre o futuro, o homem não vive apenas de comer e gastar
dinheiro; 3 - Descobertas Científicas – investir em R&D hoje apenas 1% do PIB
mundial, investir em pessoas com abertura para a mente magnética para a descoberta
das leis naturais, com instituições planetárias como a NASA criando constantemente
novas tecnologias, as descobertas científicas são catalogadas e divulgadas para todos
no mundo, as últimas fronteiras da ciência são de interesse geral; 4 – Modelo de
Negócio e produtividade – primeiro a utilização do desenho científico do modelo de
negócio do setor econômico que dá coerência, eficácia e personalidade do negócio,
maior rentabilidade do que a empresa capitalista que está concorrendo pelo mesmo
mercado; 5 – Planejamento Econômico – a visão é que o governo que deve colocar
ordem sobre o mercado, estabelecer as regras do jogo, limites de qualidade e
saudabilidade, influenciar a estabilidade de preço das commodities com planejamento
da produção e conhecimento da demanda global. O governo com instituições
planetárias integradas planejam a informação e a produção e os recursos para as
indústrias básicas do planeta; cria as Corporações Científicas com modelo de negócio e
o style de forma científica para elevar o espírito da humanidade, com alta eficácia para
conseguir a liderança mundial e gerando recursos para manter o plano de crescimento;
6 – Qualificação e Crédito - plano de qualificação e treinamento das pessoas com
metas pessoais determinadas, e mesas de união por níveis de hierarquia aberta para
transmitir e compartilhar conhecimentos e informação ao longo da cadeia de produção
para o aumento de produtividade, passando aos vários níveis hierárquicos o que está
acontecendo e o planejamento, o planeta tem um cadastro geral de qualificação das
pessoas e posição de crédito; 7 - As Corporações Científicas – as corporações
científicas utilizam o “processo científico de criação e governança” (Book 7) e geram
lucro de 30% onde a média mundial é 8%. Assim as corporações científicas ganham a
competição dos egoístas no plano Capitalista da sociedade, tem força para colocar
ORDEM no planeta; elas irão possibilitar a existência do modelo científico de
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civilização. A “criação científica” é muito superior que a criação empírica em precisão,
comparado com o sistema Capitalista, no design, publicidade e avanço tecnológico, na
criação de produtos e modelo de negócio. Bem comparando é como se a criação
empírica das empresas hoje no mundo fosse o exército convencional - com tanques e
caças - e a criação científica a bomba atômica. A criação científica atua na área
magnética do cérebro proporcionando valor e significado, fazendo as marcas das
empresas científicas explodirem no mercado mundial, com mais atratividade e
percepção de valor, com style e tecnologia avançada. As pessoas capacitadas para a
criação científica tem um nível de consciência elevado – mente magnética – e estão
ligadas a uma motivação constante de evolução e dividir a riqueza. A criança é
naturalmente egoísta, o ser humano adulto ainda egoísta é demente. O ser humano no
estágio da mente abstrata – intelectual – é a grande parte das multinacionais hoje, quer
apenas estabilidade num padrão de vida pessoal bom e permanente, isso gera no
planeta o espírito competitivo e não o avanço e cooperação (olhe as empresas de
petróleo). A criação na “mente psíquica” é apenas voltada para a criação artística e a
realização emocional, e não gera necessariamente valor. A “mente magnética” tem por
natureza a criação objetiva gerando muito mais riqueza e ordem no ambiente social,
pelo foco na replica da ordem natural da hierarquia dos “planos magnéticos do
universo”; 8 – Planejamento da Educação – essa é a parte mais importante e a
finalidade da vida: “aumentar a consciência”; o governo planetário deve liderar o
planejamento da educação e cultura, a criação artística científica e o treinamento da
mão de obra global e adequar com informação da demanda agregada real, sofrendo a
influência da opção das pessoas, o objetivo é desenvolver talentos dentro da vocação e
permitir a liberdade de escolha, comprometimento e a realização profissional, nesse
processo as cadeias e manicômios estão dentro do sistema educacional, quando a
pessoa falha foi a educação que não funcionou; 9 – Controle e Análise - o homem é
descendente de Caim, sistema social baseado na confiança quebra, no homem não se
pode confiar, é bom confiar mas é melhor conferir. O Sistema Financeiro Científico
trabalha com total transparência e com “controllers” dos projetos e instituições
planetárias, buscando o aumento de produtividade e qualidade com tecnologia, style e
modelo de negócio – visando ao aumento da riqueza e do bem-estar coletivo; não
podemos esperar de olhos fechados que as pessoas no sistema científico sejam boas,
precisamos ter transparência para o público de todas as instituições e controle.
b. Postura
DECISÕES CIENTÍFICAS. A maior causa de catástrofes no mundo são as
decisões influenciadas por pressões políticas e interesses de grupos. Milhares de artigos
já foram escritos mostrando as decisões erradas provocadas por essas influências ao
desprezar as informações de cientistas. Opiniões pessoais sem objetividade devem ficar
fora de cogitação. Alguns casos mostram objetivamente o efeito negativo dessas
influências malignas, por exemplo, a explosão da nave espacial da NASA com
tripulantes civis, os cientistas sabem que a nave não pode ser lançada com
temperaturas abaixo de 50o F, na hora do lançamento estava a 30o F, explodiu. A
catástrofe da BP, British Petroleum, no Golfo do México foi pressionada pelos políticos
a liberarem as exigências técnicas porque precisavam diminuir a dependência dos EUA
de petróleo importado, e as regras afrouxaram para realizar a perfuração em águas
profundas no Golfo, catástrofe. Em 2004, pela lógica não poderiam continuar os
empréstimos na construção de residências nos Estados Unidos, mas os bancos queriam
ganhar mais dinheiro pela ganância e o governo queria mostrar serviço, e os
consumidores ignorantes queriam as casas, desprezaram a analise técnica lógica, os
preços dos imóveis subiram de US$ 150 000,00 para US$ 250 000,00, vários analistas
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diziam que o sistema não ia suportar uma situação de perda de valor das casas (que
estavam já inflacionados), chegamos ao desastre financeiro de 2008, felizmente.
Prêmios Nobel de economia previram e ninguém do governo deu ouvidos. São
milhares os casos, porque os dirigentes nesses casos preferiram usar o cérebro inferior –
instintivo e ego que não são relevantes para os negócios de grandes dimensões – do
que o superior. O instinto é para ser usado pelos animais e as crianças, adulto que se
comparta como criança é demente.
No formato científico o processo de criação é fundamental, o “processo
científico de criação e governança corporativa” determinam o formato correto, os
parâmetros relevantes (hoje só tem um parâmetro para a economia, o PIB). O processo
científico coloca a vibração da mente na realização dos objetivos e não no dinheiro,
apesar de serem números o significado é diferente, o planejamento planetário com
transparência total coloca a mente fora de qualquer pensamento egoísta, e que
continuamente é motivado para o desenvolvimento de tecnologia. Podemos controlar
o comportamento das pessoas pelos atos e palavras, porque existe na mente a relação
FORMA-PENSAMENTO, os valores, atos e pensamentos da pessoa são o reflexo do
plano Magnético que a pessoa se encontra. A qualidade da mente gera a qualidade de
vida do mundo.

6 – A QUALIDADE É EVOLUÇÃO
A pessoa evoluída alcança “planos magnéticos de consciência” do universo
mais elevados. O poder da qualidade é a virtude da sutileza interna e o conhecimento
externo do mundo produzindo tecnologia atômica e style. A elevação do espírito
provoca reações em cadeia, o esforço de milhares querendo vencer para o bem
comum. A bomba atômica vence o maior e melhor exército pelo avanço científico,
exército é mentalidade de plano inferior de consciência.
A qualidade é o caminho de todo ser humano. O Saci-Pererê é egoísta e
aproveitador, tem uma mente primitiva. A qualidade da mente gera a qualidade do
mundo, a mente avançada cria organização eficaz, tecnologia sofisticada e style. A
pessoa é mais receptiva quando a complexidade de sinapses que consegue realizar
mostra que ela é uma pequena parte do universo, a criança infantil acha que ela é o
centro do universo. Mas a mente primitiva não cria qualidade. Todos querem a
qualidade e essa é a virtude interna do mercado. Mesmo uma menina pobre na tribo
africana prefere um chocolate suíço do que o Garoto. A expansão da consciência
aumenta a percepção abrindo a mente para novas áreas de descobertas científicas e o
auto conhecimento, a sutileza íntima aumenta a riqueza material, para o ignorante
tudo é igual e o acabamento fica grosseiro, a sutileza e o refinamento desenha a
organização eficaz e o comprometimento com o planeta supera em muito em
satisfação pessoal. A não qualidade são as reações instintivas do ego, que como
criança o pensamento está sempre voltado apenas para si mesmo – como no
Capitalismo. Quando começamos a pensar nas leis do universo começamos
naturalmente a fazer sinapses neurológicas superiores na mente e a atenção passa a ser
ampla e pensamos na organização pessoal e social a longo prazo, ou como os
cientistas pensamos no universo com milhões de galáxias e outras dimensões, gerando
mais saúde e bem-estar físico. A preocupação se torna mais objetiva e o mundo mais
rico e justo, o foco no ganho pessoal em primeiro lugar é pobre. O conhecimento do
uso do magnetismo cósmico sobrepõe a política de interesses, o conhecimento e
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respeito a hierarquia cósmica dos “planos de consciência” humanos tornam os
relacionamentos mais eficazes e objetivos porque aceitam a natureza do outro e
querem a verdade produzindo maior bem-estar social.
A qualidade está em olhar a educação como o foco principal no sistema
científico respeitando os diferentes níveis de ambição pessoal. O maior bem-estar no
social só se dá com o desenvolvimento mental - auto-conhecimento e conhecimento
da realidade nas 4 dimensões da mente - não apenas a educação da matemática e
biologia, mas a educação do planejamento e da virtude da disciplina, o conhecimento
e identificação pessoal dos dramas psíquicos do inconsciente coletivo para a evolução
da consciência, e a compreensão da função da vida social que tem a consciência dos
outros como espelho e complemento de si mesmo com a beleza da integridade na vida
social... a pessoa só é livre quando superou o desejo de ser o centro do mundo, mas
nos “sentimos” donos do mundo quando estamos centrados no nosso ser em criação,
temos a consciência dos outros como complemento de nós mesmos vendo beleza na
integridade na vida social. Conhecemos os imaturos porque são pouco eficazes – olhe
o jardim de infância, ou o servente de pedreiro. Só pensam em si e no agora. A
integração da psique contém o auto conhecimento, por um lado, com o conhecimento
dos seus sentimentos íntimos, que gera a aceitação de ser parte do todo social com
inclusão, do outro, lado de fora o conhecimento objetivo científico da organização
social com o planejamento econômico adequado, no nível mais elevado está o estado
de consciência em unidade com o cosmos.
No Tibete as pessoas têm um conhecimento “espiritual” significativo, elevado,
mas vulnerável por desprezar o papel interno do rei: um mestre falou ao monge:
“Agora o seu mestre será o Rei”, o monge ficou indignado falando que o Rei era
materialista e indigno. O mestre respondeu: ”Ele além de fazer as meditações que eu te
ensinei, o rei ainda tem que governar o povo”. O Dali Lama há 20 anos era contra a
ciência e tecnologia, a algum tempo atrás confessou que estava completamente errado,
ciência é muito importante, é o conhecimento das leis naturais, que é conhecimento
de Deus.
A qualidade está em cuidar da unidade psíquica do povo com uma visão
realista da organização material do planeta, o auto conhecimento e a consciência dos
sentimentos humanos e sua organização no plano universal (Hierarquia dos planos de
consciência Book 2). As fantasias íntimas das pessoas precisam se transformar em
virtudes para o progresso do mundo. Quando há fragmentação da realidade há
fragmentação da psique, e abaixa o nível de consciência e a qualidade. No processo
educativo precisamos de planos adequados, no primeiro plano os problemas de
matemática, no segundo e de se associar as instituições e no terceiro encontrar
significado na sua missão.
O conhecimento científico no futuro estará muito evoluído e não teremos
necessidade de trabalhar – faremos a reprodução dos peixes de Jesus com a
nanotecnologia. No momento que a produção mundial for abundante o “ter” perde o
sentido ou valor e só terá valor o “ser”. Desde já temos que estar preparados para
substituir o crescente desemprego em funções produtivas operacionais em funções
educativas e criativas. Podemos ter conhecimento hoje do futuro através dos campos
magnéticos de consciência.
As corporações científicas têm a consciência de suas virtudes arquetípicas e
suas funções sociais naturais:
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Produto
Aviação
. . .
Telecom
. . .
Automóvel
. . .
Energia elétrica . . .
Produtos de beleza. . .

Caráter Natural
impulsiona o progresso
evolução com tecnologia
bem-estar das pessoas
ciência para humanidade
elegância e virtude

A qualidade é desenhar uma estrutura social que gera riqueza. O marginal não
é sábio. O homem instintivo nunca aprende. O homem inteligente aprende com seus
erros. O sábio aprende com o erro dos outros. O marginal desde o início devia saber
que o crime não compensa.
Ter a consciência do valor da integração psíquica para poder perceber a
regência das leis naturais operando na organização do planeta é absolutamente
necessário para a riqueza planetária. O homem evoluído é rico porque não “precisa de
nada”. Mas é preciso o homem passar pelo desejo do jogo do poder, e pela esfera mais
elevada da criação – saber criar style – para poder não se identificar com a matéria e se
sentir parte do universo (a matéria é apenas simbólica). O Governo Planetário precisa
de líderes integrados e com a mentalidade mais elevada. A riqueza é do grupo social,
um homem isolado no mato com uma enxada na mão tem muito baixo nível de
produção, mesmo que seja um gênio em potencial como Thomas Edison. As
corporações científicas no mundo trabalham na formação do tecido social educado. O
trabalho é o fator de integração social do indivíduo, sua posição no trabalho determina
a sua posição social, a organização planetária justa nos possibilita realizar a nossa
grandeza interior. Cada um no seu limite: a pessoa com a mente operando no racional
pensa “nós somos o que nós temos”, mas com a mente operando no campo magnético
criamos a consciência de que “você é o que você gosta...” e com isso cria o sentimento
de que tudo no mundo que você gosta é você, e acaba a obsessão de comprar e
possuir. Na educação é preciso focar que o crescimento é interior e as atividades
externas são o treinamento para alcançar o domínio da mente e do corpo.
Vemos hoje em todo o mundo homens adultos em posição de responsabilidade
roubando e mentindo – falta evidentemente sabedoria, aprender com os outros. Os
mais fracos acabam se corrompendo pela pressão de status, mesmo sem significado.
70% do PIB mundial num planeta rico deve ser dedicado ao bem comum, infra
estrutura e cultura incluindo os estudos e as ruas, o estudo produz insights e a elevação
do plano de consciência. Tem proporcionalmente mais pessoas morrendo de enfarte
nas classes pobres porque não conseguem resolver seus problemas. Há mais pessoas
ricas, famosas e bonitas suicidando-se que pobres porque não conseguem encontrar a
grandeza interior. Os desajustes provocam a alienação, são hoje 300 milhões de
usuários de cocaína no mundo e mais de 300 milhões de mulheres se prostituem e
tantos outros bebem demais, dados da ONU. A falta de significado gera o vazio. Busca
do dinheiro no lugar do significado. As pessoas precisam sentir que estão fazendo parte
de um projeto para o progresso do planeta.

7 – A EFICÁCIA DAS INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS
As instituições científicas em si pelo seu modelo cria uma nova mentalidade
aberta a evolução. No topo do sistema político teríamos um board de sábios, para
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evitar o encastelamento e elitismo formal, e assim permitir a entrada de pessoas sem
formação, mas qualificadas pelo propósito, como o Presidente Lula. Todos estão
convidados para o debate. Os imaturos não se interessam. Essa é a natureza do
universo. A ilusão imatura de que todos são iguais.

O BOARD dirigiria a criação de um PROJETO do mundo com visão de 30 a 100
anos à frente, que seria guiado pelo grupo de conselheiros em eleição democrática
planetária (o povo por intuição sabe o que é o bem, Gandhi, Maria Teresa de Calcutá
e Einstein), eles seriam ouvidos com seus planos pela Rede Planetária de TV.

A integração das instituições: planetárias e locais
As instituições planetárias no Governo Planetário trabalham juntas e em
harmonia como num time de futebol, com objetivo comum e não com interesses
particulares, em harmonia com a AGENDA mundial da ONU. Todas as instituições
mundiais teriam forma e significado universal, cada setor econômico seria composto
por 4 corporações científicas para competir entre si e com as corporações capitalistas
na execução dos projetos, como o Banco Mundial com os programas de
desenvolvimento, o FMI com programas especiais de alocação de recursos públicos, a
OMC organizando as cotas de produção por continente e país para equilibrar com
recursos e ações específicas para combater os desequilíbrios naturais da evolução.
Todos operando acima dos países nacionais, porque teriam recursos das Corporações
Científicas com lucros gigantescos. O Governo Planetário tem muito mais visão e
eficácia do que os governos nacionais, e cabe aos governos nacionais implementar ou
não os programas do Planeta, mas o povo tem o direito da opção entre de governo
local e o governo científico com líderes mundiais e o modelo do Governo Planetário
(apoiando a ONU). Os países nacionais operam o Capitalismo local por sua natureza
fragmentada, pelo nível da consciência no EGO e no jogo do poder, sem amplitude
neurológica e competência para resolver os problemas básicos do mundo. Todas as
eleições a nível nacional tem como opção o voto na gestão do Governo Planetário,
com seus recursos provenientes dos lucros das Corporações Científicas. As pessoas que
têm visão para 1.000 anos conseguem criar formas que tenham formas universais com
atratividade planetária. As pessoas que só pensam nos seus interesses, no seu grupo e
no presente, devem se mover para o sistema Capitalista, onde não precisam ter um
comportamento voltado para o bem comum. Os governos nacionais que romperem
com o Governo Planetário perdem de imediato o apoio financeiro ao seu Sistema
Socialista que atende aos pobres, e perde naturalmente grande parte dos votos,
principalmente com a acesso aos programas mundiais pela Rede Planetária de TV e a
Internet.
A integração dos 3 sistemas sociais
O sistema econômico misto “científico-capitalista-socialista” funciona apenas
com Governo Planetário e corporações científicas com tecnologia e style do sistema
científico. As empresas voltadas para a cultura local como restaurantes, táxis, hotéis,
lavanderias, roupas, sapatarias, móveis, construção com o estilo da cultura local. O
Governo Planetário no sistema científico está focado no planejamento da produção e o
modelo de organização do mundo, como demonstrado na Parte I deste livro, e não em
taxas de juros, oportunidades de curto prazo e alto retorno por alavancagens
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financeiras, ações inconsequentes, como jogos em derivativos que não produzem
riqueza.
Os projetos econômicos sociais precisam dar saltos quânticos de tecnologia, e
resolver gargalos estruturais com a melhora da eficácia no sistema produtivo. As
empresas Capitalistas do sistema pensam apenas em dar resultado financeiro para os
acionistas. O Capitalismo gera concentração de renda e desprezo pelos necessitados,
tem divisão mental como se pudéssemos excluir do sistema aqueles que não gostamos
– os pobres e os desqualificados. O sistema científico além das corporações científicas
planetárias desenvolve franquias científicas em vários ramos de varejo, cosméticos e
serviços, para que o operador local use sua habilidade administrativa gerencial com o
formato da criação científica planetária. Sabemos que as pessoas não são iguais, as
pessoas no nível de evolução da mente instintiva só conseguem exercer funções que
levam em consideração apenas a realidade visível, e só conseguem ser ajudante de
pedreiro. Essas pessoas são sempre ajudadas pelo governo planetário para criar suas
famílias. CÁLCULO DO CAPITAL: se hoje 2 bilhões de pessoas pobres, com família de
4 pessoas, ganhando do governo planetário US$ 1000,00 por ano, seriam, 500 milhões
de famílias vezes US$ 4 000,00 = US$ 2 trilhões de ajuda, em US$ 74 trilhões de PIB
mundial em 2010, ou 0,7%. A média da renda anual das outras 1 bilhões de famílias
“médias e ricas” seria US$ 70 000,00. Me parece razoável as famílias bem
posicionadas darem 2,7% da sua renda para os que estão em necessidade. Mas com a
ajuda de US$ 10,00.00 ao ano poderíamos ter um crescimento astronômico do PIB
mundial e controles para energia limpa. A distribuição, invisível pelos egocêntricos, no
entanto provoca milagres.
O Sistema Capitalista tem livre iniciativa no meio social, mas paga a sua conta
na degradação do mundo em impostos localizados, é formado por pessoas mais
imaturas que querem a liberdade do livre empreendimento, do ganho pessoal irrestrito,
e poder ficar rico. Ele funciona livre para empreender, podem no conjunto ter o
faturamento anual de US$ 40 trilhões contra os US$ 30 trilhões da produção científica,
porém com margem de lucro menor geraria US$ 3,2 trilhões divididos entre pessoas
físicas e empresas Capitalistas (8% de lucro sobre vendas do histórico da Fortune 500
em 40 anos). Mas poderiam usar a tecnologia do Sistema Científico, que é livre a
todos, e pagariam US$ 12 trilhões de impostos (todos pagariam 30% de impostos).
Tem seu próprio sistema financeiro com taxa de juros livre e bolsa de valores, mas
supervisionados pelo sistema científico porque o sistema Capitalista não pode quebrar
e destruir a sociedade, isso prejudicaria muito o todo, ele só precisa existir porque
existe grande parte das pessoas que pelo seu grau de evolução precisam do
Capitalismo para se afirmarem. Como a premissa do Capitalismo é que a pessoa ganha
mais dinheiro porque é mais capaz, portanto fica extinta do mercado financeiro a
alavancagem e a especulação, porque não geram riqueza, se ela é capaz vai ganhar
dinheiro em outro lugar. Mesmo hoje devemos acabar com isso na economia. Mas o
sistema jurídico terá leis diferentes por sistema, mas cada um paga a sua conta. No
sistema científico não é permitido drogas, jogos, corrupção ou prostituição. O
Capitalista tem a liberdade de pagar e ganhar salários grandes, ter altos bônus e
ganhos, mas paga o que consome do social, da poluição atmosférica a degradação da
natureza e pessoal que gera. Paga também os custos sociais das suas pessoas
degradadas, com consumo exagerado, drogas, prostituição e corrupção, do arquétipo
jogo do poder. Os cidadãos terão que escolher a que sistema estão associados, e
empresas e cidadãos que escolheram esse sistema dividem o custo de infra estrutura do
mundo em impostos.
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O Sistema Socialista é desenhado cientificamente para dar uma opção de apoio
as pessoas pobres e imaturas, incapazes de serem produtivas e de se autogerir, com
menos maturidade, talento ou inteligência, que usam apenas a mente instintiva, e será
custeado pelo sistema científico. Hoje os governos somados arrecadam em torno de
US$ 20 trilhões de impostos e poderiam alocar US$ 2 trilhões para o sistema socialista.
As corporações científicas geram alta rentabilidade porque são posicionadas e dirigidas
cientificamente – como mostra no Book 2 Empresas Ricas – a alta lucratividade de suas
empresas mais evoluídas e o consumo frugal de seus diretores permite um faturamento
conjunto de US$ 30 trilhões e lucro líquido de US$ 9 trilhões, o que permitiria a
alocação para infra estrutura, educação e ações contra a fome. Como as decisões
empíricas do sistema Capitalista são muito menos eficazes suas empresas terão lucros
reduzidos, salvo raras exceções. Como vimos desde o início do livro o Capitalismo não
consegue resolver os problemas do mundo, tanto os do tipo de energia e poluição,
quanto dos pobres ou das pessoas desempregadas ou improdutivas. O sistema liberal
do capitalismo permite os desempregados.
Como temos hoje na humanidade muito mais pessoas improdutivas e não
realizadoras que as outras, e emocionalmente infantis, as Corporações Científicas
teriam de imediato mais funcionários disponíveis pelo “bem-estar” de um processo
produtivo eficaz. A produção mundial é para a evolução do planeta e não é para
acúmulo de capital pessoal, como veremos no capítulo da economia o Capital sem
produção não tem valor, o planeta deve gerar recursos para melhorar a qualidade do
produto e produção, mas o principal é o aumento do conhecimento do homem sobre o
universo e sua maturidade. Ninguém pode passar necessidade, hoje dos US 70 trilhões
do PIB mundial de 3% a 7% (US$ 2 a US$ 5 trilhões) poderia ir para as classes baixas.

Governo e mercado
Hoje as pessoas são agarradas a um negócio, como cigarros ou combustíveis
sujos. No governo planetário as empresas prejudiciais ao mundo fecham, sem
lamentações ou conversas. O cigarro não pode ser produzido ou qualquer produto que
sabemos ser prejudicial a saúde. Teremos mais produtos de beleza e educação do que
pinga e cigarros ou alimentos junk food. Hoje é considerado o melhor o que vende
mais, que dá mais lucro, mesmo que seja prejudicial a saúde, alimento ou vício, a
moral e o equilíbrio ecológico do planeta não interessa. No futuro o melhor é o que
contribui para a saúde e o bem-estar social. Sabemos que o mercado representa
predominantemente o lado infantil e instintivo do homem.

8 - A AGENDA DO PLANETA
O sistema científico é objetivo e eficaz, nele o interesse particular não é
permitido intervir, sujeito a graves punições, os resultados para o mundo serão
melhores:
-

Governo planetário único
Moeda única no planeta
Planejamento da produção mundial
Agenda única com as principais questões do mundo: educação, ecologia,
recursos naturais, energia, distribuição de renda
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-

Padrão de eficácia e desenho para cada instituição
Dividir o mundo em continentes e países para o ir e vir da Agenda global

As instituições nacionais precisam ser transparentes internacionalmente. Toda
ORDEM no universo tem um comando e uma unidade. Um time de futebol tem melhor
resultado quando todos se unem e se empenham para o objetivo comum, cria-se uma
aura de campeão sobre o time. Como disse Jesus Cristo existe uma forma correta de
fazer as coisas e infinitas erradas.
Os poderes nacionais funcionarão melhor quando tivermos uma AGENDA
planetária na ONU. Essa agenda deve ser feita pelo Governo Planetário por um
conselho de projeto científico aberto a sociedade, e os presidentes dos países escolhe
implementá-los com o apoio popular. Depois os países individualmente devem seguir
essas determinações aplicadas ao país, com metas a serem cumpridas, todos focados
no progresso do planeta. A AGENDA deve ser elaborada com a participação de
cientistas, pensadores e com participação do público em geral, via internet, a agenda
disponível no site da Google e na imprensa mundial com resultados de dados
científicos, os políticos serão apenas os executores com transparência e
responsabilidades de metas. O Governo Capitalista é uma escolha do eleitor local.
Com a tecnologia que temos hoje já é possível pela internet e novos serviços
termos a transparência de tudo que é produzido hoje no mundo e de que forma. A
transparência é fundamental na eficácia e controle, é como ver um jogo de futebol,
sabemos que está em campo e o que está fazendo e assim sabemos que são os
melhores jogadores.

Símbolo, Significado e Função
A eficácia exige da liderança de qualquer instituição científica pessoas que
tenham além da visão funcional dessa instituição na sociedade, a forma projetada do
plano magnético é o seu significado cósmico. Permanece essencial a visão de futuro,
mas o espírito que determina essa visão, isso vem antes da missão e propósito, os
objetivos leva em consideração a situação atual, o modelo operacional apenas não são
suficientes para manter o valor e o padrão de eficácia. No topo é preciso pessoas que
tenham a competência de visualizar em imagem o futuro da instituição e integrada ao
modelo social.
Mas essa visão não é a visão pessoal dos líderes visionários até hoje, é uma
visão ligada aos planos Magnéticos do universo e as formas naturais das instituições, de
quem alcança a mente magnética e pode imaginar o formato universal da instituição
(Book 7 – Criação científica de style). Quando pensamos apenas no nível operacional
caímos em sinapses da “mente abstrata” ou racional (nível 2) que não gera motivação e
significado para as pessoas. A mente intelectual abstrata é fragmentada e ineficaz. As
instituições devem ter um desenho científico de operação e uma padronização
operacional com definição de desempenho, com metas a serem cumpridas. O não
cumprimento das metas e a não publicação dos dados de transparência acarretam em
demissão sumária imediata dos líderes. As propostas públicas têm que ser abertas, não
as mais baratas, mas um projeto de longo prazo com o desenvolvimento do
fornecedor. Na delegacia de polícia, no hospital ou na escola de bairro deve ter na
porta e na internet o resultado de sua performance diária e mensal, com avaliação dos
síndicos sociais regionais, não só financeira mas os objetivos efetivamente alcançados.
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Uma AGENDA do governo planetário e das instituições, com objetivos claros e
concretos, para as ações poderem ser supervisionadas pelo público pela internet, com
o mesmo compromisso de produtividade das empresas privadas – com benchmark, e
as pessoas colocadas pela competência de desempenho e não politicamente. Todas as
instituições públicas, da escola a delegacia, devem ter um FORMATO operacional
padrão como uma franquia, tipo McDonald’s, e o bom líder executivo para entregar
alta performance, sem garantias de permanência, porque todas as pessoas devem ter
um salário-desemprego de sobrevivência, mas não segurança de emprego, para estar
contribuindo para a sociedade de uma maneira formal.

Competência e Eficácia Institucional
Com a unificação da moeda mundial e um padrão de cada instituição ficará
evidente quais são os governos que são incompetentes e que sairão perdendo –
fazendo um país improdutivo de custo alto – e se verão obrigados a se tornarem mais
produtivos e eficientes no setor público. Parâmetros: custos versus qualidade na
educação, saúde, infra estrutura por habitante. O mundo evolui em patamares.

Implementado uma agenda única
Os continentes e países devem cumprir o Planejamento Planetário em cada
setor econômico e cada setor público. Uma Agenda Planetária por continente e país e
os resultados esperados e efetivamente a melhoria para todos, um país desobediente
entra em sanção econômica; o país isolado cai muito em seu desempenho, nada
funciona bem isolado, a perda de tecnologia e recursos imediatos já os tornam
vencidos.
Todas as instituições devem se submeter aos padrões da AGENDA planetária,
com objetivos e metas, sob custo de intervenção, os países precisam de PROJETO, o
poder executivo e o congresso devem ter a mesma agenda publicada e entregar
resultado. Cada instituição pública, científica ou privada deve ter transparência dos
seus planos e atividades, e o balanço atual na internet de todas as despesas e resultados
alcançados. As operações abertas a visitação. No 3o dia útil de falta de transparência
on line cortar a cabeça do líder, uma agenda e report mensal com planejamento e
resultados. A punição para a primeira tentativa de dificultar a transparência é cortar e
punir pessoalmente o líder de imediato.

A agenda do executivo e congresso
Precisamos entender a natureza das classes sociais. As pessoas não nascem
como papel em branco, temos uma natureza, como os animais na floresta, um é águia
o outro é leão, outro é minhoca e outro galinha. Isso está além da educação e cultura,
é a natureza de cada indivíduo, um é trabalhador braçal e outro intelectual, um
esportista e outro criativo e um outro administrativo. Os políticos devem saber os
problemas a nível local e acompanhar os propósitos da humanidade, castigo severo
para interesses pessoais. Normalmente políticas são contra transparência e
produtividade. Nós precisamos FORMATAR o mundo com objetividade. Os bancos
comerciais científicos tem a missão de estudar com cada pessoa seus objetivos e metas
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na vida para determinar o seu crédito pessoal. Isso inclui ganhos, poupança, estudo e
estilo de vida.
Liderança do Governo Planetário
O primeiro passo na liderança planetária é a CRIAÇÃO que gera a forma e o
significado cósmico do planeta por região. O governo planetário precisa na
GOVERNANÇA UNIR todas as nações em torno de objetivos comuns universais, seguir
a organização atômica do modelo organizacional desenhado no Book 6, todos sabem
o funcionamento do mundo e o status atual de cada setor da sociedade, e as
necessidades básicas. O governo planetário precisa criar uma AGENDA formal junto
com os países e continentes, transparente e objetiva com os problemas objetivos, e
colocar disponível na imprensa e na internet. Todos os Continentes e os países
grupados por Continentes devem produzir suas AGENDAS públicas alinhadas com a
AGENDA planetária. Para criar a AGENDA planetária o governo planetário terá uma
“Mesa Redonda” com representantes de cada continente; no Continente uma “Mesa
Redonda” com representantes de cada país, todas essas reuniões públicas e gravadas
para internet e televisão.
A visão de futuro será objetiva por projetos, arquitetura das cidades,
organização, custos de obra e manutenção, e equipe de trabalho. Cada Congresso
Nacional deve ter a mesma AGENDA planetária e uma AGENDA nacional. As verbas
planetárias serão por projetos planetários e avaliando a performance local. Todos os
países devem opinar e sugerir projetos nos outros países porque a conta é de todos.
Votações e posições pessoais de parlamentares têm obrigação de estar transparente na
internet, nenhum homem público pode se esconder atrás do anonimato. A AGENDA
do mundo ajustado por debate ao seu país, com a hierarquia dos projetos aprovados
pela internet pelos cidadãos locais. A internet em si deve ser aberta e de propriedade
do governo planetário. O objetivo comum é o progresso do planeta focando na
“produtividade e igualdade”.

9 – O MODELO CIENTIÍFICO DAS INSTITUIÇÕES
NO FUTURO UMA SOCIEDADE QUE CRIA VALOR
A tecnologia e princípios científicos para a construção de cada instituição está
no “Book 7 – Criação científica de style” e a forma de operação no “Book 6 –
Corporação Científica Eficaz“. O desenho de cada instituição se dará de forma
científica, a forma, o modelo de negócio, o processo operacional e o significado.
Uma das atividades principais será a educação, existe na hierarquia dos planos
magnéticos de consciência os dramas e pensamentos, que o ser humano precisa
evoluir com o conhecimento e o amor.
No universo a atração dos astros se dá pela força de gravidade, mas a formação
das constelações se dá pelo caráter, como são nas relações sociais aqui na Terra. Na
estrutura mental o dinheiro é crédito, quando a pessoa se vê com muitos bilhões ela
tem a sensação ilusória do poder porque pode comprar tudo, quando duas pessoas se
amam elas não precisam de nada, no universo as fusões se dão por amor, a fusão

340

nuclear gera energia, o amor gera energia e a pobreza de espírito demanda energia, e
por isso quer comparar tudo no sentimento ilusório do poder. A ilusão do amor é a
fama, o sentimento de amor em massa, o sexo como divertimento e a bebida. Mas um
expoente social só se justifica por uma visão superior e o amor que ele pode trazer. O
Governo precisa delimitar os hábitos e impor limites, muitas pessoas ricas e famosas se
suicidam por não ter limites, elas precisam de limites como as crianças.
A hierarquia dos “planos magnéticos de consciência” mostra a imaturidade e
raiz em baixo, o jogo do poder no meio da ascensão e a extrema necessidade de
consumo e desejo de fama, e no topo o consumo frugal com a elevada consciência.
As instituições devem ser desenhadas para o seu objetivo funcional e de
desenvolver virtudes. O CARÁTER determina o destino (filósofo grego Éfiso). As leis e a
arte devem estruturar ”o modelo de civilização científica”, a SATISFAÇÃO não está
apenas em comer mais, fazer mais sexo, e possuir mais coisas, mas fazer atos com
significado psíquico e olhar coisas bonitas. A programação ARTÍSTICA abrangendo os
principais níveis de consciência é importante porque revela estados interiores do ser,
emociona e alimenta a psique e faz fluir a energia do amor, diminuindo a necessidade
de consumo.

10 – CRIAÇÃO
A parte mais nobre e universal da criação é criar o style. O style está alem da
cultura e aumenta o desejo de viver.
O style é a ultima fronteira da civilização.
A moda e o desfile de moda, as lojas com STYLE são também importantes
porque as pessoas se identificam com o caráter. A moda é tendência de acordo com o
clima do universo e social, o style é elegância com integridade de caráter. Abaixo
algumas marcas famosas para ilustrar, o mundo fashion estimula a vida social:

PRADA

jogo do poder

A pessoa veste Prada e se sente na elite do poder. Se sente sofisticado e acima da massa. “O
diabo veste Prada.” Prada é ousadia e talento, as roupas e assessórios mostram uma modernidade clean,
bolsas de plástico caríssimas e blazer acetinado cinza, ou toques de “fur” caríssimos nos detalhes. Mesmo
nos momentos de maior despojamento fica claro que veio do topo. A jovem que manda e está associada
ao poder, uma competência superior de tirar o máximo de prazer da sua superioridade, produtos
maravilhosos aparentemente despojados e invejados, que carregam uma riqueza que é naturalmente sutil
e explícita, a elegância fria e o ardor de saber planejar as jogadas. O despojamento asséptico e o ardor de
quem está no comando.
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HUGO BOSS líder visionário
O HUGO BOSS é um homem de visão, objetivos e determinação. do seu lançamento até o ano
2000 esteve com seu estilo puro mostrando a imagem de homens com vitalidade, sérios e focados nos
seus projetos. Esse estilo é limpo e organizado, claro e espaços amplos, dia de sol e luz natural com ar
fresco. Na vida pessoal desses homens os romances acontecem com respeito e dignidade, e não por
acontecimentos fortuitos e promiscuidade. Eles não têm ouvidos para tagarelices e os fuxicos da vida
social, seu tempo está voltado para a realização.

CARTIER

equilíbrio estético

É um “equilíbrio estético” mais voltado as estruturas estabelecidas. O respeito e a elegância só se
dão com atitudes corteses, percebe que a história não foi feita em um dia, a cultura evolui em passos
lentos, as revoluções são por falta de ouvir a outra parte, as escolas devem estar educando um ser social.
Os valores culturais são estruturas do bem-estar e do sabor de uma vida civilizada. As formas firmes e
limpas mostram que existe um contato direto com a realidade. O requinte é um expressão de elevação da
alma, as joias são adornos para embelezar a mulher e valorizar a estruturação do ambiente social
equilibrado. O ouro é um metal que nos faz perceber que o melhor não é o caos, mas sabermos que
existem valores superiores no mundo, como respeito a pobreza e ignorância.
CLINIQUE tribo global
O plano de consciência de CLINIQUE é o estilo “tribo global” que se preocupa com a saúde e a
integração do planeta, o design e posicionamento dos produtos anti alérgicos. As modelos da marca
evoluíram para o estilo de realização pessoal, principalmente na marca do perfume Happy, para ter uma
atitude “tribo global”. Esse plano de consciência tem uma visão cultural do planeta como uma mescla em
evolução, a beleza está em cada um e os produtos com uma pureza não agressiva a pele humana. A
marca está contida na beleza orgânica e uma visão integrativa do planeta, com cores chics e intensas
como o coral.
As pessoas devem se dedicar a fazer o bem a humanidade, ou ser classificado como imaturo e
não pode votar ou ter papel social. Criamos valor com organização, arte e tecnologia avançada. Temos na
sociedade pessoas maduras e do jardim de infância, as do jardim de infância não podem ter certas
regalias. Existe no mundo uma realidade, critérios absolutos e não ser levado pela emoção, um piloto de
jato não deixa uma criança de 2 anos no comando, se não morrem todos, mesmo que a criança queira.

11. PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO PLANETÁRIA
A finalidade da vida é o crescimento espiritual. Os desafios profissionais são as
maiores fontes de desenvolver as virtudes. Fazer produtos com mais tecnologia e style
amplia a consciência ou as sinapses neurológicas do cérebro fazendo as pessoas mais
eficazes.
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A produção é o corpo do planeta e o sistema financeiro é o sangue, mas o
sangue deve estar a serviço do corpo e não independente como é hoje, o dinheiro
direciona os investimentos e a produção, e também o padrão de consumo pela forma
da sua distribuição do dinheiro.
Desde que o mundo é mundo se discute o valor do dinheiro, e realmente cada
grupo de pessoas tem motivações e valores diferenciados em função do seu nível de
consciência. O dinheiro não é tudo, apenas para as pessoas sem rumo. Com a quebra
do muro de Berlim vimos que as pessoas não mudaram de país (sendo o mesmo país)
só por conta do dinheiro, o salário na Alemanha ocidental era 10 vezes maior que na
oriental; no início milhares de pessoas atravessaram o muro e depois não mais, eles
têm famílias, gatos, lugares que gostam e uma história e preferências pessoais. Mas
quanto a um governo o fator mais relevante é estabelecer a ordem e a direção do
progresso, isso traz a prosperidade, desde o Egito até hoje.
Informações Econômicas Planificadas
Evidentemente se eu como produtor não sei o que de trigo os Estados Unidos
está plantando ou de soja no Brasil a hora da safra será sempre uma surpresa. A
informação e o planejamento da produção por setor traz sempre melhor resultado para
o planeta.
Em 2008 chegamos finalmente com a crise a conclusão de que empresas muito
grandes não podem quebrar, naturalmente por causa do seu fornecimento, nem os
grandes bancos, nem a GM, Exxon ou Nokia.
Setores Estratégicos. Se pensarmos pelo foco da produção de bens no
agregado, muito poucos setores podem quebrar. Aparentemente apenas o fornecimento
de energia elétrica, água, lixo, esgoto são serviços públicos essenciais e estratégicos.
Não é verdade. A maioria das grandes corporações não pode fechar suas portas hoje,
portanto não podem ser de natureza privadas como são. De fato, quase todas as
indústrias são indispensáveis na sociedade de hoje. Podemos por exemplo sobreviver
sem óleo lubrificante? Não. Logo as empresas de óleo lubrificante no agregado não
podem fazer o que bem querem, se não tivermos óleo lubrificante na sociedade hoje o
mundo para. Cada negócio tem um significado cósmico e determina o
desenvolvimento de certas virtudes. Então a maioria das empresas não pode funcionar
de forma Capitalista, isto é, de acordo com a vontade do dono, a sociedade precisa de
ser atendida eficazmente, precisa de Corporações Científicas no setor e uma World
Agency para definir a AGENDA: o posicionamento de cada empresa grande,
planejamento de cada corporação, e os níveis de produção e produtividade, com os
dados transparentes veremos se as empresas do setor e fornecedores irão atender com
eficácia as necessidades do produto nos próximos 10 anos. E como não podemos
confiar no ser humano devemos ter a supervisão da execução do plano de negócio de
cada grande empresa do setor público.
Os bancos comerciais e de investimento hoje já têm a estrutura de custo e
performance de cada empresa, mas não de significado, precisa acrescer a isso as
necessidades e qualificação da mão de obra e objetivos pessoais para enviar para o
órgão de planejamento e o de controle consolidar e deixar na internet disponível ao
mercado. Cada setor deve ter um benchmark para parametrizar o desempenho dos
executivos de cada empresa do setor, e além disso ter as necessidades de tecnologia e
investimentos explícitas ao público.
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Assim como num jogo de futebol é transparente e podemos ver a posição e
performance de cada um em campo.
Prioridade no Desenvolvimento Científico: cada produto mobiliza uma região
do cérebro ou cria sinapses neurológicas numa região do cérebro, apenas por
pensarmos nele. Produtos de alta tecnologia estabelece sinapses elevadas, por
exemplo, pense em pão de queijo e depois em satélites espaciais. Foi provado que as
crianças com contato com produtos e informação mais complexas tem mais velocidade
e poder de compreensão do mundo muito maior que a criança do mato.
Grande parte do orçamento do planeta deve se direcionar para o
desenvolvimento científico, porque o único fator de evolução é o desenvolvimento do
mundo. O mundo vai ser outro em 10 anos e 30 anos, já vislumbramos possibilidades
gigantescas apontadas pela ciência, no campo da biociência o conhecimento do DNA
e a célula tronco pode recuperar órgãos perdidos, desde o olho até o dente ao invés de
obturar. A nanotecnologia aponta a criação de novos materiais, plásticos muito mais
resistentes e biodegradáveis, produtos substitutivos do aço e os metais que podem se
reciclar, o próprio aço que quando feito no espaço sem gravidade tem 100 vezes mais
resistência, com a nanotecnologia pode ser construído em linha de produção, além
disso a nanotecnologia pode reproduzir em casa como um micro-ondas todo tipo de
comida, natural como o tomate e a manga, ou comida cozida já no prato como arroz,
feijão e bife, pode ainda criar micro-organismos para sair e limpar a casa, ou uma
mancha de óleo no mar, o degradar as garrafas de plástico hoje um problema. Também
computadores com velocidade e memória 1 milhão de vezes maiores e com segurança
vai permitir a integração do mercado financeiro internacional e irá funcionar como o
piloto automático do avião, muitas pessoas fazendo a programação de software e
poucas na operação direta, uma vez que definidos os parâmetros e os projetos de
investimento do governos as pessoas podem fazer as suas transações, mesmo de
investimentos em negócios pequenos apenas com a oferta na internet. A moeda única
acaba com a especulação financeira no mundo porque se torna menos eficiente que o
computador planetário.
A física quântica e neurociência: a física quântica está superando a psicologia
quando entra no campo da consciência, mostra como os sentimentos influenciam a
matéria – as moléculas da água ficam suaves quando a pessoa pensa em amor, as
moléculas da água formam cristais com pontas agressivas quando pensamos em ódio.
Mostra que a anti-matéria tem 1.000 vezes mais potencia que a matéria, mesmo a
energia atômica, os propulsores das naves nos filmes de ficção são movidos a antimatéria. O desenvolvimento de rede de sinapses na parte superior do cérebro cria uma
capacidade humana muito maior de resolver problemas, criar novos produtos e novas
tecnologias, é a fonte de criação com style superior e fazer descobertas científicas
porque entram em contato com os campos magnéticos do universo, cujas vibrações
produzem no cérebro informações das leis naturais. Além disso, estados de espírito
mais elevados criam maior capacidade de realização e isso pelo princípio da água traz
mais saúde. A doença em sua grande maioria é um problema psíquico, só 10% das
pessoas que têm um determinado vírus contraem a doença. A medicina integrativa
com foco na prevenção e relações com verdade irá diminuir em muito o custo da
saúde.
Assim podemos produzir pela nanotecnologia automóveis, saladas, pianos, o
que mais precisamos é de energia, o produto se torna commodity. Aí nessa hora a
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pessoa vai ter que ser e não ter. A maior necessidade para produzir bens será a energia,
a forma totalmente limpa e quase infindável é a fusão nuclear.
Os satélites filmando a terra com lentes zoom de alta precisão a distância
ajudarão como o Google map do futuro e a nanotecnologia temos a imagem de
qualquer lugar da Terra e a gravação do que as pessoas fizeram ou os ladrões.
Nanotecnologia: materiais de qualidade e sustentáveis
Física quântica: materialização de produtos
Energia: fusão nuclear
Economia focada na Produção e Valor. As empresas precisam estar se
aprimorando constantemente, e 3 fatores criam valor: o primeiro é a gestão com
eficácia, líderes que conseguem resultados com modelos organizacionais eficazes; o
segundo fator é a tecnologia, para termos um mundo sustentável e rico muito tem que
ser desenvolvido em cooperação em tecnologia; o terceiro fator é o style que é
desconsiderando pela mentalidade atual, começa pela definição da personalidade da
empresa que aplicada no design/arquitetura e publicidade cria valor pela elevação de
espírito que ocorre na mente do consumidor e funcionários. A imagem da empresa
deve tocar o aspiracional, veja a Disney, e as virtudes como vimos o valor da Madre
Teresa de Calcutá e a Princesa Diana. Existem formas científicas de arquitetura e
comunicação que ampliam a mente das pessoas, e internamente cada personalidade
de empresa define uma virtude humana, que deve ser a meta interna das pessoas e isso
causa elevação da qualidade da empresa.
Valor na Criação de Style: “style é a última fronteira da civilização”. A
Arquitetura e Modelo de Negócio de uma empresa ou instituição é STYLE. Cada plano
de consciência cria uma FORMA pela relação forma-pensamento que acontece na
mente humana, assim o automóvel com o espírito “aventureiro” produz na sua mente
uma forma completamente diferente do automóvel com o espírito “conservador” e nem
uma peça de um serve no outro. As empresas de automóvel perdem dinheiro porque
confundem forma, com função e aproveitamento de custo na produção e perde o mais
importante que é a identidade que liga neurônios na parte superior do cérebro.
Escrevemos um artigo mostrando que a Autolatina iria falir antes de iniciar a operação.
A Porsche é a marca com maior rentabilidade no mundo e não muda. Se nós nos
sentimos diferentes e pensamos diferentes se estamos num hotel 5 estrelas novo e
bonito do que estar na favela, ou num shopping glamoroso e na igreja, formas que nos
lembram que somos parte da eternidade não existem hoje e podem fazer parte do
design e da publicidade. Style é uma experiência pessoal positiva e às vezes
inconsciente, mas estabelece padrão e abre a mente naquela direção. A GUCCI no
auge do Tom Ford obteve 70% de lucro sobre o faturamento, mostrando que o style
traz resultados.
As cidades precisam ser reconstruídas com mais beleza, amplitude, limpeza,
árvores e gramas, prédios apontando para o céu, para que a humanidade olhe para
cima e tenham maior bem-estar e vontade de viver.
Cidades como Patrimônio da Humanidade: a arquitetura precisa mudar muito,
as cidades são feias e misturadas, isso provoca um caos. As universidades americanas
por sua arquitetura nos dá mais vontade de estudar. As empresas planetárias científicas
precisam de outra arquitetura para manter a mente elevada e pensando que a Terra
navega no espaço sideral para abrir sinapses elevadas e eficazes do 4a nível da mente.
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12. A INSTITUIÇÃO QUE CRIA CORPORAÇÕES CIENTÍFICAS
O “apelo planetário” é o centro da corporação planetária.
A evolução dessas instituições é que irão permitir a qualidade do Modelo
Científico de Civilização e a instalar a estrutura de Governo Planetário na Terra. A
essência dessas instituições é a habilidade de sua “Criação Científica“ de Modelo de
Negócio e Style que permite encontrar o posicionamento que produz melhor o
sentimento de valor no cérebro humano.
A corporação tem significado para o mundo pela simbologia derivado da
“território imaginário” cientificamente determinado para o negócio. O mapeamento
científico do mercado, em qualquer setor econômico, permite encontrar os 4
posicionamentos mais valiosos que somados ultrapassam 70% de preferência do
consumidor no mundo, gerando quase toda a lucratividade do setor. Mesmo que
chegue a 30% de participação de mercado consegue 70% dos lucros do setor. O apelo
das marcas são universais e atuam além da cultura – como o McDonald’s entrou na
França e dominou o mercado para restaurante infantil, quando todos diziam que na
França ele não teria lugar. Hoje 95% da publicidade no mundo não cria valor.
Uma instituição deve ter o espírito elevado e passar virtudes elevadas para criar
valor no planeta. As instituições e principalmente as públicas só pensam no seu
aspecto funcional. Essa é uma mentalidade de baixo valor para a humanidade. Os
planos Magnéticos de consciência estão relacionados a grandeza, as virtudes, a ligação
da mente com o cosmos, e a sinapses celebrais que nos colocam em contato com a
eternidade, e são marcas que podem permanecer 1.000 anos sem alterar sua imagem.
Podemos determinar cientificamente o ponto da mente que cria valor para um
negócio específico – território imaginário do GOLDMINE SPIRIT – e que gera uma
FORMA física definida cientificamente para a empresa – modelo de negócio,
tecnologia e style – veja formatação da empresa científica no Book 8 (o modelo de
negócio no Book 4, criação científica de style no design e publicidade no Book 7).
Cada produto pertence a um plano magnético de consciência, realizando as mesmas
sinapses de valor independente de cultura ou classe social.
Mas foram milhões de marcas lançadas e apenas 10 tem essa magia no mundo.
Algumas tiveram a magia das sinapses elevadas do cérebro por um pequeno período
de tempo, campanha “meu primeiro sutien”, da Valisère no Brasil; ou “viemos aqui
para beber ou para conversar”, da cerveja Antarctica; “o cachorrinho bassê”, do
amortecedor Cofap; “o garoto da Bombril”, da Bombril. Mas no geral o desperdício de
recursos é gigantesco e as marcas trabalham no baixo nível das sinapses cerebrais
atendendo aos instintos.
O foco das empresas hoje no mundo são operacionais, os empreendedores têm
ideias de produtos e fazem publicidade apenas com o objetivo de divulgá-los,
raríssimos são os casos como Giorgio Armani ou Ralph Loren que percebem que o
negócio para ter valor precisam de uma personalidade forte. A personalidade de um
negócio não é uma escolha, apenas alguns traços de personalidade geram valor. Para
simplificar a definição de campo magnético de consciência que podemos dizer que é a
sua “ALMA”, o espírito projeta forma: um carro com o “espírito aventureiro” é
completamente diferente do carro com o “espírito conservador”, nem uma peça de um
serve no outro. A indústria automobilística se perdeu e perde dinheiro, não tem
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personalidade, só carros. A personalidade de valor é um ponto identificável do
imaginário coletivo e a personalidade da empresa pode ser definida cientificamente
como “espírito” e “brand imaginary” (definidos em habitat, personagens e drama).
Para irmos além do Capitalismo precisamos de uma instituição que tenha o
conhecimento científico para criar empresas cientificamente, com PERSONALIDADE e
significado psíquico para todo consumidor planetário – percepção não pessoal, mas
pelo seu espírito universal.
As empresas científicas estão num plano de consciência acima da humanidade
de hoje, ou do empreendedor e seu nível de consciência.
Tudo no universo tem um espírito natural: você percebe que o aeroporto tem
uma emoção diferente da rodoviária, da estação de trem, do porto e da estrada. Cada
um traz sentimentos distintos e caráter, eles são maiores que o homem.
Usando o conhecimento dos Book 1 ao Book 8 podemos fazer o projeto
científico da empresa:
CRIANDO PROJETO CIENTÍFICO:
- Book 1: Opportunity& Vale Map: encontra o Goldmine positining
- Book 2: Identidade e elements of style
- Book 3: Business Model e Linha de Produtos
- Book 4: Design e Arquitetura
- Book 5: Publicidade
- Book 6: Ações Corporativas
O presidente da “corporação científica” não determina a estratégia, a empresa
já vem com a FORMA desenhada por cientistas em style planetário, executivos apenas
executam operacionalmente, e seu valor em salário e bônus é de funcionário e não de
rei como hoje, e podem ser substituídos sem prejuízo para a produção do planeta.
A visão da Corporação Planetária é que ela está inserida na sociedade para o
seu progresso, uma missão importante é desenvolver os funcionários, as “virtudes”
inerentes do seu posicionamento natural. Exemplo: A Mercedes Benz é posicionada
como “elegância e classe” e portanto deveria estar comunicando no design do
automóvel, na publicidade e em suas ações sociais e no treinamento do público
interno as virtudes da elegância que cria o respeito nos relacionamentos humanos,
respeito a outra cultura. Fazer as coisas com uma qualidade primorosa eleva o espírito
do patamar da rudeza para um estado de graça, como exemplo um excelente Chefe de
cozinha.
A construção de empresas cientificamente foi o tema do livro do Book 1 ao
Book 8.

13. SISTEMA FINANCEIRO INTERNACIONAL
Sem Especulação e Alavancagem
Uma das primeiras instituições a mudar sua cara e modelo de negócio no
Governo Planetário é o Sistema Financeiro Internacional, ele é o centro do sistema e
promove a capilaridade dos recursos. Sua função principal será a produção de estudos
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dos investimentos para melhor performance da economia. Os bancos de investimento
funcionando como lideres no estudo da performance das corporações científicas. O
sistema financeiro internacional científico terá a principal função a entrega dos
recursos que dá suporte ao Planejamento Planetário da Produção, e um sistema
complexo de auditoria. A sua natureza é de poder e luxo e portanto merece um
controle rígido e supervisão implacável, para não se tornar um escorpião (como no
sistema capitalista).
A solidez do sistema será formado pelas corporações científicas, à frente em
tecnologia e style, gerando grandes lucros e com a atenção voltada para o futuro.
Enquanto uma empresa capitalista tem de 3% a 8% de lucro na media mundial, a
corporação científica tem de 20% a 30% no mesmo setor.
Na transição precisamos fragmentar o Sistema Financeiro Internacional atual,
ele possui muita alavancagem e risco pela concentração de renda no planeta e baixa
transparência, e produz assim grande volatilidade. Já a anos já ultrapassa as fronteiras
nacionais, capta quase a totalidade dos recursos acumulados em Capital no planeta e
alimenta o sistema produtivo e consumidor com o crédito excessivo. A sua função
produtiva de analise de investimento e arbitrage está paga muito acima da sua
contribuição, isto é, ele absorve 40% dos lucros produzidos no planeta.
O Banco Central Planetário disciplina sua operação, moeda única e taxas de
juro ente 0,5% e 3% ao ano, a taxa de juros estável e baixa é fundamental para a
dinâmica da economia – como vamos ver em detalhe à frente em “a dinâmica do
sistema econômico” (técnico) – porque o juro alto reduz a economia, concentra a
renda prejudicando o crescimento a longo prazo, inibe o investimento em produção,
cria a perspectiva na população que se pode ganhar dinheiro sem trabalhar, e amolece
os governos que esperam dos investidores o que eles não podem dar: investimentos de
longo prazo em infra estrutura.
Pagamentos internacionais
Grande parte dos negócios do sistema financeiro internacional estará nas mãos
do Sistema Científico de Civilização quando se trata de investimentos de curto, médio
e longo prazo nas corporações científicas. As transações de pagamento de exportação
e importações serão eliminadas pela moeda única. Os Bancos de Invetimento
Planetários e Bancos Comerciais Científicos terão que mostrar resultados de
performance física e não financeira (número de pessoas atendidas, etc), mas com
controle rígido do Banco Central Planetário que terá o Planejamento Financeiro
Planetário transparentes. As instituições e corporações científicas terão o Caixa e
Balanço disponível on line para as entidades reguladores, porque as instituições de
serviço não podem entrar em atividades de risco. No futuro a quase totalidade das
transações serão realizadas no sistema financeiro internacional científico porque são
operações automáticas, limites de créditos para pessoas físicas e empresas, caixa
eletrônico, robótica, as grandes obras de infra estrutura e o Capital das Corporações
Científicas não entram em bolsa de valores, são Capital do Governo Planetário. O
sistema sem interferência intelectual pessoal funciona com maior eficiência como uma
operação de caixa eletrônica, e produz dados sólidos para um melhor julgamento dos
investimentos a longo prazo.
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Instrumentos financeiros de arbitrage e seguro
Em qualquer caso devemos ter sempre como parâmetro a pergunta: O que é
melhor para o planeta? Sabemos que é a “diversidade”, a “justiça”, a “qualidade” e a
“produtividade”, as pessoas devem ganhar apenas em cima do trabalho produtivo e
que agrega valor. E as operações de hedging, derivativos e swaps? Com a
implementação da moeda única teremos poucas flutuações que exijam esse trabalho,
hoje eles todos são usados como jogo, onde o banqueiro sempre ganha, como no jogo
do bicho, e como nas flutuações diárias da bolsa, os profissionais sempre ganham e
tiram dinheiro do sistema, ou dos amadores. Esses profissionais financeiros com
espírito capitalista que tem por natureza o calor do jogo devem ser transferidos para a
arbitrage dentro de um setor econômico no mercado mundial, com objetivo de dar
maior informação para eficácia e estabilidade ao setor da economia, sendo um
interlocutor com as instituições que planejam e supervisionam o setor econômico no
mundo. Na agricultura, por exemplo, quanto maior a informação, o planejamento
planetário e o apoio do governo planetário no seguro da safra menos espaço para
especulações financeiras. Os Bancos Comerciais e Agentes estão livres para atuar no
mercado de varejo onde milhões de pequenos e médios negócios locais precisam de
realizar pequenas transações internacionais.
Investimentos em ativos financeiros Internacionais
As corporações científicas e Governo Planetário terão investimentos planejados
a médio e longo prazo utilizando dinheiro do sistema financeiro científico, sem ações
na bolsa ou instrumentos financeiros de crédito, as pessoas físicas e jurídicas podem
investir no fundo de investimento científico com segurança e rentabilidade de até 3%
ao ano. As empresas científicas não participam da bolsa, seus investimentos provém do
Banco Planetário Científico.
Os bancos de investimento internacionais terão total liberdade de atender seus
clientes em investimentos internacionais, comprando ações de corporações capitalistas
na bolsa de valores, debêntures, commercial paper, investimentos em imóveis, ouro,
investimento direto em empresas, e os bancos em si são proibidos de colocar seu
próprio capital em investimentos de risco, isso porque não ajuda o planeta em nada e
cria conflito de interesse no serviço que presta a coletividade. Esses investimentos são
de risco e não há razão alguma para seguro, então estão vetadas pelo Governo
Planetário fazer hedging, swaps, derivativos e qualquer operação inconsistente com o
espírito de risco inerente do negócio capitalista. Quem quer negócio sem risco procure
as instituições do Sistema Científico de Civilização.
É importante preservar no mundo o mercado de luxo, Jaguar e Rolex, o espírito
do investimento em ativos financeiros está associado a isso, o refinamento de quem
produz, o glamour de quem usa e o estímulo a qualidade extrema para o
desenvolvimento do talento do ser humano.
Bancos
Bancos Comerciais, Poupança e Cartão de Crédito
Bancos de Investimento
Seguradoras
Financeira
Fundos de Pensão Privados
Bancos Sólidos
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As atividades bancárias capitalistas devem ser divididas em instituições
separadas, de bancos comerciais a financeiras, porque a natureza ou o espírito de cada
serviço que prestam é antagônico. O SIGNIFICADO do Banco de Investimento e a
Financeira são muito diferentes, enquanto o Banco de Investimento tem um espírito
empreendedor a Financeira parece uma loja de variedades financiando desde ferro de
passar a automóveis. A Seguradora é mais conservadora e voltada aos laços de família,
segurança e as tradições, com o seguro de vida em grupo. O Banco Comercial tem
uma natureza dinâmica de vencer na vida e buscar um lugar ao sol.
Os bancos comerciais cresceram demais e formaram conglomerados
financeiros por causa do poder do caixa para a alavancagem. Cientificamente é
possível termos um conglomerado financeiro que chamamos de “Banco Sólido” com
um caráter mais evoluído do que os bancos, desenhado obedecendo o plano
magnético de consciência chamado “estruturas sólidas” que é voltado para o progresso
do planeta. Esses bancos podem ser científicos, mas em total transparência e atuando
junto com o Governo no Projeto do País.
O Banco Comercial é o varejo, mas deve orientar seus clientes no progresso
profissional porque seu plano magnético é “a grande meta” (Book 2) e seu produto são
com meios de pagamentos, poupança e investimentos, todos os pagamentos pessoais e
empresariais tem como base uma ficha pessoal nominal, dentro de um sistema do
banco de dados da nação com a qualificação das pessoas. O Sistema Científico tem
seu Banco Comercial Científico no varejo oferecendo franquias aos empresários em
forma de postos bancários como o correio. O sistema Científico e Capitalista
competem no mercado internacional e doméstico em busca de oferecer qualidade.

Fusões, ações e jogo
Essa parte do sistema financeiro deve estar totalmente separada dos bancos, o
seu espírito é a ambição e o jogo, ele garante a liquidez e a fluidez do sistema, mas
deve ser controlado como um marginal porque por natureza o seu desejo de poder está
além de qualquer limite. Os Bancos não podem se envolver nessas transações, a menos
como meio de pagamento e guarda dos recursos.
Eles são os “criativos” do mercado financeiro e em 2008 provou que o sistema
atual não é seguro e entrou em colapso, os grandes bancos faliram por estarem no
mesmo barco, os bancos de investimento todos faliram por deixarem de ser
investidores para serem especuladores e jogadores com instrumentos com o espírito do
derivativo, e não adianta a regulamentação de um país, porque eles são como água e
contornam todos os impedimentos, e vão se estabelecer no país onde os impostos são
menores. O Governo Planetário deve estar no comando do Sistema Financeiro
Internacional que como já vimos não pode ficar na mão do mercado.
Bolsa de Valores
A bolsa de valores deve manter um mercado transparente com Empresas
Capitalistas que permitiria o investimento de pessoas comuns, e mantendo um nível de
transparência e receptividade a propostas de inovação de acionistas, e processos
sólidos que garantam alta produtividade e lucratividade superior as empresas privadas,
o que daria fluidez ao processo evolutivo do planeta.
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Depois do advento dos computadores não precisamos mais daquela gritaria no
pregão da bolsa de valores. Hoje podemos ter cotação na tela e como o banco guarda
o nosso dinheiro, a bolsa guarda as nossas ações sem corretora.
Os impostos com ganhos de capital devem ser elevadíssimos, como veremos na
dinâmica do sistema econômico ele produz muita volatilidade e grandes ganhos com
transferência de riqueza.
TELÃO PÚBLICO DOS INVESTIMENTOS
Precisamos transformar os grandes golpes em transparência e estabilidade. O
modelo científico de civilização tem uma base competitiva maior que o Capitalismo,
teremos em cada setor econômico pelo menos 4 corporações científicas com
posicionamentos diferentes competindo. Quanto aos grandes negócios não precisamos
de bancos de investimento, a abertura de novas corporações, lançamentos e emissões,
onde cientistas em criação científica de corporações planetárias, consultores e PhD’s e
prêmios Nobel, com as agências governamentais do setor econômico apresentam o
PROJETO e o raio-X do mercado com os parâmetros competitivos, os diferenciais
relevantes e a empresa debutante apresenta o projeto, e a Bolsa de Valores abre um
arquivo no computador com acesso pela internet para todos. Os investidores
interessados colocam suas propostas visíveis por todos os cidadãos do mundo, com o
valor ofertado e a taxa de retorno desejada:
Investidor A ...
Investidor B ...
Investidor C ...
10 Investidores D...

$ 230 milhões, taxa de 3,5% a.a.
$ 450 milhões, taxa de 4,3% a.a.
$ 520 milhões, taxa de 4,5% a.a.
$ 34 milhões, taxa de 2,9% a.a.

Se o projeto precisa de $ 1 bilhão pegaríamos 10 investidores D total de $ 340
milhões, depois o investidor A ficando com $ 570 milhões, e com mais $ 430 do
investidor B totalizaria o projeto. Esses dados ficam na tela para o mundo durante o
período estipulado para propostas. Fecha os participantes e marca-se então uma
reunião na bolsa de valores para um acordo final, em etapas e 1 advogado e não 10
(advogado não cria valor). Cada um ajusta a sua proposta e estamos conversados. Isso
ocorre para todas os grandes investimentos no mercado. Os pequenos investidores
também podem participar com suas ofertas por ação. O mercado realmente aberto
como é a ideia do Capital. Precisamos criar INSTRUMENTOS para tudo isso pode ter a
interferência aberta do governo e da sociedade, em tela e debate público sobre o
projeto de uma refinaria ou uma lanchonete - com o fim do progresso do planeta, os
investimentos devem ter a melhor tecnologia, adequação de produto e modelo de
negócio coerente e que melhore a condição daquela indústria no mundo e não
prejudique outras causando danos ao todo.

14. A ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO
A educação começa pelo caráter. “O caráter determina o destino” – Éfiso
A estrutura educacional é responsável pela formação das pessoas, elas podem
ser muito realizadoras para o bem comum ou criminosas, esses extremos estão no
mesmo vetor de formação. A educação em todos os níveis contribui fortemente para a
produtividade e a qualidade da produção. Qualquer plano de crescimento deve estar
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voltado para o binômio qualidade X produtividade, as preocupações políticas tiram o
foco do real para a adulação pessoal, que é um forma improdutiva e imatura.
O principal foco no sistema científico é a educação. No topo da pirâmide
social os líderes devem estar focados em grandes avanços tecnológicos. O problema da
grande carência material como a fome, com os investimentos do sistema socialista, já
não podem ser um problema no planeta. Como não há a hipótese de desemprego, e a
sociedade é um sistema fechado, os desempregados associados ao Capitalismo
receberão ajuda e treinamento, mas a conta será paga pelas empresas Capitalistas no
imposto de renda agregado. Não há alternativa, os desempregados do sistema
científico são ajudados pelo sistema científico, os Capitalistas que não estiverem
satisfeitos mudem de planeta. Essa ordem natural da floresta cria ordem psíquica em
plano hierárquico acima da consciência da criação intuitiva ou sensitiva da mente
psíquica.
A riqueza se constrói como todos sabemos com a INVENÇÃO. O país é
sinônimo de país com QUALIDADE que é traduzida em avanço tecnológico – a NASA
deve ser uma inspiração a todos – e as grifes de moda são uma inspiração estética para
todos. O sistema educacional deve ser livre e as pessoas avaliadas pelos resultados, a
divisão em sistemas educacionais é para maior adequação das pessoas aos métodos.
4 modelos de educação simultâneos
O fator mais importante na educação é o nível de consciência, a inteligência
do QI é apenas a parte que determina a capacidade de resolver problemas em interesse
próprio, mas pode ser um gênio ao criminoso. O importante na formação das pessoas
para a sociedade é o nível de consciência, as pessoas ligadas à “mente instintiva” não
pensam na evolução, as pessoas ligadas à “mente magnética” só pensam na evolução,
portanto é possível fazer teste e saber onde a pessoa concentra a sua atenção.
As pessoas inventoras e inovadoras estão sempre questionando o que já foi feito
e não podem ser colocadas com o mesmo professor e a mesma sala de aula com
pessoas reprodutoras da cultura ou conservadoras, que querem apenas aprender o que
fizeram no mundo e como se faz, comprovação da experiência, as que querem
aprender o processo. O criminoso tem o desejo de poder, e acham que o mundo está
devendo a eles, devem desde cedo serem direcionados para atividades extra escolares
de comando ou de glamour para serem úteis e realizados, sem ter a necessidade de
fazer crime. O sistema educacional atual é para pessoas reprodutoras da cultura, e os
outros tipos se sentem incompreendidos e se tornam de uma forma fora ou
incompreendidos, na prática irão atuar mesmo que positivamente fora da lei.
O sistema educacional deve atender as necessidades dos alunos conforme sua
vocação em nível mental:
a – mente concreta: as pessoas voltadas ao concreto sem poder de abstração e
que só quer funções operacionais na sociedade; operários;
b- mente abstrata: o racional reprodutor da cultura do jardim de infância a
Harvard; engenheiro e planejador;
c – mente psíquica: pessoas com interesse e potencial artístico e estético;
liderança e empreendedorismo;
d – mente magnética: pessoas com interesse no bem comum e na forma
científica de fazer as coisas; liderança científica;
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Outro fator é a amplitude mental, uns têm uma visão do quintal e outros das
galáxias, a história da humanidade, os grandes romances e filosofia, de si mesmo com
autoconhecimento, a ciência, a assistência, quanto mais ampla a consciência mais
satisfação. Ninguém pula de galinha para águia em uma encarnação. As pessoas são
como os animais, uma é minhoca, outra águia, outro leão, outra zebra, outra galinha,
outro passarinho e todos querem seu lugar para participar da vida social. O que
determina sua natureza é o que ela gosta de fazer e em que lugar, com que amplitude.
Como vivemos em metrópole, além das escolas são necessários espaços públicos para
a vida social em cada nível de consciência, a motivação é função do nível de
consciência, caminhadas, concurso de música, apresentações teatrais de parque, jogos
olímpicos, palestras sobre os problemas do mundo e um cardápio para as várias classes
sociais.
Se olharmos a formação psíquica das classes sociais verá que cada pessoa tem
uma natureza ou essência e um grau de evolução psíquica, acima daí vem a educação.
As pessoas não nascem do zero, como proclamam muitos sociólogos, psicólogos e
antropólogos, por ignorância absoluta da origem da psique individual ou a da alma,
agora ficou provada cientificamente na Inglaterra que os pais têm pouca influência
sobre as decisões das pessoas e seu rumo na vida, entre irmãos um vai ser modelo,
outro advogado, outro aventureiro e outra prostituta, só podem influenciar na
educação formal. Mas os traços já estão determinados desde cedo na alma, nos
interesses e nas reações, e podem ser mais bem direcionados.
Para uma vida social mais satisfatória as pessoas devem realizar sua essência
contribuindo para o meio social, e devem ter uma educação que oriente como ela
deve se preparar para se inserir de forma eficiente na vida social. A educação tem uma
parte básica de português, matemática e história, e outra de como funciona o mundo,
as instituições mundiais e nacionais, as atividades de criação e invenção, os lugares de
poder e o lugar dos aventureiros. A estrutura emocional pode ser visualizada nos
dramas. Os resultados das políticas de Estado devem ser medidas com os objetivos das
pessoas e os resultados.
Quanto melhor a educação melhor a produtividade da pessoa, a satisfação e o
padrão de vida, mas a galinha não é águia e, portanto a faxineira e o lixeiro podem ter
capacidade intelectual, artística e empreendedora pequena, mas a sociedade deve
permitir que ela tenha família, casa e comida e participe da vida social básica – ouvir
musica ir ao cinema, ir ao jogo de futebol.
As pessoas são diferentes nas suas atividades profissionais e íntimas, mas
comungam os problemas comuns do mundo, essa parte comum deve ser construída
cientificamente, todos devem participar no planejamento de longo prazo, além das
viagens, das músicas e dos esportes. O governo deve prover bibliotecas, museus e
quadras esportivas e com atividades e campeonatos semestrais para dar sentido à vida.
Uma coisa que não deve ser cumprido a risca ou engessado, mas que ajuda muito na
educação é ter um plano de vida.
As pessoas são diferentes e precisam realizar a sua natureza, as virtudes devem
sobrepor aos instintos, muito do que querem que seja permitido hoje como drogas e
sexualidade não passam de vulgaridade e nem os vagabundos gostam de uma pessoa
vulgar, criam problemas para todos no mundo, e não podem ser considerados como
escolha pessoal, além disso os descaminhos devem ser escritos em fichas pessoais no
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computador planetário com fotos e impressão digital. O foco na evolução e riqueza é o
desenvolvimento das virtudes no todo social.
As forças da natureza incluem tudo, o espírito empreendedor, o desejo de
poder, e o glamour, a rebeldia, o espírito aventureiro, o idealismo, a solidariedade, os
laços familiares, cuidar de seus pertences, a amizade, construir, são forças importantes
no progresso do homem.
Recursos para a base da pirâmide
As classes D e E não têm condição de competir com as pessoas de boa
formação, e por isso não estarem preparada para criar valor tecnológico ou style para
se realizarem e ter recursos financeiros, por isso precisam de ajuda do governo
planetário para ter uma vida digna e com perspectiva. Na unificação do planeta com
governo central a prioridade é o investimento em educação.

O Banco Comercial Científico
O espírito do Banco Comercial é a prosperidade, e dentro dessa personalidade
está ter gerentes e programas para educar seus clientes a ter metas profissionais e saber
usar o dinheiro. Faz parte da educação após a escola. A disciplina é muito importante
e ter um plano de progresso profissional, a preocupação com o progresso profissional
deve estar na publicidade do Banco Comercial Científico, nas ações de seminários e
folhetos, com incentivos para os clientes disciplinados.
O crime
Como acabar com os corruptos? O bem vence o mal, nós precisamos estar num
plano de consciência superior para vencer um inferior, o homem com a arma de fogo
vence o leão, os americanos com a bomba atômica venceram o Japão que estava todo
convencido surpreendendo e conseguindo rendição em menos de 24 horas. O sistema
bancário deve ser interligado planetariamente, e cada depositante precisa colocar o
CPF da sua nação, e se seus depósitos superarem o valor do imposto de renda sai um
aviso para a prisão imediata.
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A cadeia
Como recuperar um criminoso? Nunca vamos conseguir acabar com os
criminosos, nem com os ratos, nem com a barata, mas podemos diminuir o número, a
ponto de não nos incomodar mais. Nós precisamos fazer boas coisas para o planeta,
quando uma pessoa é cheia de bondade as pessoas sentem atração por ela. Muitas
pessoas se tivessem tido uma boa educação poderiam não ser criminosas. Abaixo um
pensamento da Princesa Diana.
Princesa Diana na prisão: o que fazer para as pessoas se sentirem bonitas?
Como ajudar as pessoas se sentirem orgulhosas de suas pequenas vitórias? Ninguém
gosta de cometer faltas, ou ser apontada por seus erros do passado. Nós devemos focar
nas pequenas virtudes e deixas as faltas para trás. A conversa da Princesa Diana com o
prisioneiro emocionou a todos que ouviam: ela conversava com o prisioneiro sobre os
seus sonhos, o que ele queria fazer quando estivessem fora dali, as pessoas que ele
amava, as coisas que ele gostava, os artistas, atores e músicos, as distrações e a
comida, as coisas que ele admirava – os aviões, time de futebol, amigos, a tecnologia e
filmes. Os homens do sistema penitenciário ficaram impressionados, chegaram à
conclusão que teriam que mudar os métodos de recuperação dos prisioneiros, os bons
deveriam ter o direito de ter um treinamento e voltar à vida. No treinamento não
apenas ficar falando de suas falhas de caráter, mas principalmente seu valor e suas
aspirações. As falhas de caráter teriam que ser tratadas como um vício que eles
precisavam largar.
Todas as pessoas fazem o seu melhor, as que podem fazer o bem deveriam
entrar num programa para se libertarem do vício, como os alcoólatras anônimos, mas
algumas têm a forma de viver tão ruim que precisam continuar na cadeia por toda a
vida.
A guerra
Se Brasil vai a África deve se perguntar em que pode contribuir para o seu
progresso, passar conhecimento e know-how para melhorar as condições de vida na
África. Ir explorar é coisa primitiva, como foi até agora a exploração das colônias, e os
Estados Unidos até hoje.
Depois da bomba atômica não tem sentido mais guerra, os Estados Unidos têm
bomba atômica, jogou no Japão e quer proibir as outras nações de possuir bomba
atômica. Uma guerra de bomba atômica acaba com a Terra, então a guerra não é uma
solução viável. A relação entre as nações é uma relação ganha-ganha porque a união
sempre gera riqueza, os mais ricos devem contribuir mais, é fácil fazer a conta, e se a
nação pobre não tem nada o simples fato do rico contribuir com a educação aumenta
o seu mercado.
A ONU tem a obrigação funcional de intermediar as negociações entre os
países e estabelecer um acordo por escrito com as intenções e as expectativas de
ganhos de produtividade.
Criar unidade social
As pessoas se segregam pela posição social que é definida pela posição na
estrutura produtiva, mas todos se unem no drama e na música, na cultura e nas
ciências, nas artes e nos esportes.
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TV planetária
O sistema científico de civilização precisa de uma TV com qualidade para
passar uma visão realista ao público do mundo. O poder está com o povo, se as
pessoas estiverem conscientes elas não aceitam o errado. O PROJETO DO PAÍS precisa
ser colocado para todos como uma alternativa melhor de vida. O universo está em
evolução e precisamos nos projetar no futuro, mas tem muitas pessoas negativas e a TV
planetária precisa criar uma cultura positiva no processo de educação e informação.
A – criação de dramas que são arquetípicos e importantes para a consciência
social;
B- uma visão de futuro e informação do que está na Agenda no planejamento
do mundo e quais são as discussões;
C – reportagens sobre andamento de temas de problemas globais e a última
palavra de tecnologia no mundo (site com os temas);
D – Transmissão de eventos mundiais;
D – O que há de melhor no mundo em moda, tecnologia, casas, profissões,
lugares, etc...;
A TV planetária irá competir com as TVs privadas, com Chacrinha ou Faustão,
como humanidade queremos que as pessoas façam esforço para melhorarem, e não
ficarem na acomodação. No programa de reality show teremos Oásis no lugar do BBB,
onde o objetivo será a sabedoria de vida, e não a expressão dos instintos humanos.

15. O CONTROLE DO PLANETA
O homem é descendente de Caim, logo não é confiável. Irmãos, Caim matou
Abel. Mas como dizia um sábio chinês: é bom confiar, mas é melhor conferir. O
princípio é que a operação do planeta será como o painel de controle do avião, os
dados de performance objetivos disponíveis em painéis eletrônicos instantâneos. A
qualidade da infra estrutura, educação, produção agrícola, consumo por setor e
produção, criminalidade e detenção, desempenho jurídico e os problemas
identificados e vindos a público para discussão. Cada hospital e cada delegacia ter na
porta (e internet) a posição atualizada do dirigente, o planejamento e o suprimento de
materiais, casos atendidos, e grau de satisfação.
Um sistema de qualificação de todas as pessoas, as pessoas não precisam
carregar passaporte, eles estarão disponíveis nos terminais da polícia federal. Cada
pessoa tem um pequeno currículo e o seu desempenho no estudo, trabalho e
comportamento dará mais crédito ou limite. No entanto, as ideias inovadoras devem
ser absorvidas rapidamente, e os setores econômicos terão uma mesa redonda para dar
retorno as pessoas com propostas. O desdém e a acomodação das pessoas no alto
serão punidas severamente. A injustiça faz parte da vida, mas temos que melhorar em
muito a organização social simplesmente para ser mais eficaz.
Como uma instituição financeira pode ganhar mais dinheiro do que as
empresas que ela financia? Quem assume o maior risco as empresas ou as instituições
financeiras? Qual deve ser o ganho de uma instituição financeira se o capital, o risco e
a alocação do dinheiro são feitos por um planejamento de um governo global?
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Como a civilização será dividida em 3 camadas – a superior, o Governo
Planetário e as Corporações Científicas; o médio, o Capitalismo; e o inferior o Sistema
Socialista – o sistema superior científico terá um “sistema financeiro internacional
científico” para auxiliar o Governo Planetário executar seus projetos e dar suporte a
população que quiser usar o sistema bancário científico. Esse sistema será
principalmente de meios de pagamento, uma vez que todo investimento de pessoa
física será limitado a uma taxa de juros planetária de 1% a 3% ao ano, e o Governo
Planetário usa esse dinheiro como parte dos recursos disponíveis para investimento. Os
seguros podem ser também científicos e capitalistas, cabe ao consumidor fazer sua
escolha. As pessoas de baixa renda e baixa consciência – mente instintiva – pertencem
ao sistema Socialista por falta de opção, são na prática como crianças, não conseguem
ter eficácia produtiva, então sua vontade é limitada pelo sistema jurídico científico que
está pagando a sua conta com dinheiro científico para a subsistência básica, casa,
comida e saúde, e serão conduzidas para o sistema científico de educação.
Todas as instituições científicas no mundo devem ter um programa de longo
prazo, uma agenda de projetos, e uma forma objetiva das pessoas se integrarem com
esses projetos, com participação de grupos abertos também pela internet e encontros,
com transparência absoluta e os modelos com modelo, eficácia e tecnologia, ninguém
é dono de nada.
O sistema Capitalista paralelo teria liberdade de empreendimento, mas os
bancos teriam alguns limites e supervisão, é permitido o risco Capitalista do
empreendedor, mas não as ações criminosas especulativas como Wall Street. Se você
quer ser um empresário tudo bem, conquista a confiança de investidores capitalista e
construa a sua empresa e seja dono dos lucros. Como interessa ao sistema Científico
empreendedores com a mente magnética – pessoas que criam negócios com o espírito
elevado - serão criados bancos de venture Capital dirigidos para o setor Capitalista com
o dinheiro do setor Científico.
A qualidade e eficácia de cada programa deve ser medido e avaliado, desde o
produto até a arquitetura e comunicação, e como temos as instituições científicas
competindo com as privadas, eles devem ter um rating para os investimentos e planos
de ação.
Como as corporações científicas dominam o mercado e não são formadas por
funcionários públicos com segurança (esses pertencem ao sistema socialista), os
investimentos devem ser com objetivo de ampliar o nível de consciência das pessoas,
representado por pessoas com alto nível de virtude como Fernanda Montenegro e
Princesa Diana, que trazem ao mesmo tempo espírito elevado e alta audiência
televisiva e faz as pessoas se sentirem bem e incorporarem valores elevados.

16 - REFLEXÕES DE LÍDER PLANETÁRIO
Um planeta evoluído deve ter um governo que produza riqueza e permita a
liberdade.
O Líder do futuro sabe que as leis naturais do universo já existem e só
precisamos descobri-las e usá-las. O que podemos imaginar podemos alcançar, ele
pensa no ano 2100, 3000 e 10.000, o maior fator de riqueza é a imaginação, as
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pessoas precisam ter uma visão do futuro, quando a mente quer desvendar o mundo no
futuro um mundo de beleza e integridade de caráter aparece, abundância e pessoas
que já perceberam que é melhor ter um padrão elevado e respeitar as leis do que ser
marginal – como hoje ninguém faz necessidades no chão da sala, só as crianças – a
elevação do espírito é um sentimento tão agradável que não queremos mais pobreza e
guerras. Pensamos nos androides biológicos que são capazes de recuperar todos os
seus órgãos, pensamos nos robôs faxineiros que limpam todos os lugares, e pensamos
no governo planetário que tem planejamento para pelo menos 100 anos. A
característica principal do próximo passo da humanidade são as instituições e
corporações focarem o STYLE porque eleva o espírito e consequentemente a qualidade
para outro patamar: integridade de caráter e virtude, abrindo a mente para as
descobertas científicas.
O governo planetário não é uma exigência imperialista, ele deve focar na
tecnologia e nos processos eficazes na alocação de pessoas qualificadas. As
Corporações Científicas e a Educação são os fatores essenciais do seu funcionamento.
A sua organização mundial é baseada nos centros de pesquisas científicas e nas
corporações científicas voltadas para a humanidade, onde aplica sua forma de pensar e
obtém os recursos necessários a sua existência. Teoricamente as corporações
científicas são as mais fortes do mundo porque tem os produtos com formas científicas
e significado universal ganhando preferência do consumidor global, valor superior e
maior eficácia operacional para o domínio do mercado mundial em cada setor. O
governo planetário é um padrão competitivo no mercado com um formato que segue
as leis universais. A sua subsistência não é cobrar impostos como os governos de hoje,
mas sim ser dono das corporações planetárias científicas e ser o dono dos seus lucros.
Ele gera Capital para produzir riqueza. O sistema de governo foca a eficácia e a
objetividade das instituições, e compete nas eleições em países ricos e pobres pelo
poder de forma democrática, vai à mídia e tem uma proposta de planejamento de
longo prazo do mundo. As pessoas infantis, como as crianças, devem ser suportadas
pelo dinheiro do governo planetário que pensa no planeta, as pessoas egocêntricas do
mundo e com espírito adolescente tem a liberdade de criar suas empresas Capitalistas
com os bancos Capitalistas e a Bolsa de Valores e pensam apenas em si. O Governo
Planetário tem moeda única, bancos científicos e pessoas com mente magnética que
acreditam no poder da ciência e o contato com as dimensões superiores do universo e
uma organização aberta e transparente, com processos objetivos de perceber os
campos magnéticos do universo e seu poder de formatação, criando as formas naturais
das instituições e o modelo de negócio. O Governo pode ser reproduzido em escala
menor como se fosse uma franquia com uma formatação para aplicar nos países,
mantém como essência cientistas e inventores procurando avançar o conhecimento do
universo. O mundo teria a pluralidade de vários tipos de mentalidade, o Grupo
Capitalista, outros partidos com outros modelos, e o povo de cada país decide em
quem votar para assumir o poder, sendo que os custos de infra estrutura são divididos
por todos os habitantes. O lucro absurdo das suas corporações científicas dará
oportunidade ao governo planetário de ser superior a ONU em poder, planejamento da
produção e ação, aplicando seus recursos em educação, alimentos e distribuição para
atender a classe pobre incapaz de se auto sustentar dentro de padrões dignos. Mas ele
gera junto com a ONU informações e propostas do planejamento global da produção.
As empresas Capitalistas estão livres para entrar no segmento que quiserem, e os
consumidores que são também eleitores fazem as suas escolhas. Por intuição as
pessoas pobres gostam das personalidades com o espírito elevado, nem sabem o
porque, mas Gandhi, Madre Teresa de Calcutá e Princesa Diana são queridos e
valorizados para eles, que seriam os políticos ou líderes carismáticos representantes do
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governo planetário. O governo planetário cuidaria da saúde, educação e aposentadoria
para os pobres, mas como filhos, não teriam total liberdade, teriam que ser conduzidos
para adquirir um comportamento educado.
A “função do governo” é colocar ordem e promover o progresso. A Europa hoje
está se perguntando como crescer. O crescimento vem de mais produção (gente
trabalhando, mais máquinas de produção, mais tecnologia) e não da taxa de juros e
salário-desemprego. No longo prazo que deve ser a preocupação maior depende de
educação, tecnologia, organização e treinamento. A função do governo é promover o
progresso objetivamente, pesquisa científica e produtividade são essenciais, a cultura
deve ser horizontal e o conhecimento transparente, as pessoas não podem ganhar
dinheiro sem produzir. Temos que acabar com a ideia de funcionário público, a
produção de cada um deve ser aberta ao mundo.
Um dos fantasmas de hoje é a afirmação de que as pessoas vão para onde tem
maiores salários, não é verdade, com a queda do muro de Berlim poucas pessoas
apesar de falarem a mesma língua realmente se mudaram e foram morar no ocidente.
Todas as instituições hoje no mundo estão num nível de consciência baixo e
que não vibram com o campo magnético que as suportam, não acionam as redes
neurológicas superiores coerentes com sua natureza cósmica, e por isso são
vulneráveis aos ataques de ego e aos interesses de grupo e a corrupção.
A função de um governo é melhorar as condições de vida da população, na
floresta criou-se as tribos, nos campos de plantação criou-se os reinos, na sociedade
com as máquinas de Taylor criou-se o Capitalismo. A globalização tornou os governos
nacionais entidades obsoletas pela improdutividade e a incapacidade de resolver os
problemas globais, porque o foco está nos “interesses pessoais”, de grupo ou nação,
fragmentando a mente e desviando o foco do objetivo comum. Todo grupo social
precisa de ordem e governo – oposto a desordem. O mercado global mostrou a sua
precariedade. Precisamos criar uma ordem mundial com instituições planetárias,
moeda única e planejamento global. Sabemos que todo grupo humano precisa de
lideres, hoje precisamos de líderes planetários. Hoje a população mundial tem o
sentimento de ausência de líderes, líderes por definição são seres que guiam o grupo
pelo objetivo comum. Somos hoje um grupo humano de 6 bilhões de pessoas
desgovernadas, roubando e mentindo, precisamos de um governo planetário e uma
organização planetária.
O governo planetário deve ser regido pela virtude e a elegância que todos
querem, e não pelo poder pessoal que não interessa, devemos como humanidade criar
os PROJETOS do mundo unificados, os investimentos e a ORDEM e debater nos grupos
continentais e globais. A visão de longo prazo desarma o instintivo imediatista. Os
grupos continentais com os países membros, cada país com sua agenda retificada pelo
público tentando uma consolidação. O governante deve se ver como síndico e não
como rei, porque o mundo não é dele. Todos sabem o que é correto no outro.
Mas se pensarmos como cidadãos e políticos apenas na economia nacional
ficamos com a rede neurológica de sinapses limitada e não vamos conseguir superar os
problemas globais.
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Devemos aprender a focar a mente além da matéria, produzindo sinapses
cerebrais mais amplas e complexas, percebendo que tudo na terra vem de campos
magnéticos superiores do universo, a consciência elevada e a percepção da unidade.
O planeta deve ter um plano científico único para educação, para energia,
ecologia, tecnologia, produtividade, mão de obra, saúde, e um plano econômico por
indústria objetivo e com dados científicos, o interesse individual deve ser eliminado do
governo, interesse pessoal ou país, ou continente estraga tudo e emperra o processo. As
“empresas científicas” devem atuar com padrão de produtividade elevado, padrões de
operação e qualidade definidos, e as empresas privadas capitalistas entram abaixo no
segmento onde quiserem. O nacionalismo ultrapassado de hoje cria tensões
econômicas globais e é muito ineficiente, se uma fábrica funciona melhor na China do
que nos Estados Unidos ou outro lugar, a China é o lugar certo ou o outro lugar, e o
governo planetário providenciará suporte para os desempregados nos Estados Unidos.
As pessoas, mercadorias e dinheiro podem se movimentar livremente no mundo sem
barreiras de passaportes, e o dinheiro deve ser direcionado para onde se precisa de
mais ajuda no mundo no momento, como na África e Afeganistão, para terem a opção
de educação. Com moeda única e banco central único o imposto deve ser
determinado como exercício de alocação dos recursos do mundo. Os governos
nacionais devem buscar ter o mesmo padrão de produtividade do governo planetário, a
bolsa família deve ser determinada pelo PIB mundial e os impostos aumentam ou
diminuem para atender as necessidades de educação e saúde dos pobres, necessitados
e famintos que precisam. A educação é a prioridade e não é definido pelo governo
local e sim pelo planetário. O fluxo do universo é uno, a fragmentação cria bloqueios
de energia e os desequilíbrios que vemos hoje.
O mais importante na organização planetária é termos como humanidade um
planejamento econômico global, por setor econômico ou indústria, provendo
tecnologia e padrão de organização e produtividade elevados, justa distribuição, mas
mantendo a classe egoísta livre para criação e com liberdade de expressão, apenas
limitada pela justiça para se manter dentro do limite do social. Tendo como valor o
pluralismo as pessoas devem ter o direito a criação, ter um planejamento aberto por
indústria, o mercado é uma força natural e espiritual importante, mas não pode
governar o planeta.
A ONU inicialmente pode fazer o papel sede dos ministérios, uma vez que já
tem pessoal, projetos em ação em vários setores da vida humana na Terra. Ela pode até
ter o governo inicial, desde que mude a forma de governar e junto a comunidade
internacional tenha uma forma transparente e conciliatória de deliberação. A ONU
pode presidir essa transição. Como executivo ou parlamento terá a participação de
várias nações e deve ser o chefe da NASA e as estações espaciais para ajudar e elevar o
espírito da instituição.
Colocar Limites para Todos
A função do governo é colocar ORDEM. As pessoas são diferentes mas devem
ter direitos iguais, mas como nos 10 mandamentos de Moisés algumas coisas devem se
proibidas, e outras só podem ser feitas com responsabilidades, como ter filhos exige
assinar um compromisso de educação.
No trabalho, nos esportes e nas atividades formais da vida social a pessoal não
tem que ir de uniforme, mas devemos ter consciência que as virtudes são nossa
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aspiração, é preciso ter a intenção da elegância, e vamos fazer o templo dos rebeldes,
das patricinhas, dos românticos, liberdade pessoal mas todos devem ter um
compromisso com a sociedade de transparência e compromissos.
Hoje a ideia é deixar todo mundo solto como se fossem maduros para decidir
as suas agendas pessoais. Numa sociedade evoluída todos tem suas obrigações e uma
forma de se vestir elegante e adequada que eleve o espírito social, não ser vulgar e
explorar o sexo e as drogas, não estimular atividades instintivas que perdem a
concentração nos estudos.
As pessoas que não querem dar nenhuma satisfação dos seus atos não tem
respaldo social por seus custos. As pessoas não podem fazer o que querem. Existem
limites.
Liderando acima do ego
Uma GESTÃO com foco além do ego; o ego nas empresas de hoje faz com que
cada um queira ser “dono do seu território” e essa forma de operar cria grandes
barreiras improdutivas, feudos e retenção de informação, quando se pensa na
organização como corpo orgânico de células, a cúpula integra as operações da
empresa sem considerar departamentos e sim funções como um organismo, isso gera
grande transparência e eficácia, a rapidez dos processos e o fluxo sem bloqueios
burocráticos – apesar de tudo ficar registrado – retirando as ineficiências dos interesses
pessoais. Todos sabem de tudo – como já implementamos em várias empresas – e
cresce a produtividade, cada um dá sugestão no departamento do outro para melhorar
a operação sem melindres infantis próprios do ego.
Os líderes planetários se preocupam com a estrutura organizacional do planeta,
a educação e a implementação de um plano planetário para o progresso, isso gera um
campo magnético positivo e construtivo, cada ação, atitude e postura provoca reação
imediata no universo. Por isso é importante termos sempre na humanidade
objetividade e firmeza.
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Se olharmos para o outro na diferença, gera conflito, devemos olhar como
complementação como se fosse outra nota de um acorde musical. Uma pessoa elevada
trabalha em projetos para a evolução da humanidade, quer uma organização social
justa para todos, o marginal precisa ser punido, mas também precisa trabalhar para
sobreviver. A paz no universo se dá pelo respeito à existência de uma ordem
hierárquica cósmica científica. Existe uma ordem hierárquica no inconsciente coletivo
assim como na produção por competência e produtividade. As pessoas com energia
negativa - não que não exista vida e amor no gueto - por não quererem andar direito
geram pobreza, ineficiência e desarmonia e nos fazem mal. Esses ambientes devem ser
destruídos para mudar a frequência vibracional.
O universo é justo: o leão come a zebra, a águia não conversa com a galinha, o
sol nasce para todos, Deus não dá asa à cobra, os pássaros voam, a flor de lótus nasce
na lama e não muda a sua natureza para agradar a lama.
Como vencer o EGO egoísta do Capitalista?
Do ponto de vista do PODER o egoísmo tem uma posição frágil, ele impede
que a pessoa tenha uma visão mais abrangente do mundo e de resolver os problemas.
Além disso, o ego egoísta é frágil emocionalmente e tem reações emocionais
irracionais, diante da transparência e do resultado científico o coloca em posição mais
frágil, porque é regido ainda pelo instinto, e é em parte racional no plano objetivo dos
fatos mas também tem uma parte muito emocional pela ignorância e vaidade, que
diante de uma negociação percebe sua incompetência em apresentar soluções
objetivas lógicas e se descontrola, mesmo querendo parecer frio.
A pessoa evoluída tem mais controle dos instintos, a força da integridade do
caráter e a clareza, junto com a transparência, criam um poder Magnético na psique
do egoísta que o derrota.
As virtudes têm maior poder de atração de massa e só não é mais valorizada
porque é escassa, quando a Madre Teresa de Calcutá entrou na ONU foi um silêncio
absoluto, até os malignos se calaram. Fernanda Montenegro é considerada a mais
elegante atriz do Brasil e a melhor, quando entra em cena a audiência aumenta.
A firmeza de propósito coloca as coisas em seus lugares. Ninguém quer perder
o poder, o ser inferior tem que ceder ao de maior visão, é preciso uma ORDEM na
terra que reflita a ordem cósmica (assim na terra como no céu), com objetividade, a
coisa vai por bem ou vai por mal, o leão come a zebra. Os imaturos perdem o seu
lugar por incompetência, mas devem ser respeitados e ter um lugar com ganhos
suficiente para a sua sobrevivência.
Temos que ter propostas concretas e inovadoras, tecnologicamente superiores,
medicina quântica, que produzam resultados superiores para todos. A empresa
científica dá um resultado acima de 30% de lucro sobre o faturamento, a empresa do
empreendedor dá em média 8% sobre o faturamento. Devemos fazer uma
PROPOSIÇÃO clara e deixar o egoísta ou infantil (que é a mesma coisa) se debater, a
calma e o amor o derrotará. As propostas devem ser colocadas em plano de
comparação em função do resultado amplo (negócio e sociedade), porque o valor na
psique trabalha de forma dual (só vemos o alto com o baixo e o belo com o feio).
Todos gostam da pessoa com o espírito elevado (Fernanda Montenegro).
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Um dos fantasmas de hoje é a afirmação de que as pessoas vão para onde tem
maiores salários, não é verdade, com a queda do muro de Berlim poucas pessoas
apesar de falarem a mesma língua realmente se mudaram e foram morar no ocidente.
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PARTE V
A FASE DE TRANSIÇÃO
O universo é um sistema integrado em evolução e as “crises” fazem parte desse
processo. O homem na Terra tem pouca influência sobre a direção a ser seguida. Essa
direção é função do nível de desenvolvimento e a trajetória de elevação da
consciência pelos planos Magnéticos do universo. Então o nosso trabalho é mais o de
desvendar as leis naturais do universo do que inventar uma saída humana (política).
Poderíamos dizer que até o momento as partes (empresas e países) foram se
desenvolvendo independentes e agora chegamos o momento da “integração” dos
sistema produtivos e com isso a transparência.
FASE DE TRANSIÇÃO
Nós só iremos sair da atual crise econômica mundial quando mudarmos o
sistema social. Isso por um simples motivo de eficácia. O Capitalismo esgotou sua
capacidade de crescimento, a globalização e a concentração de renda tornou-o
ineficaz e explodiu, não é mais um sistema eficaz. O liberalismo de mercado é como
pensar em um aeroporto sem torre de controle. O sistema científico de civilização faz
parte da evolução natural do planeta, com style e governança corporativa eficaz. Os
primeiros passos de transição:
A – Limitar a ação do Sistema Financeiro Internacional; início do Sistema Financeiro
Científico Planetário e Criação de Valor;
-

-

-

-

-

A história mostra que épocas de prosperidade ocorrem quando há melhor
distribuição de renda e menor participação do sistema financeiro e dos ricos na
renda, nos EUA as crises se deram depois de picos de concentração de renda
(40%), em 1928 e 2007, e prosperidade no mínimo de renda dos ricos (10%).
Controle rígido e supervisão dos bancos e instituições do sistema financeiro
internacional tirando a alavancagem (que permitem que o sistema tenha 40%
dos lucros totais do planeta); desmembrar os bancos para se especializarem por
setor (credito imobiliário, seguros, crédito industrial, banco comercial varejo,
banco de investimento, etc) para controlarmos a contribuição efetiva dessas
instituições para a sociedade; a criação de 4 bancos científicos no mundo
competindo, com objetivo de dirigir os investimentos para produzir qualidade e
produtividade para maior riqueza no planeta;
Criação da moeda única planetária para eliminar a instabilidade de cambio e
perdas por especulação e instrumentos financeiros que tiram recursos do
sistema;
Sistema de informação de dados econômicos com transparência total ao
consumidor e parâmetros efetivos consolidados para fácil acompanhamento da
evolução da economia mundial; crescimento do PIB mundial e país a país;
produção e custo por setor econômico: de energia, produção e custo de
alimentos, status da educação, status da saúde, situação da infra estrutura por
país e projetos e custos globais e qualidade padronizada (ex: custo de 1 km de
estrada);
total transparência de dados pessoais de políticos; fim dos privilégios, o
presidente é sindico e não rei;
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-

limite dos juros reais a de 1% a 3% máximo; para não haver inflação
investimento em produção, diminuição e limitação do crédito, imposto de
consumo por segmento econômico;

B - Colher os benefícios da globalização: planeta unido é mais eficaz;
-

-

-

-

-

-

-

-

Globalização: a ONU e OMC devem mostrar que o planeta unido é muito mais
rico e produtivo do que os países fragmentados e focados em interesses
pessoais; hoje são gastos US$ 5 trilhões com barreiras comerciais, só a Europa
quer US$ 700 bilhões de subsídios agrícolas, com US$ 2 trilhões resolvemos os
problemas da fome, do desemprego e da educação; promover fóruns e
relatórios com projetos com os custos das barreiras alfandegárias versus os
ganhos com a planificação da produção planetária; divulgar na mídia os
projetos por continentes; cada nação tem um caráter e uma cultura e isso
enriquece o todo mundial; o comercio internacional é apenas parte material,
mas precisamos dividir o conhecimento mundial; a produção de cultura e
conhecimento científico;
Para gerar riqueza precisamos elevar os impostos do ricos, e elevar o imposto
dos ganhos de Capital para 80% por seu efeito nocivo (provado na parte a
dinâmica da econômica) para distribuição de renda, para melhoria da infra
estrutura e crescimento econômico do planeta;
Precisamos construir um Sistema de Informações Econômicas Consolidado e
transparente para o planejamento planetário eficaz da produção, por setor
econômico, para maior produtividade, estabilidade e organização da mão de
obra no planeta;
A OMC precisa fazer PROJETO planetário de ciência e tecnologia por setor
econômico, para melhorar a eficácia e produtividade planetária: cada pais tem
um espírito e uma cultura, talentos diferentes e não números apenas;
A OMC deve avaliar os custos do planeta das barreiras alfandegárias por setor
econômico, ver os ganhos obtidos com a liberação das barreiras, e cobrar
imposto do setor econômico, para com uma visão planetária usar os recursos
para atender aos desempregados e montar um plano de educação e
desenvolvimento de mão de obra para o setor; Programa de distribuição de
renda para eliminar a fome tipo “bolsa família”;
A OMC deve criar Corporações Científicas por setor econômico para maior
riqueza do mundo; o processo científico de criação e governança corporativo
gera um padrão corporativo superior, com maior penetração mundial e
lucratividade, com style e governança científicas (empresa empírica 8% de
lucro e empresa cientifica 30% de lucro);
Programa planetário de desemprego; com taxa de juro de 1% e a elevação dos
impostos dos ricos surgem recursos; um plano de educação por setor
econômico; emissão de moeda para infra estrutura e corte de crédito de
consumo;
Disponibilidade de Informação do Planejamento de mão de obra qualificada no
planeta;

C – União Européia como patrimônio da Humanidade
-

A União Européia fornece o primeiro fragmento do Governo Planetário e é
preciso quebrar o paradigma do Capitalismo para ele “dar certo” e evoluir; já
tem as instituições necessárias e moeda única;
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-

-

A União européia deve tomar aos poucos a FORMA do Governo Planetário:
aumento dos impostos aos ricos; ataque ao desemprego (acima); limitar a ação
e supervisão do sistema financeiro internacional; criar Corporações Científicas
para gerar eficácia e riqueza na Europa e no mundo; projeto científico de
aumento da qualidade e produtividade do serviço publico; projeto com a OMC
para abertura de mercado por setor econômico criando riqueza e um imposto
de 5% sobre o trafego internacional por setor, e usar os recursos para o resolver
o desemprego e investimento em descoberta científica; projeto de tecnologia e
style do setor econômico patrocinador;
Responsabilidade dos governos nacionais, com a ajuda do Governo Planetário
em infra estrutura, se o governo nacional mantiver padrões de desenvolvimento
coerentes, com os recursos dos impostos dos ricos;

D – Desenvolvimento científico e NASA
-

-

Projeto e Liderança: O desenvolvimento científico é o único fator que provoca
a evolução; sem ele estaríamos na idade da pedra;
PROJETO para usar o “processo científico de criação” da FUH que usa os
campos magnéticos do universo para desenvolvimento científico e style para
corporações; difusão da tecnologia existente para aumento de produtividade do
mundo; implementar programa de “economia limpa” a ONU cobrando
impostos dos poluidores e reaplicando em estudos científicos, como nos
combustíveis de petróleo e combustíveis poluentes;
Utilizar a NASA como base do desenvolvimento científico e outras bases
avançadas no mundo;

E – Padrões Científicos de Organização Pública e Privada
-

-

-

-

-

Governança Científica: Introdução do processo científico de criação e
governança corporativa (livro Corporações Eficazes); os interesses políticos são
ineficazes e somem com a transparência;
ONU e Banco Mundial padrão operacional de produtividade governamental de
país a país para eliminar os gastos excessivos e desperdícios improdutivos;
A ONU é a instituição para a criação de um PROJETO para o planeta, científico
e por setor econômico e infra estrutura; estabelecer um padrão de qualidade
operacional (em hospital, escola, prisão, fórum) como franquia;
O fator principal no novo modelo social é a transparência absoluta; quem
estiver fora da transparência para impostos elevados pelo custo que causa ao
sistema;
Projeto de aumento de qualidade e produtividade na administração pública no
mundo;
Padrões tecnológicos nas diversas industrias e atividades governamentais; a
corporação de criação científica FUH atuando no desenho da FORMA eficaz
para cada setor da economia, infra estrutura e instituições publicas: modelo de
negócio e style; style está acima da cultura, promove a virtude e aumenta a
vontade de viver;
Determinação dos padrões de eficácia para as instituições publicas e privadas;
padrões mundiais de eficácia;
Tornar grandes corporações em corporações científicas pela FUH para
aumentar a qualidade e produtividade do planeta; substituir a ExxonMobil, a
GE, a GM, a Boing, a Nokia, L’Oreal, AT&T, a Sony implementando o
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-

“processo científico de criação e governança corporativa” muito mais eficaz do
que o processo empírico atual com 99% de erro;
Programas padronizados de informação e treinamento de mão de obra
planetário; por continente e pais; controle rígido de qualidade do ensino e
aprendizado (provas e testes); pesquisas de conhecimento dos assuntos;
conhecer a realidade mundial ampliam as sinapses neurológicas e a eficácia do
cérebro e a satisfação pessoal;

F – Promover a Evolução da Consciência da Humanidade
-

-

-

-

-

Como vista na parte cultura sabemos que cada pais tem um SIGNIFICADO,
cultura ou espírito. A riqueza de uma corporação depende do SIGNIFICADO.
Na transição precisamos de uma instituição que ligue os países em torno de um
objetivo comum. O SIGNIFICADO do Brasil é a “união”.
Implementar o “processo de criação científico” no modelo de negócio e na
criação de programas na TV planetária para gerar valor psíquico para a
humanidade;
Relatório da ONU da estrutura social, valores culturais e resultados, papéis e
responsabilidades; avaliação científica dos projetos políticos de cada nação;
O foco no projeto de futuro determina o resultado; o ser humano na Terra hoje
ainda é muito imaturo ou egoísta, existem manicômios e prisões, as pessoas
podem visualizar realidades virtuais com mais responsabilidade mas com maior
poder de gerar satisfação e realização, a TV planetária deve dar essa referência
em filmes, entrevistas e programas; a elevação do espírito dá mais satisfação;
TV planetária com a criação de dramas e programas de qualidade e com style,
relevantes para a elevação da consciência e maturidade da humanidade;
Dados na internet e jornal planetário das condições relevantes do mundo,
culturais e dramáticas, econômicas e de tecnologia; historio dos continentes e
países; filmes e esportes; estilo de vida e condições das principais setores
econômicos no planeta;
Governos nacionais com projeto de desenvolvimento; ou ficam vulneráveis a
intervenção de uma comissão de desenvolvimento da ONU;
Senado e Mídia com temas de discussões correntes da natureza humana,
projetos de futuro e problemas, style e criminalidade; a matéria como símbolo;

DETALHAMENTO DA TRANSIÇÃO
O primeiro passo para um “modelo científico de civilização” é a criação de
uma Base Corporativa Científica para ser o apoio e recursos para o governo Planetário.
Aqui estamos falando na criação de uma nova cultura, a cultura planetária, que difere
em caráter a de cada país.
Hoje os bancos de investimento tem como melhor opção de investimento as
Corporações Científicas, com retornos mais elevados e estabilidade.
Mas os melhores bancos para investir nas Corporações Científicas são os
Bancos de Desenvolvimento Nacionais, e em especial o Banco Mundial. A outra
alternativa é juntar força com SEC e as agências de regulação do mercado de ações
para transformar as corporações globais em corporações científicas, proporcionado um
melhor retorno e estabilidade para os investidores. No processo, a ONU e outras
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instituições planetárias como FMI e OMC, são os organismos que precisam ser ativados
para iniciar o processo de integração do planeta.
A estrutura da ONU já é enorme e precisa ser mais decisivo no sentido de
liderar o processo de transição da civilização. A Base Corporativa Científica deve
trabalhar junto com o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comercio, o Fundo
Monetário Internacional e outras entidades para propor mudanças efetivas que gerem o
crescimento e estabilidade, o com a ONU poder configurar uma agenda global para
chamar a atenção par os problemas mundiais em questão.
O caráter cósmico do Governo Planetário já fornece a solução planetária, e as
propostas de projetos devem permear a mídia, as instituições planetárias e as
multinacionais. Uma das primeiras medidas deve ser a criação de uma base planetária
para o desenvolvimento científico, isso porque estamos em um padrão tecnológico
insuficiente para resolver vários problemas objetivos como o aquecimento global. Mas
sabemos já da possibilidade de várias leis naturais se tornando uma realidade.

1 – AGENDA PLANETÁRIA
AGENDA: antes de se construir um planejamento planetário com integração
das instituições planetárias, precisamos de uma lista de prioridades para resolver:
estabelecer os limites do capitalismo; resolver o desemprego e a fome; dissolver as
ineficazes barreiras nacionais; implementar o processo científico de criação na
sociedade; uma organização mais eficaz com o sistema científico de governança;
formatação científica dos projetos de infra-estrutura para o benefício de todos; taxação
dos impostos dos ricos e fortalecimento das classes média e baixa.

2 – CRIAÇÃO DE CORPORAÇÕES CIENTÍFICAS
Todas as grandes corporações atuais do mundo que não podem falir precisam
se tornar Corporações Científicas para aumentar a produtividade do planeta. Ou
devemos abrir novas em cada segmento econômico, como base para competir com as
corporações existentes. O objetivo é adquirir as corporações atuais para que elas
pertençam ao modelo científico de civilização. Vamos dizer que hoje vamos começar
com 10% das empresas existentes para a ONU. Uma vez que elas são mais
competitivas, elas atingem uma lucratividade de 30% em acima da receita, contra o
lucro de 8% das empresas capitalistas hoje com pouco valor agregado. Posicionamento
científico cria valor máximo e gera uma forma correta com significado que beneficia o
planeta. Em essência vamos substituir a “criação empírica” usada hoje que tem 99% de
erro pela “criação científica” que gera 100% de acerto e 70% de eficácia, isso porque
tem o maior poder de atração planetária e valor percebido pelo style.
TARGET:
1 – EXONN MOBIL
2 – BP
3 – SHELL
4 – General Eletric
17 – American Airlines

5 – AT&T
6 – NOKIA
7 – Mercedes Benz
8 – IBM
18 – L’Oreral

9 – Google
10 – Boing
11 – Volkswagen
12 – HSBC
19 – Bank of America
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13 – Nestlé
14 – GM
15 – BASF
16 - RHODIA
20 – Hugo Boss

3 – CRIAÇÃO DO BANCO DE DADO DA ECONOMIA DO PLANETA
SISTEMA FINANCEIRO CIENTÍFICO
Precisamos unir forças com a IBM, Oracle, da ONU, BBC, Economist e
outras organizações globais para coletar e organizar dados econômicos do mundo
e cada país para o relatório sobre o estado do mundo:
Planetária PIB: e cada continente e país
Capital Total: nomes, bancos, investidores, instituições como fundos de pensão, os
governos
Taxa de Crescimento: e cada país
Poupança e Taxa de Juro: governo, empresas e consumidores
Taxa de dívida e de juros: empresas, governo e consumidores
Planetária Sistema de Produção: composição por parte da indústria,grandes
jogadores, vendas, lucros, produtos inovadores e tecnologia
Status da infra-estrutura: criar uma taxa pela atividade
Estado de Educação de Investimento e Qualidade: o planeta por país
Status da principal matéria-prima: minas, preços e capacidade de produção
Status da energia: custo matriz por país, e poluição
SISTEMA FINANCEIRO
Base de Dados de consumo: a educação, salário e bases de dívida
Base de Dados de negócio: tecnologia, ganhos e bases de dívida
Instituições principais: Capital, alavancagem, participação de produtos de risco, e
ganhos
Custo do sistema financeiro mundial: pela instituição em todo o mundo
O primeiro ato para estabelecer um modelo científico da civilização é a estruturação
do sistema financeiro científico internacional. Primeiro, porque o atual sistema
financeiro está falido, e segundo o novo será a base para direcionar os investimentos
diretos para a atividades produtivas e não especulativas.
4 – TAXAS DE JUROS BAIXAS
A taxa de juros baixa é o principal fator de eficácia no sistema científico da
economia. Isso serve para incentivar o aumento da capacidade de produção do
mundo. Economia capitalista pode ter sua taxa de por si só, dependendo do mercado,
como ocorre hoje
5 – Desenvolvimento Científico e NASA
O desenvolvimento científico é o responsável pelo processo de evolução do
planeta. Se não tivéssemos o desenvolvimento científico iriamos voltar à idade da
caverna. Os desenvolvimentos científicos trazem novos conceitos sobre o universo;
abre a mente para a grandeza e facilitar a vida a todos, a tecnologia faz milagre, um
avião
com 200
toneladas podem
voar.
Precisamos
de vários
centros
de desenvolvimento
científico no
mundo.
Apenas o
desenvolvimento
científico produz evolução e riqueza per capita.
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6 – CAMPANHA ELEITORAL PÚBLICA
O governo deve ter PROJETO aberto a população em cada setor público
(educação, saúde, tecnologia etc) e setor produtivo (energia, telecomunicação,
transporte etc) para avaliação pública e votação pela internet.
A ONU deve ser sempre uma alternativa de governança para a governo local,
governo planetário deve financiar campanhas eleitorais para o presidente, governadores, senadores e deputados federais, para evitar o tráfico de influência e de interesses
privados. Governo planetário sempre vai fornecer infra-estrutura e educação para os
pobres onde ele ganha a eleição, desde que o dinheiro de corporações científicas.
7 – SAÚDE E MEDICINA QUÂNTICA
A primeira fonte de boa saúde é o pensamento positivo sobre o futuro. A
segunda melhor fonte de boa saúde é ter um projeto pessoal. A terceira fonte é a
educação. Programas de saúde na TV deve informar sobre alimentos e as atividades
físicas, escolher o que gosta é o que mais faz bem para evitar a doença, e deve mostrar
como sal e doces são ruins para a saúde.
Seguros de saúde devem considerar valores pessoais e estilo de vida para
promover a saúde em todo o mundo. A medicina quântica é complementar a medicina
chinesa, a indiana e toda a tecnologia de cura deve ser utilizado sem prejuízo, mas
usar o conhecimento da física quântica na cura mental porque são mais
eficazes. Todos já sabemos que o estado emocional, os valores pessoais e o estilo de
vida influenciam de forma mensurável no bem-estar e nas condições de saúde.
8 – PROJETO DO DESEMPREGO
Todos nós no mundo somos uma parte da humanidade total; ninguém deve ser
deixado de fora e, especialmente, contra a sua vontade. O desemprego é a maior
agressão do capitalismo. O desemprego deve ser resolvido através da introdução da
pessoa no sistema de produção planetária onde ele / ela são competentes, ou dirigida
para o setor socialismo da civilização científica onde recebe treinamento e participa de
atividades adequadas a condição humana e idade, além da ajuda financeira.
No setor capitalista da sociedade, aqueles que prefere ser empregado capitalista
o governo deve aumentar os impostos sobre os ricos para cobrir a segurança social.
A coordenação do desemprego no mundo será atribuído à organização das
Nações Unidas. A economia cresce mais se for pluralista, a complexidade cria riqueza,
novas profissões são necessárias, uma mecânica de canto é menos sofisticado do que
um Fórmula 1 mecânica, profissionais mais sofisticado é o futuro. Mas há o
desemprego feita pela produção estrangeira. Hoje o desemprego é causado porque as
empresas deixaram os EUA e ido para a China. O mundo precisa de pagar a conta do
desemprego e levantar barreiras alfandegárias que custaram ao mundo $ 5 trilhões
anuais.
9 – STATUS DO MUNDO
O objetivo da vida é a maturidade. O Governo Planetário deve ter uma
produção de drama para inspirar a maturidade. O Ministério da Cultura é responsável
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para estudar "apelo planetário" para os programas de TV em rede planetária. A
programação do cinema, para criar drama, entrevistas e programas que dão a
consciência para as pessoas, os personagens do drama e virtuoso criar consciência e
maturidade.
Por outro lado das Nações Unidas deve publicar AGENDA do mundo com a
situação de questões críticas do mundo, as condições do mundo da saúde ao
entretenimento, e os dados econômicos para ilustrar o progresso. Deve ser enviado
para agências de notícias e jornais, instituições relevantes e internet. A mídia tem muito
poder para influenciar a organização e transparência no mundo. Devemos definir
índices de desenvolvimento e evolução para serem acompanhados por todos, o PIB
mundial, a participação dos ricos e dos pobres na economia, o nível de trabalho
existente posição e a educação necessária. O conhecimento não é a mesma coisa que
maturidade, o conhecimento dos problemas do mundo ajuda a conduzir a maturidade.
O desenvolvimento econômico deve ser impulsionada por setor: energia,
minerais, vestuário, telecomunicações, indústria automobilística, medicina, etc
A arquitetura também influencia a mente das pessoas, formas e cores inspira
pensamentos, sentimentos e SIGNIFICADO, e uma cidade deve ser aberta e limpa,
moderna e organizada, isso influencia a qualidade do serviço, estilo de vida e
relacionamentos, e principalmente a satisfação e a vontade de querer viver.
Imagens tem tanta influência como a realidade, a produção de filme é
programas de TV é uma instituição valiosa do planeta, os noticiários mostram a
realidade, mas precisamos desenvolver drama e style que eleva o espírito humano
como uma referência para refletir e criar sinapses com projetos de maior qualidade
pessoal.
10 – CRÉDITO PESSOAL E QUALIFICAÇÃO
O desenvolvimento da tecnologia da informação e a queda dos custos de
processamento permitem a administração de risco necessário para a sociedade. Isto
incluirá pontuação de crédito, comportamento de compra e educação, e a estabilidade
e metas com o acompanhamento das posições profissionais realizadas, e salário.
O planejamento planetário fornece para cada setor na economia uma lista das
posições necessárias de postos de trabalho e qualificação. Além disso, eles devem
juntar os dados com a disponibilidade de profissionais que são registrados com o
governo.
O governo cria um registro geral da população com qualificações e uma foto,
como um recurso para encontrar trabalho. Acabaremos obtendo um mapa do mercado
de trabalho, com a vida profissional das pessoas publicado. No censo, vamos mostrar
as qualificações das pessoas, incluindo os objetivos profissionais e o nível de ambição.
Arquivos de seguro desemprego e organizada com base na qualificação.
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PARTE VI
UMA ORGANIZAÇÃO ECONÔMICA EFICAZ
O sistema econômico científico tem como objetivo o bem-estar da
humanidade e sua evolução. Um Governo Planetário Eficaz e apoiado por
Corporações Científicas como alta tecnologia e style. O style é uma possibilidade de
dar caráter de uma forma desvinculada da cultura. Cultura é uma forma ou padrão de
produção.
A economia eficaz pensa em PROJETO com style: cultura e educação,
patrimônio e infra estrutura, projetos de descobrimento científico e criação científica
de style, modelo de produção, economizar para aumentar o patrimônio como
instalações públicas, desenvolvimento científico e tecnológico, governança científica e
processos organizacionais eficazes. Liderança científica com moral elevada e clareza
de propósito.
Além disso pensa em trocar com os outros países, contribuir com educação,
tecnologia e união de esforços com benefícios mútuos, transparência e objetividade.
GOVERNO PLANETÁRIO
No sistema Capitalista o foco está no dinheiro, no mercado financeiro e de
Capitais e suas representações e não na produção, na cultura, na maturidade e na
virtude, e na evolução espiritual. No Governo Científico o foco está na criação e
produção (tecnologia e style, e processos produtivos e administrativos eficazes), apesar
de toda a falácia os governos de hoje não fazem a conta do retorno sobre
investimento das obras e projetos do governo. O governo planetário pensa em projetos
que criam valor para a humanidade, com alto retorno, construindo um PROJETO
científico para o planeta e para cada pais. Por isso o Capitalismo não investe em
educação e nem em infra estrutura na África. No sistema Socialista há uma tentativa
fracassada de acabar com o mercado consumidor, o que elimina a pluralidade e
empobrece o espírito. No Modelo Científico há o conhecimento dos “planos
magnéticos de consciência do universo” que geram as formas e modelo organizacional
eficaz e com forma e significado, e há planejamento, informação e transparência dos
agentes econômicos, de produção e consumo. O território imaginário na publicidade
científica cria sinapses neurológicas na parte superior do cérebro expandindo o bemestar e a consciência, e pode influenciar tanto no aumento como na diminuição da
demanda do consumo de um produto. A Quantidade de Capital, os números e
qualificação social da mão de obra, valores da demanda de consumo e a demanda de
infra-estrutura, gerenciamento da capacidade instalada, são fatores transparentes nos
projetos de desenvolvimento científico e tecnológico, e ação do Governo em regulação
dos agentes e gerar regras eficazes e justiça na produção através das Corporações
Científicas.
O Governo Planetário torna a economia global muito mais eficaz, isso é uma
coisa óbvia, porém para quem está com preguiça de pensar imagine uma empresa sem
presidente – que é agora o mundo com um mercado global consolidado e os países
agindo independentes, cada um por si sem um governo global - ou imagine os ganhos
de eficácia quando se faz uma fusão entre países, como na fusão entre empresas
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quando uma empresa fragmentada coloca na mesma sala toda a diretoria quebrando as
barreiras entre departamentos e integrando a operação. Imagine se apenas os 20
maiores países G-20 fizessem o planejamento de 10 anos juntos, sem questões
políticas, com as informações corretas, com o objetivo comum de usar melhor os
recursos e a sinergia entre eles, a produtividade e a produção aumentariam
substancialmente de imediato. Isso é o que precisaria fazer na Europa que já conseguiu
a façanha de ter uma moeda única, o Euro. A união de esforços aumenta a
produtividade de imediato.
No sistema Capitalista hoje os homens mais ricos do mundo na Lista Forbes
são da produção, donos de empresas, porque criam valor, mas todos sabemos da
riqueza pessoal gerada em Wall Street e suas réplicas no mundo, onde milhões de
pessoas ficam milionárias sem agregar qualquer valor ao mundo em seus jogos de alta
alavancagem com dinheiro público (alavancagem dos bancos), com derivativos e
outros produtos mais sofisticados que apenas alavancam seus ganhos pessoais. Todo
dinheiro do mundo fica na mão de investidores que sabemos pela realidade objetiva (e
pela colocação nos planos magnéticos de consciência) não tem o interesse na infra
estrutura dos países ou na educação. Com isso os governos fogem totalmente do seu
objetivo e dentro desse paradigma ficam sem ação. Em 2008, com a falência do
sistema financeiro internacional, os Governos foram lá e salvaram sem nenhuma
contrapartida, isto é, foram contra os princípios do Capitalismo. A solução seria
transformar essas instituições em Corporações Científicas, com transparência total e
sem riscos. Quem gera riqueza para o planeta não são os bancos, são as descobertas
científicas, a tecnologia e o sistema de produção com aumento constante de
produtividade através de modelos organizacionais científicos e a educação.
Abaixo para ilustrar um gráfico com os agentes econômicos de produção,
planejamento e controle de uma sociedade:

Olhando o mundo numa perspectiva global com um PROJETO, o foco na
produção para atender os diversos países no mercado consumidor C, o investidor I, o
governo G e a produção P, e o sistema de criação de valor F/V nos centros de pesquisa
científicas, práticas de governanças científicas (no lugar da empírica), criação de style
de forma científica acima da cultura para desenvolvimento psicológico objetivo e os
estúdios científicos de criação de drama (como detalhado no Book 7). O foco principal
é a cultura e a educação de forma generalizada. O desenvolvimento da arte científica
que atua com os planos magnéticos de consciência na evolução psíquica do homem, e
a produção artística deve atender a demanda emocional. Um novo sistema financeiro
planetário praticando uma arbitrage altamente sofisticada substituindo as decisões
pessoais usando programas de informação integrados e transparentes entre o Governo,
o Consumidor, o Investidor e a Produção (como o piloto automático praticamente
substituiu o piloto do avião fazendo plano de voo e rotas mais eficientes e flexíveis).
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Está público hoje, e em todos os jornais do mundo que as empresas e bancos
muito grandes não podem falir, porque causam um desequilíbrio muito grande na
economia. Essas empresas serão transformadas ou substituídas por Corporações
Científicas com liderança científica (aplicando a criação científica e governança
científica), que por sua eficácia muito superior (ao processo empírico de hoje) geram
lucros globais acima de 25% do faturamento, esse lucros serão a fonte de receita do
Governo Planetário.

DINAMICA ECONÔMICA
Nesse momento no tempo, digamos o ano 2008, temos um estado dinâmico e
um estoque de Bens da economia, num país ou no mundo:
1 - Os Consumidores têm por classe social um padrão de renda e um patrimônio, casa
e bens e Investimentos, e um padrão de consumo. Do lado do consumidor
temos 2 conhecimentos científicos a acrescentar:
a – marcas com o espírito correto – Coca-Cola, Nike, McDonald’s, Marlboro –
penetram em todas as classes sociais do mundo, e essa é a meta de criarmos
empresas científicas, descritas mais abaixo.
b – as diferentes classes sociais com níveis de consciência do consumidor:
existem consumidores infantis, subservientes, egocêntricos e maduros. O
Governo Planetário deve direcionar o mercado para o consumo saudável.
Hoje com o império da liberdade individual a cocaína é livre. Mas tem um
custo social. Existe um custo social da saúde que impede que os consumidores
imaturos façam o que quiserem, como no jardim de infância as crianças
precisam de um controle. Esse custo social deve estar incluso como imposto
no preço do produto, desde o litro de gasolina que deve ter incluso o custo da
emissão de CO2, como o custo da batata frita salgada, a pipoca e a bala de
jujuba para a saúde.
2 - A Produção tem uma capacidade instalada, um know how e consumidores com
padrão de treinamento de mão de obra. A Produção são todas as empresas
abastecendo com produtos o mercado. No sistema Capitalista cada empresa e
cada consumidor luta por si isoladamente no mercado livre. No Sistema
Científico é preciso haver planejamento da produção planetária pelo Governo
e informações abertas a iniciativa privada. Criar um fórum de competitividade
para criar ordem por indústria, para aumentar a produtividade, projetos de
descobertas científicas para criação de tecnologias e design científico (formas
universais e apelo planetário), como um esforço conjunto de evolução – cada
um escolhe o que quiser e a eficácia determina o sucesso. O Governo tem
uma estrutura de planejamento com desenho científico das instituições, um
serviço prestado ao público padronizado e num padrão bom de eficácia.
Definição da eficácia do desenho das instituições, e avaliação dos
responsáveis pela eficiência operacional das instituições online (para o
mundo), para avaliação do uso dos recursos e cuidar bem do bem comum da
sociedade, investindo em infra estrutura, a educação, o sistema de justiça e a
saúde. Cada obra ou instituição tem um custo padrão, uma produtividade e
uma qualidade com parâmetros objetivos.
3 - O Governo G faz o planejamento do crescimento e ajuste das divergências do
mundo.
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4 - O Investidor tem um Capital que no sistema Capitalista como sabemos está
concentrado na mão de poucos. Teoricamente o mercado equilibra o Capital
com os investimentos e direciona os investimentos para projetos de maior
retorno, como pregam as escolas de finanças e economia. De fato isso não
acontece, por uma razão muito simples, as decisões dos seres humanos não
são racionais e lógicas (Book 2), as pessoas investem no que elas gostam e traz
status e prazer, raramente virtude. O investimento de maior retorno para a
sociedade é a educação e não fábrica de cachaça, a prova desse retorno são os
investimentos dos tigres asiáticos que focaram em educação e passaram de
nações pobres para nações ricas. A educação muda o perfil da mão de obra e
a Produção muda de qualidade, e muda o perfil de consumo porque as
pessoas educadas procuram dar prioridade ao consumo saudável, a educação
muda o life style e a cultura do mercado, do país ou do mundo. Imposto de
80% sobre ganhos de Capital, que como veremos à frente distorce todo o
sistema.
5 - O F/V que é o setor-chave do sistema, o Financeiro e o de Criação de Valor, que
devem andar juntos, para planejamento de longo prazo e direcionamento dos
investimentos sociais com objetivo de maior criação de valor, isto é, o
verdadeiro maior retorno sobre investimento. Neles estão o banco central, os
bancos públicos e privados competindo entre si, a bolsa de valores privada e
do sistema científico com empresas científicas, e os grandes investimentos
direcionados para descobertas científicas, investimentos em evolução do style
(consequência da evolução da consciência) em design e arquitetura, e o
principal foco na criação de novas tecnologias.
Hoje sistema financeiro no Capitalismo, com valores individualistas, é produto
de uma psique fragmentada e egoísta (com a ilusão de que se ganha sem prejudicar
ninguém, veja os planos magnéticos de consciência - Book 2) é motivado pelo “jogo
do poder”, que criou Wall Street e tem o foco na luxúria e a ganância pessoal. A
concentração de renda planetária se dá com os lucros pessoais exorbitantes, indiferente
ao real progresso do planeta, esse sistema faliu, o que aconteceu de fato em agosto de
2008 é que o Citibank quebrou. O Goldman Sachs já faliu. É difícil para o ser humano
no poder aceitar essa realidade. A concentração absurda da riqueza causada pelo
Capitalismo causa desequilíbrio e instabilidade no sistema, limita o tamanho do
mercado hoje de 6 bilhões de pessoas, imagine mais 1 bilhão de consumidores com
renda anual de US$ 10 000,00 consumindo US$ 10 trilhões, e o lucro sem aplicação
no progresso do planeta tira o dinheiro do consumidor e do governo e cria uma massa
de Capital sem “investimento” produtivo aparente para aplicar. Isso cria bolhas no
mercado financeiro e gera pela ganância a obsessão em criar instrumentos financeiros
“criativos” que não geram valor real, e concentra mais a renda no próprio sistema
financeiro, sem ir para o consumo ou produção. A Sadia quase quebrou, em 2008, no
Brasil, porque tirou o foco da produção e perdeu US$ 2 bilhões em derivativos, ganhos
por especuladores.
Para quem chega agora no planeta temos uma capacidade de produção que
daria para eliminar a fome do mundo. A ilusão da individualidade é óbvia, cada
milionário que se acha valioso não teria nada se não fossem milhões de pessoas
trabalhando nas empresas e bilhões de consumidores consumindo. Existe uma unidade
inseparável no mundo como diz o “zen-budismo”. Qualquer milionário sozinho no
deserto seria paupérrimo. A melhor distribuição aumentaria o mercado e o PIB
mundial.
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O foco na “produção” e no Capital leva as taxas de juros do novo sistema a
próximas de zero ou 1%, a realidade já nos provou que taxa de juros alta não contém a
inflação no médio e longo prazo. A inflação só acontece quando o governo emite
moeda para pagar suas dívidas – equilíbrio da lei da oferta e procura, muita moeda cai
o preço da moeda – e que o crescimento do montante de moeda deve acompanhar a
evolução do PIB (Muitos exemplos no mundo. Exemplo: no Brasil por décadas de
inflação galopante, estancou imediatamente quando com o Plano Real parou de emitir
moeda, como não diminuiu a despesa do governo, a dívida publica passou de R$ 60
bilhões para R$ 600 bilhões em 8 anos, mas a inflação acabou. Emissão é a única
variável responsável pela inflação. O juro próximo a zero incentiva o aumento da
capacidade de produção, investimento em tecnologia e qualidade das fábricas – a
sobra de capacidade evita inflação - e os consumidores irão tentar melhorar como
pessoas desenvolvendo educação e habilidades pessoais. Impostos elevados e
produtividade no serviço público, ganho de poder aquisitivo da classe media e pobre,
todos os estudos de épocas de prosperidade provam essa realidade, e os resultados dos
países nórdicos.
Propomos neste livro a construção de corporações científicas, podemos criar a
forma, o design dos produtos e a tecnologia de uma corporação planetária rica –
modelo de negócio e style - cientificamente. Essas corporações seriam líderes mundiais
em seu setor econômico, teríamos em média 4 corporações mundiais competindo
entre si por setor econômico – 4 em telecomunicação, 4 em combustíveis, 4 em
energia elétrica, 4 em saúde, 4 em aviação sempre usando a mais avançada tecnologia.
Todos os setores econômicos estariam também abertos para a iniciativa privada. O
processo de criação científica é muito mais eficaz do que a criação errática do EGO.
Cada negócio tem um espírito natural, como foi feito por intuição Marlboro, CocaCola, McDonald’s e MicroSoft. O computador não acabou com a máquina de escrever,
apenas incorporou suas funções, tudo na evolução biológica é assim, o organismo mais
evoluído incorpora cadeias de bactérias que as auxiliam. Nada morre no universo,
apenas podemos limitar a sua atuação, se na sua casa tem ratos, não se iluda que possa
matá-los, apenas compre um gato e coloque na sala. Precisamos substituir banqueiros
por sistemas de informação sofisticados e líderes cientistas. Enquanto o jogo do poder
só pensa em política e corrupção, os cientistas pensam em uma forma de organização
eficaz para a humanidade.
Os governos de hoje vão querer usar as corporações científicas para fins
políticos, para tomar decisões egocêntricas e tomar todo o lucro com posse pessoal.
Mas como estratégia de crescimento a criação das “F/V” e a governança corporativa
científica precisamos criar as FUH (Empresas de criação - Book de 1 a 7), com
objetivos claros operacionais e de resultados. A forma da corporação e o style dos
produtos são desenhadas pelas FUHs, e os gestores apenas operam como um piloto de
avião sem alterar a forma.
A proposta é criarmos uma Instituição “Force of Union of Humanity” - supra
governamental, com objetivo de desenvolver o PROJETO do mundo e dos países de
longo prazo. Democraticamente, a sociedade decide sobre o melhor projeto, para
CRIAÇÃO DE VALOR na sociedade a curto e longo prazo, desenhando o modelo de
negócio por setor econômico e os serviços governamentais, planejamento da produção
por setor com tecnologia e design científico, para a melhoria das condições de vida do
mundo. Essa Instituição faria o desenho das organizações científicas.
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Fortalecer as Instituições para a Ordem Mundial:
Governo – como gestor do PLANEJAMENTO DE CRESCIMENTO deve
apresentar o plano de trabalho e de melhoria dos serviços, com treinamento e
gestão de cada ministério e entidade do setor público, cada delegacia, escola e
hospital deve ter na porta o planejamento futuro e o balanço do mês.
Produção – cada setor industrial deve ter a cada mês reunião com
planejamento futuro e performance do mês e ano, as necessidades de
tecnologia, capital e qualificação de mão de obra.
Investidor – relatório com disponibilidade de recursos, planejamento futuro e
resultado das aplicações.
F/V – avaliação da qualidade do sistema econômico, qualidade e
produtividade, distribuição de renda e treinamento de mão de obra,
necessidades de descobertas científicas e projetos de tecnologia, projetos de
desenvolvimento de design e style para valorização das marcas com avaliação
objetiva do valor agregado, modelos de negócio mais eficientes, planejamento
dos setores econômicos e governamentais. A meta do Banco Central é manter
a taxa de juros em 1%, ele deve se preocupar apenas com o “money supply”,
fiscalização do sistema financeiro e os bancos privados, para impedir a
alavancagem que deve ser zero. Avaliação diária mensal dos resultados
publicamente.
Consumidor – grupos de especialistas e interessados nos assuntos específicos,
a importância da pluralidade com representantes de vários setores sociais,
estudo dos projetos e avaliação, votação. Pesquisa de qualidade dos serviços e
nível de satisfação da sociedade.

Gostaríamos de dar um passo no progresso do planeta, a humanidade precisa
de uma evolução de caráter. Os ricos de hoje ficam contando seus tostões com
avareza, mas precisamos no planeta de um PIB 10 vezes maior, e para isso precisamos
de muito mais educação e novas tecnologias.

O CRESCIMENTO ECONÔMICO
O planeta para ser desenvolvido precisaria de um PIB de US$ 240 trilhões e o
Brasil de US$ 8 trilhões, então precisa crescer muito e não é com o nível de educação
que temos hoje que iremos conseguir. Sabemos que o fator mais relevante para o nível
de riqueza é o padrão de conhecimento científico do mundo.
Os Estados Unidos por exemplo que está estagnado por razões políticas, onde
Warren Buffet paga 17% de impostos e os seus funcionários 34% sobre a renda, como
1% detém 30% da riqueza, 40% de impostos nos mais ricos traria 30% do PIB de US$
14 trilhões, ou seja, US$ 4,2 trilhões para o governo, que poderia colocar em obras de
infra estrutura US$ 500 bilhões, treinamento e auxilio ao desemprego US$ 340 bilhões,
e ainda sobraria mais de US$ 3 trilhões para amortecer os US$ 14 trilhões de dívidas
do governo. Se colocarmos US$ 1 trilhão em consumo e atividades produtivas o pais
cresceria a 7,1% ao ano.

Os economistas acham que a RIQUEZA é construída com dinheiro. Apenas
secundariamente acham que a descoberta científica, a evolução do style, a tecnologia,
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mais maturidade psíquica das pessoas no trabalho, pluralidade e educação melhoram a
realidade. Hoje a Grécia está em apuros, então a solução proposta é diminuir o
tamanho do governo e apertar o crédito, isto é, entrar em recessão, mas obviamente
quando um país está em dificuldades o que ele precisa é produzir mais, não menos e
com mais gente trabalhando. Evidentemente, o que precisamos é de um governo
produtivo, e a produtividade e qualidade deve ser o foco. Não se produz riqueza de
um estado ou empresa com manipulação na taxa de juro e Money Supply – que é o
foco central do Capitalismo. Tudo começa com o caráter ou transparência das
instituições, uma visão de futuro, projetos de desenvolvimento tecnológico por setor
econômico, a construção de uma base produtiva e a formação de mão de obra com
educação.
O economista não entende o que é o bem-estar social, não são apenas bens
materiais. Exemplo: os pais ricos dão tudo aos filhos e eles não estão satisfeitos. O
bem-estar é gerado em auto-conhecimento e realização da essência, com crescimento
das virtudes fazendo as coisas úteis ao planeta. O bem estar se dá com uma arquitetura
rica com a criação de um lugar mais bonito e com style, arejado, organizado e
elevado, e com respeito a natureza e o desenvolvimento humano. A satisfação da
pessoa é ter um processo para poder se desenvolver gradativamente. O economista
acha que bem-estar social é só seguro-desemprego, saúde em hospitais e
aposentadoria. Falta ao economista uma visão das leis naturais do universo. As marcas
com style tem mais valor porque criam significado para a humanidade. O style tem a
função de fazer a convergência da evolução, criando vontade de viver e o excitement
na vida social, formas com sentimentos comuns a todos, por ser parte do inconsciente
coletivo, e toca em pontos de maior satisfação espiritual na mente – visão do
SIGNIFICADO.
O crescimento se dá com mais consciência, tecnologia e style, porque eles
criam valor. A organização social é uma forma complexa de elaborar, porque vai
desde a forma de governo e distribuição de renda, até as leis da justiça. Mas temos que
ter exemplos, mesmo que sejam ídolos imaginários, eles alimentam o espírito.
O CARÁTER é que determina o destino.
Ele é o principal responsável pela riqueza ao longo prazo: espírito, ambição e
talento. O livro “sorte” mostra que dinheiro não resolve, mostra que 1.000 pessoas que
ganharam fortuna na loteria, quase a totalidade perdeu tudo em 10 anos. Em todos os
casos na sociedade a educação é fundamental (veja os tígres Asiáticos). Os bancos não
criam valor na sociedade, são como transportadoras e garçons, apenas trocam de
mãos, a menos que estejam direcionando os investimentos para avanço tecnológico,
melhora do style ou um modelo social mais eficaz. O objetivo ”ganhar dinheiro” é
diferente de produzir riqueza. O governo também estimula e direciona o Capital para
investimentos na infra estrutura, cultura e educação, desenvolvimento científico e
governança científica. O Capital deve ser visto se está servindo para oprimir ou
desenvolver as pessoas. Um governo deve ter de 30% a 70% do orçamento em
educação, científica e espiritual, quanto mais desenvolvido mais alta. A verdadeira
riqueza com um padrão de vida superior se dá pela ampliação da consciência, que se
dá pelo desenvolvimento científico, desenvolvimento de style e compreensão da
natureza humana – visão universal.
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O QUE É O CRESCIMENTO ECONOMICO
O mestre zen é rico porque ele não precisa de nada. O índio é pobre porque
ele quer tudo. O banqueiro de Wall Street tem tremenda ambição material, mas
homens mais ricos do mundo são empresários. O único fator responsável pela
evolução é o padrão tecnológico porque todas as coisas estão interligadas na psique, e
se tivéssemos zero de tecnologia estaríamos na idade da caverna.
O objetivo da vida é o aumento da consciência pessoal, a existência do nosso
ser espiritual é eterna. Ninguém quer a pobreza, mas o consumo é uma forma de
aprendizado espiritual muito caro. O bem estar depende de sinapses neurológicas de
alto nível, alta tecnologia e organização social eficaz para o progresso.
Todos queremos um planeta evoluído e rico, e isto significa tecnologia
avançada e recursos disponíveis para as necessidades de evolução de todos. Com o
padrão tecnológico Capitalista que temos hoje já chegamos ao limite do crescimento.
A realidade é um reflexo material do nosso “padrão mental”.

A riqueza de uma nação depende do seu padrão tecnológico.
Todos sabemos que a sociedade mais “evoluída” é mais rica, existe mais
liberdade e respeito entre os cidadãos, tem mais consciência do bem comum e tem
melhor nível de educação. Agora olhando essa visão pelo conhecimento dos campos
magnéticos de consciência no cérebro, vemos que a riqueza esta associada ao nível de
consciência dessa civilização, em cada nível de consciência são feitas novas
descobertas cientificas e há maior desprendimento do EGO buscando o todo.
Como as pessoas estão em níveis de consciência e conhecimento diferentes
existe sempre uma tensão, os mais imaturos tem a ilusão de que estão prontos e por
isso querem os mesmo ganhos e poder dos mais maduros e eficazes. Os mais imaturos
acham que o seu limitado conhecimento, incapacidade de planejamento vai dar tão
certo quanto o competente e experiente. A forma de resolver esse dilema e ter
PROJETO com FORMA e SIGNFICADO desenhados fisicamente no papel, e não a
apresentação de idéias e desejos que são de um plano mental inferior.

O crescimento econômico
O crescimento econômico pode ser dar então em uma sociedade desigual, com
o avanço do nível de desenvolvimento cientifico e tecnológico, no investimento em
fatores de produção e finalmente na diminuição da desigualdade com infra-estrutura
comum igualitária.
1) Desenvolvimento Científico e Tecnológico: no desenvolvimento cientifico
obriga a pessoa a sair do EGO e respeitar as leis naturais do universo criando
evolução ou progresso. A pessoa realmente evoluída é rica, isto é, não precisa
de nada (como o mestre zen). O desenvolvimento cientifico entra em varias
áreas do cérebro gerando novas sinapses para todos, atuando na criação de
novos produtos, na arquitetura, design e nas artes, como as FORMAS são
geradas pelos pensamentos a abertura do cérebro melhora a estética que ganha
naturalmente elevação.
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2) Investimento em Fatores de Produtivos: a sociedade precisa ter infra-estrutura,
“maquinas” e sistemas organizacionais mais avançados, para aumentar a
qualidade e a produtividade, estimulando o conhecimento. Os investidores
Capitalistas modernizam as fabricas lentamente empurrados pelas inovações
científicas, e o governo não conseguem suprir a infra-estrutura incluindo a
educação. A formula de crescimento usada nos países ricos de hoje a
principalmente os Estados Unidos, que concentram absurdamente a renda, não
são focadas na evolução da consciência, apenas nos bens materiais (Não
compreendem o triunfo dos mestres zen).
3) O EQUILIBRIO ECONOMICO: esse é o crescimento oriundo da distribuição
de renda na criação de infra-estrutura e qualidade a todos, disseminando
conhecimento e tecnologia nas classes pobres criando condições para todos se
desenvolverem de acordo com a vontade pessoal, com educação e vida socialcultural mais abrangente. O equilíbrio aumenta o mercado consumidor –
como a bolsa família do Lula – e se houvessem programas de TV de melhor
nível de compreensão da realidade concreta para o aumento da renda pessoal
aumentaria a consciência dos mais pobres. As pessoas pobres de espírito vão a
reboque da evolução, a infra-estrutura geraria uma bela arquitetura que muda a
percepção e o sentimento na mente por indução magnética.
O mundo precisa de um PROJETO, os países precisam de PROJETO. No velho
oeste a civilização se preocupava com a expansão das fronteiras e com o aumento do
PIB ou produção, o volume em si é bom no sentido de permitir a especialização, um
mecânico de Formula 1 sabe mais que um de carroça. Essa possibilidade de visualizar
detalhas com a especialização é ótimo e eventualmente pode provocar um avanço
tecnológico real. Mas o mundo precisa de um PROJETO como uma nave espacial, o
que temos é uma desordem. Pode existir uma empresa sem presidente? Pode existir um
pais sem comando? Pode existir um mundo sem governo planetário?

Os estímulos ao crescimento
O americano pensa em dar credito ao consumidor. Aumenta a demanda até o
ponto de ser estrangulada pelo limite da produção, começa então a inflação, ao invés
de diminuir o credito para ajustar a demanda o remédio dos economistas é aumentar
os juros, que de imediato arrefece a demanda inclusive pela demanda pelo credito,
mas causa bloqueio do crescimento em 3 pontas:
- inibição do investimento produtivo que causa inflação, ação anti
crescimento a médio prazo por deprimir a capacidade de produção,
- concentra a renda nos ricos geradores de credito e diminui o tamanho do
mercado por diminuir a renda dos pobres (pagando parte do salários em juros),
os pobres não estudam e impede o crescimento a médio prazo;
- a instabilidade fragiliza a expectativa das pessoas e inibe os estudos e
projetos pessoais de longo prazo
A riqueza de uma nação se da com o uso adequado dos recursos naturais para
o desenvolvimento da consciência de todos.
O crescimento real de uma sociedade só se dá pelo aumento da produtividade:
-

uma visão científica de criação e governança
investimento em descobertas cientificas e tecnologia
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-

gestão no processo de união que gera maior produtividade e conhecimento
pessoas saudáveis e educadas são mais produtivas, exigindo avaliação e
investimentos em educação e saúde, estilos de vida mais saudáveis
PROJETO governamental por industria de aumento de competitividade do
setor, levando a consciência de forma objetiva áreas que precisam ser
desenvolvidas, direcionando a atenção e a criatividade – que são geradores
de valor

O processo de desenvolvimento é dinâmico, e a cada década nascem e
morrem milhões e quase bilhões de pessoas, e os que permanecem ficam mais
produtivos e mais velhos 10 anos e a fila anda, aposentam e entram no mercado de
trabalho – e a ciência tem descobrimentos novos assim a inovação é um processo
constante. As pessoas hoje fazem uma divisão entre o processo psicológico e o
cientifico, pensam na matéria e não nas leis naturais que a regem, não percebem que o
cientifico é que gera o progresso, se tivermos a zero de ciência estaríamos na idade da
pedra, morando na caverna e pensando que a terra é plana e o trovão é um Deus. Sem
televisão, celulares, internet, psicanálise, rock’ roll, Giogio Armani e Chanel,
liberdades individuais, pluralismo, consciência da necessidade de auto-conhecimento
e de auto-realização pessoal estaríamos muito mais atrasados.
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PARTE VII
O OBJETIVO NÃO É O CRESCIMENTO,
MAS A EVOLUÇÃO
Pensar no futuro e no espaço sideral
Quem tem mais grandeza: Gandi ou a ExxonMobil? O mestre-zen é rico
porque não precisa de nada. Um índio é pobre porque precisa de tudo. Os donos da
banca em Wall Street precisam de muito de tudo. A Suíça que é um marginal na lei,
tem bancos com contas numeradas apoiando Malignos guardar seus roubos, e têm o
maior índice de suicídio do mundo, e em crescimento.
PROJETO por setor econômico: quando pensamos no espaço sideral e no
futuro identificamos o espírito do negócio, com o espírito fazemos descobertas
científicas e a forma de cada produto, instituição incluindo o modelo de negócio de
empresas planetárias. Esse é um processo natural de elevação do espírito e da
satisfação, as pessoas passam a não precisar de nada como o Mestre Zen, mas tem uma
satisfação maior que a sexual ou de posse (que na essência é a mesma) em trabalhar
em projetos de evolução. E a maior concentração de recursos da civilização são para a
infra estrutura, as construções fenomenais para o bem comum.
O centro do universo é a invenção. A instituição mais importante do governo
planetário é o centro cientifico, tipo NASA, com pessoas ligadas no pensamento ao
futuro e ao espaço sideral, onde solução impensáveis irão aparecer. Nada tem mais
poder de criação do que a identificação do espírito de cada coisa e o poder de sucesso
de um órgão que funciona com a forma e o seu significado universal. Tudo no universo
tem uma natureza e uma forma de agir: o leão come a zebra. As Corporações
Cientificas dominam o mercado planetário.
Qual o espírito do Governo Planetário? O espírito científico, pensando no
futuro e no avanço do style e tecnologia para a humanidade. Os funcionário do
governo cientifico e das corporações cientificas terão muito mais produtividade do que
da empresa privada do futuro.
A luz do sol no espaço sideral dá o sentimento de . . . que somos parte da
eternidade. A mente magnética passa a funcionar em conexão com as forças do
universo realizando sinapses mais complexas e eficazes.
Agora estamos prontos para pensar no crescimento econômico e planejá-lo
com eficácia.

Processo Científico de Criação
Hoje as corporações são gestoras e o processo de criação não é relevante, tanto
que é terceirizado por escritórios externos. Atualmente apenas 10 empresas em toda a
humanidade tem o “espírito correto” a FORMA e o significado e a lucratividade acima
de 30% sobre o faturamento.
As corporações científicas tem o design dos produtos e arquitetura melhor do
que as melhores grifes do mundo, uma tecnologia superior baseada nas descobertas

382

cientificas próprias investidas no conhecimento do “espírito do produto”. Os processos
internos e a organização parece que estamos num planeta mais evoluído.

PROJETO DA ECONOMIA GLOBAL
Qual é hoje o PROJETO do mundo?
Hoje vai indo aos trancos e barrancos, fragmentado e com predomínio de
interesses pessoais nas organizações e na política, e os problemas ecológicos,
financeiros e de violência aparecem “de repente”.
O processo de globalização mudou a relação de interesses entre empresas
multinacionais com os estados. Hoje nos Estados Unidos, a Apple e Nike como
multinacionais preferem produzir na China do que nos Estados Unidos, a
consequência é que leva o Capital dos Estados Unidos para construir fábricas na China,
cria desemprego nos Estados Unidos e emprego na China, e cria um saldo positivo na
balança comercial da China que exporta os produtos acabados da Apple e Nike para
consumo do consumidor americano. Fora o Capital, a China ganha de presente a
tecnologia e o know how dos Estados Unidos de graça nas fábricas das multinacionais,
e que custaram anos de investimento em educação americanos.
Os governos nacionais se enfraqueceram, hoje as 500 maiores multinacionais
do mundo faturam mais que o PIB dos Estados Unidos e China juntos:
500 Multinacionais
EUA + China

...
...

US$ 23 trilhões
US$ 20 trilhões

(Fonte: Fortune 500 global US$ 23 trilhões, USA US$ 14 trilhões e China US$ 6 trilhões).

Essa situação vai se agravar porque as multinacionais que em 1990 tinham 10%
do PIB mundial, em 2010 detém 30% e empregam apenas 3% da força de trabalho
mundial.
O ENIGMA DO CAPITALISMO
“O Capitalismo aumenta o Capital e fabrica gente com fome e gente
desempregada e qualificados querendo trabalhar, e ao mesmo tempo fábricas paradas
ou com capacidade ociosa.”
Paralelo a isso um governo nacional paralisado diante do desemprego e
estagnação econômica como hoje os Estados Unidos e a Europa. O pior ainda é saber
que existe um excesso de Capital. Qual é o diagnóstico? Capital é dinheiro e dinheiro é
crédito. Quem está garantindo o crédito são os Governos. No entanto, os Governos
não estão garantindo o crescimento e melhoria da vida (sua função principal) da
sociedade. Então, o crédito do Capital deve ser limitado, nominativo, e redirecionado
com cada fundo com limite de tempo para aplicação útil ou perda de valor.
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PARTE VIII
A DINÂMICA DA ECONOMIA
1 – O QUE GERA O CRESCIMENTO
No longo prazo podemos perceber que o crescimento econômico acontece
apenas com o desenvolvimento científico, porque gera qualidade e produtividade, se
tirarmos toda a ciência do mundo voltamos a idade da pedra, mesmo com muito amor,
vontade de trabalhar, espírito empreendedor e poupança elevada. Num determinado
momento crescemos com mais gente trabalhando, com mais aplicação de tecnologia,
melhor organização e pessoas e melhor preparadas profissionalmente. Devemos afastar
o foco apenas dos parâmetros financeiros e ter o foco na melhora da “qualidade e
produtividade”, com infra estrutura e recursos produtivos, com os serviços de controle
sociais eficazes, usando os recursos da Terra de forma renovável. Os fatores
determinantes são o modelo organizacional e o nível tecnológico.
Evoluímos com produtos com alta tecnologia e style, mas para um consumo
frugal. Cada setor da economia precisa ter um PROJETO de desenvolvimento, publico
e privado, focado no valor e produtividade, e nunca por idéias e pontos de vista, os
projetos científicos tem maior eficácia na evolução, primeiro por focar na essência do
progresso que é o desenvolvimento científico, e segundo por ampliar a consciência das
pessoas.
A educação é o principal fator de desenvolvimento para um pais evoluir. A
qualidade e produtividade do ensino deveria ser a principal preocupação de qualquer
governo. A poupança é uma virtude importante para gerar riqueza, saber viver
frugalmente é maturidade e evolução, o crédito para consumo deveria ser bastante
reduzido ou nem existir, os produtos são feitos para serem consumidos, mas com
parcimônia, o consumo excessivo é vicio e não virtude.
2 - COMO GERA A INFLAÇÃO
A economia é um sistema fechado e como sabemos das teorias e práticas de
instrumentação e controle, um sistema desenhado para as variáveis que queremos
controlar.
O clima é também um sistema fechado mas sem controle humano, com sua
interferência sofre grandes variações. Mesmo assim todas as variáveis estão dentro de
um padrão, até em New York nunca fez temperaturas de 1000o C. Quando fazemos o
sistema de controle de uma refinaria de petróleo o sistema também é fechado, mas
quase sem surpresas, os parâmetros todos são previsíveis. Se considerarmos a
economia uma atividade do homem na Terra temos um sistema muito mais próximo do
clima, com bombas atômicas e revoltas populares, secas nas plantações e enchentes,
terremotos e tsunamis do que o controle de uma refinaria.
Considerando a inflação natural da vida humana quais são seus efeitos no
crescimento?
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Sabemos que nós humanos precisamos evoluir, e as vezes precisa ser aos
trancos, a inflação é uma relação de BENS, TRABALHO, PRODUÇÃO, DINHEIRO e
CRÉDITO.
A 10.000 anos atrás cada pessoa morava isolado no mato, plantava sua roça,
colhia frutos e caçava (pesca incluída). Só tinha um objetivo: comer. Mesmo assim
pelo temperamento e o local em que viviam as pessoas tinham estilos de vida bem
diferentes: um morava na caverna e só caçava, e arriscava a vida todo dia; o outro
preferia plantar e morar numa casa de pedra; ainda outro colhia frutos, pescava e
olhava o luar. Na montanha um viajante visitou um mestre zen, depois de 3 horas de
conversa o viajante percebeu que o mestre só tinha uma caneca e um esteira. O
viajante intrigado perguntou: “O senhor não tem nada?” O mestre respondeu: ”O
senhor também parece que não tem nada”. O viajante retrucou: ”Mas eu estou de
passagem”, o mestre respondeu: “Eu também”. MORAL: consumo e valor é função do
“caráter” do consumidor. Esse caráter é complexo e vai além da cultura, é determinado
pelo espírito da pessoa (empreendedor, romântico, conciliador, guerreiro, rebelde,
filósofo) e as circunstâncias que limitam sua existência também atuam na sua trajetória
de ascensão espiritual nos “planos magnéticos de consciência”.
A operação de troca no mercado e valor tem duas funções:
-

valor psíquico: o ouro;
valor funcional: tungstênio.

As pessoas desde a antiguidade dão valor ao ouro, umas mais outras menos,
mas não ao tungstênio. O ouro tem um valor psicológico e outro real de sua aplicação,
o tungstênio não tem valor psicológico, serve para fazer a lâmpada e é matéria-prima
de outros produtos de tecnologia desejados. O animal na floresta rígido, se falta a fruta
que é seu alimento ele morre de fome, o homem é extremamente mais flexível, e pode
trocar seu padrão de consumo. Porém o nosso padrão tecnológico em que vivemos
muitas matérias-primas e insumos de produtos não pode faltar. Exemplo: o que
acontece se falta óleo lubrificante no mundo? Para tudo. Esses produtos essenciais
devem ser planejados em 30 anos e gerenciados para evitar catástrofes econômicas.
Essa seria uma função da ONU.
Aparentemente o que seria desejável seria um mundo com crescimento suave
e sem inflação.
O que gera a inflação?
Para se preparar para o crescimento numa sociedade estável a pleno emprego,
o governo pensa para transformar recursos do consumo imediato para obras de infraestrutura letras do tesouro, para vencimento de 10 a 20 anos com taxas de juros a 5%
ao ano, no volume que precisa para os investimentos. Mas na realidade em grande
parte as pessoas preferem o consumo imediato do que o investimento futuro no país, e
assim o governo só consegue 30% do Capital. Então, o Governo tem a ideia de elevar
os impostos de consumo que obrigaria compulsoriamente uma poupança nacional.
Assim os impostos de consumo deveriam estar associados a investimentos em infraestrutura, desviaria 5% do recurso de produção do consumo para infra-estrutura. Tudo
correria em paz.

385

Mas no cenário em que as pessoas investem no futuro e o Governo consegue o
os recursos necessários temos que decidir qual a taxa de juros justa. Mas ainda não dói
aplicada uma ação para o país crescer. Para o país crescer é preciso haver com os
mesmo recursos mais produção. Então nós percebemos neste momento que a essência
do crescimento é a tecnologia.
A tecnologia é a essência da evolução.
A tecnologia pode ser usada na indústria de base como a agricultura, na
Gestão como informática, e em nossos produtos como internet e celular.
1-A. Quando a tecnologia atua na plantação de batata, podemos plantar batata
com a metade do custo, existe uma desinflação, ao contrário do imposto libera
dinheiro para o crescimento do consumo de outros bens e a economia cresce. 1-B. Se
a tecnologia é proprietária e a produção de batata pertence a uma só empresa, essa
empresa passa a ter um lucro astronômico de mais de 50%, e vai fazer publicidade
para as pessoas consumirem mais batata, e vai colocar o Capital nas letras do tesouro,
liberando recursos de funcionário e Capital para a infra estrutura sem inflação, e
produz crescimento econômico porque os consumidores continuam gastando 100%.
2-A. A tecnologia na Gestão. Uma empresa de distribuição trocou os seus 200
vendedores de rua e viagem por um grupo de telemarketing. O custo administrativo
caiu pela metade. A empresa diminuiu o custo do produto e houve desinflação. 2 – B.
A empresa era a única no ramo, manteve o preço, e investiu o Capital existente nas
letras do Governo para infra estrutura.
3–A. Tecnologia gera novo produto, um novo produto que melhora a vida das
pessoas, hoje ninguém consegue imaginar a vida sem celular. Hoje no mundo 2
bilhões de pessoas têm celular. Essa inovação aumenta a produtividade das pessoas, e
a comunicação traz mais bem-estar. O novo produto toma parte da vida das pessoas,
só no Brasil são R$120 bilhões em 2010, a diminuição da renda disponível diminuiu o
consumo da economia tradicional e no gráfico das curvas de oferta e demanda
aconteceu uma deflação. 3 – B. Se a empresa é única no mercado ela cobra um preço
muito caro aumentando em muito seu Capital e atuando no encolhimento da atividade
econômica, mas há deflação.
Agora se o Governo para dar andamento a atividade de infra estrutura, sem
captar em letras do tesouro de longo prazo ou aumento de impostos de consumo, e
para tanto emite dinheiro, então há inflação. Se o Governo aumentar a produtividade
da máquina pública há deflação.
CONCLUSÃO: todas as atividades de aplicação de novas tecnologias e
aumento de produtividade causam deflação. Toda emissão de moeda do Governo para
pagar gastos gera inflação.

3 - O EFEITO DO AUMENTO DO JURO
A economia contrai com o aumento da taxa de juro.
Vamos iniciar numa situação de estabilidade econômica, com PIB de US$ 1
trilhão com 70% no consumo, com zero % de inflação, zero % de crescimento e zero
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% de juro, o Governo com uma dívida pública de 50% do PIB, o Consumidor com
uma dívida de 50% do PIB de crédito imobiliário ao Capital através dos bancos. 3% de
desemprego coberto pelo seguro do social.
O Banco Central decide nesse momento (amo 2) subir o juro para 10%, em
consequência o Consumidor vai agora pagar US$ 50 bilhões de juros anuais e o
Governo também vai pagar US$ 50 bilhões de juros anuais, então, sai do consumo do
país US$ 100 bilhões entre consumo e investimento em infra estrutura, e o país entra
em recessão, e o único ganhando é o Capital. Conclusão: o aumento de juro contrai a
economia. Como vimos na sessão acima, o efeito da inflação, muitas vezes os
governos e economistas querem atacar a inflação com o aumento de juros, é verdade
que ataca porque contrai a economia, mas a verdadeira causa da inflação se dá pela
emissão de moeda para pagar gastos improdutivos do governo. A forma efetiva de
acabar com a inflação é aumentando a produtividade com tecnologia, melhora da
eficiência nos processos administrativos e no lançamento de novos produtos com
tecnologia mais avançada.
PAIS
Consumo
Juro / imposto
Governo
Juro / imposto
Bancos
PIB

Ano 1
$ 700 bi
$ 300 bi
0
$ 1 trilhão

Ano 2 – juros
$ 650 bi
$ 50 bi juros
$ 250 bi
$ 50 bi
$ 100 bi
$ 900 bi

Ano 3 - impostos
$ 650 bi
/ $ 65 bi impostos
$ 315 bi
/ $ 65 bi imposto
0
$ 1 trilhão

Subir juros só beneficia o Capital improdutivo a custa da contração
econômica.
O controle da demanda agregada pelo aumento da taxa de juro deve ser
substituído pelo controle do “imposto de consumo” em digamos 10% (ano 3), porque
tem muitas vantagens:
1 – pode ser direcionada a produtos específicos;
2 – não acarreta concentração de renda;
3 – o governo absorve recursos extra
4 – não causa inflação posterior;
5 – reação imediata e previsível.
4 – EFEITOS DA TECNOLOGIA
A tecnologia cria um grande poder competitivo. Ela também cria produtos
impossíveis. Um homem vence um tigre com uma espingarda (tecnologia). Um homem
vence um exército com uma bomba atômica (tecnologia). Um homem pode voar com
200 toneladas nas costas a 10 000 metros de altitude pilotando um jumbo. Um homem
pode criar um modelo social que gere riqueza para a humanidade e privilegie a
virtude.
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Supomos que existam 10 mercados, podem ser o planeta, um país ou uma
região qualquer.
Se o “país 1” tem tecnologia superior todos querem seus produtos, e o país
lucra mais porque além de vender muito mais tem menores custos e preços mais altos,
colhendo os lucros disponíveis na indústria mundialmente. Os países com menos
tecnologia fecham fábricas locais e passam a importar o “produto 1”. O aumento de
demanda por “moeda 1” a faz valorizar, abrindo espaço para outros países periféricos
exportarem produtos com menos valor agregado, o “país 1” fica mais rico e com
poupança ou Capital.
Como as fronteiras de mão de obra são fechadas o “país 1” passa a ter o
domínio sobre a “indústria 1” no mundo e vai ficando mais rico, vai subindo o padrão
de vida, e vai subindo ocupando seus trabalhadores e vai subindo o valor da sua mão
de obra. Chega um momento que sua exportação fica vulnerável, no momento que ao
passar sua fábrica e tecnologia para um país com mão de obra mais barata fica mais
competitivo para a manutenção do domínio da indústria. Nesse momento rompe o elo
do país com a empresa por interesses opostos.
Mas em muitos casos esse equilíbrio não acontece, a empresa do “país 1”
acumula Capital com os lucros obtidos e apesar de poder comprar fábricas no terceiro
mundo, ele fica preguiçoso e não desenvolve tecnologia como as empresas de petróleo
nos últimos 30 anos. A saída para os países do terceiro mundo seria desenvolver
tecnologias mais avançadas, o que muito raramente pode ocorrer por estar em um
plano de desenvolvimento inferior, então ter menos conhecimento e não investe em
R&D, então estabelece-se aumento constante do Capital do “país 1” sobre os outros. O
equilíbrio se dá a custa de salários muito mais baixos no 3o mundo. A Petrobras com
investimentos altos em tecnologia e design dos postos expulsou a ExxonMobil, Texaco
e Shell da distribuição no Brasil.
Como estratégia o país periférico pode aumentar o imposto de renda naquele
setor da economia como forma de participar dos lucros, sem perder a competitividade
do custo de produção.
UNESCO: R&D no mundo tem variado em torno de 1,5 do PIB mundial em torno de US$ 74 trilhões.
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5 - O EFEITO DA EDUCAÇÃO
O efeito mais impactante no desenvolvimento de um pais é a educação,
portanto a qualidade e produtividade do ensino, ou eficácia do processo de ensino
deve ser uma prioridade do governo e do povo.
Muitas pessoas precisam ter um ambiente atraente para querer estudar, como
as crianças querem ir ao McDonald’s por instinto, a arquitetura e o Formato da Escola
são fundamentais para que as pessoas atrasadas de uma maneira geral valorizem a
educação, um lugar que vá colocar ela num nível social mais elevado. Quando a
pessoa não é de um nível psíquico elevado ela só enxerga o que está na realidade
imediata, não consegue ver os benefícios futuros de uma ação de hoje.

Modelo de Arquitetura da Escola
A educação eleva a consciência, eleva a criação de produtos e a inovação
tecnológica, estabelece um nível de consciência sensível a criação de style, faz o
trabalhador mais produtivo e melhora a qualidade dos produtos. A Fórmica no Brasil
tinha 400 funcionários, enquanto na Holanda tinha 20 funcionários para o mesmo
faturamento com menos interrupção na produção. O foco de educação em uma
indústria específica pode transforma o país a ter o domínio mundial no setor.
CONCLUSÃO: se o pais investe massiçamente em educação sua qualidade e
produtividade aumenta e passa a ser mais competitivo, se controlar o consumo com
altos impostos de consumo pode ter energia limpa e alta tecnologia.
Se o mundo investe massiçamente em educação com restrição do consumo
pelos impostos de consumo, podemos ter um mundo mais evoluído e rico. O objetivo
da vida não é o consumo exacerbado, mas a elevação do novel de consciência.
6 - EFEITOS DO STYLE
O Style cria valor sem capital. O melhor investimento do mundo é em style, o
style é o fator de maior aumento da competitividade e lucro, uma empresa com style
pode ter o mesmo nível tecnológico dos outros e um lucro de 25% sobre o
faturamento.
O impacto do amor

...

style

...

25% de lucro

O impacto da razão

...

tecnologia
organização
recursos

...
...
...

15% de lucro
8% de lucro
3% de lucro

389

Uma empresa pode dobrar o lucro em 3 meses, criando style para seus
produtos e publicidade.
O amor dobra o lucro sem Capital com style.
O avanço tecnológico tem mais poder que o Capital.

O style é a forma mais rentável de investimento e sem custo, apenas com
caráter, deixa as empresas num patamar mais elevado de lucratividade. Mas precisa
formar uma cultura de style. Um país pode importar estilistas, ter liderança na criação.
As Corporações Científicas proporcionam esse processo criativo cientificamente,
pequenas melhorias no style resultam em grandes aumentos de lucratividade.
O style domina a tecnologia, cria preferência do consumidor apesar dos
defeitos, como o caso da Harley Davidson que com o espírito correto da motocicleta
criou o “estilo rebelde” e dominou o mercado, apesar de defeitos mecânicos menores
na Honda. O mesmo sapato vendido no Brasil para a Louis Vuitton por US$20,00 é
vendido pela Louis Vuitton por US$500,00.
7 – EFEITO DA CONCENTRAÇÃO DE RENDA
A concentração de renda estrangula a economia e cria dívida pública. Essa é a
força mais devastadora de todas.
Tomemos um país básicos: um PIB de US $ 1 trilhão, $ 700 bilhões
em consumo, US $ 300 bilhões em gastos do governo, os impostos de 30%, taxa de
juros anual de 1%, crescimento de 3%, o investimento de 1% na R & D (apenas a
inovação tecnológica gera um crescimento real ). A dívida do consumo antecipado de
US $ 500 bilhões (o que inclui crédito imobiliário), a dívida internado governo de US $
500 bilhões, uma taxa de desemprego de 2%, e 10% capacidade ociosa.
Em um determinado momento os bancos estão autorizados a exercer na
alavancagem e à liberdade de cobrar a taxa de juros que eles quiserem. Nós
colocamos uma taxa de juros exorbitantes de 50% para que fique claro o efeito
produzido na economia. Isso tira US$ 250 bilhões em consumo e US$ 250 bilhões
em gastos do governo para pagar juros. Os bancos ganham US$ 500.000 milhões
dólares para nada.

Consumo
Governo
Investimento
Economia
Bancos

Ano Zero
$ 700 bi
$ 300 bi
$ 10 bi
$ 1,0 tri
$ 10 bi

Ano seguinte
$ 450 bi
$ 50bi
$ 10 bi
$ 500 bi
$ 500 bi

Ano 3

A concentração faz um estrangulamento na economia, que passa de $ 1 tri do
ano corrente para $500 bilhões no ano seguinte, tirando $500 bi para pagar juros,
produzindo um efeito devastador na queda do consumo. Como o Governo não pode
manter o orçamento de US$ 300 bilhões, que é reduzido para US$ 50 bilhões. Produz
um efeito devastador na economia.
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O governo tem três caminhos possíveis: 1. pedir US$ 250 bilhões emprestados
aos bancos para manter o orçamento, o que aumenta sua dívida e diminui ainda mais
o orçamento para o próximo ano; 2. emitir US$ 250 bilhões para pagar as suas
despesas, isso aumenta a inflação? Não, porque tem capacidade de produção ociosa;
mas cria desequilíbrios altos com capital ocioso no banco 3. aumentar os impostos
para 50% sobre os ganhos de Capital, isso traria de volta os US$ 250 bilhões para o
governo, e o governo ainda poderia emitir US$ 250 bilhões para investir em infra
estrutura e ajudar o consumo. Isso dilui a concentração de renda e amortece o efeito
do aumento dos juros. O Capital gerado não gera investimentos produtivos porque
houve queda do consumo.
Seria ótimo se o Capital investisse dilui a concentração de renda e amortece o
efeito do aumento dos juros. O Capital gerado em descoberta científica, educação de
qualidade, tecnologia e infra estrutura, mas não é isso que tem acontecido, veja que
temos 1 bilhão de pessoas com fome no mundo.

8 – IMPOSTO SOBRE O GANHO DE CAPITAL
Ganho de Capital é a principal fonte para sufocar a economia. No
exemplo acima a taxa de juros gerou US$ 500 bilhões em ganhos de Capital,
ela veio de US$ 250 bilhões em gastos do governo e US$ 250 bilhões em gastos
do consumidor, e a economia caiu em 50%.
Se o governo aplica 90% de imposto sobre o ganho de Capital vai ter
US$ 450 bilhões de volta em impostos. O governo pode tirar US$ 250 bilhões
para manter as despesas, e tem US$ 200 bilhões para investir em educação,
infra estrutura e programas de desemprego e melhoria da mão de obra.
9 - 0 FLUXO DE CAPITAL e câmbio
O natural é o pais rico gerar mais poupança e tecnologia e o excesso de
Capital ir para os países pobres para melhoria da qualidade, com tecnologia e
produtividade com maquinas. Assim o pais pobre passa a produzir mais e oferece
produtos e serviços mais baratos ao pais rico e todos ganham. Visto de outra maneira,
sem olharmos os números, quando uma parte do mundo tem máquinas e processos de
produção obsoletos e passa a processos mais evoluídos o planeta ganha.
É natural que a taxa de juros no pais rico seja 1% e a do pais pobre 3%,
porque o retorno sobre o investimento é maior, isto é, faz mais diferença em qualidade
e produtividade.

Em outro texto temos a demonstração de que a medida que o pais se
fortalece (ganha qualidade e produtividade) há a valorização da sua moeda.
Nesse processo os países pobres irão se igualando aos países ricos e todos tem
um bom padrão de vida. E isso de fato ocorre, e os governos deveriam ser os grandes
lideres desse processo com o investimento em educação. No entanto a oferta de
crédito para consumo no lugar da educação prejudica o processo. Quando o pais rico
só pensa em explorar e cria uma diferença de padrão de vida enorme, isso se torna
uma vantagem competitiva para o pais pobre, pelo baixo custo de mão de obra.
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Se a empresa ou pessoa se endivida para o consumo ela fica pobre e menos
evoluída, se ela investe em estudo, no aumento de qualidade e produtividade superior
a taxa de juro que ela paga ela fica mais rica e todos ganham.
Mas hoje os USA não poupa, só pensa no consumo, mas pela concentração de
renda acumula muito Capital, para aumentar o consumo dá crédito ao consumidor
americano, mas esse modelo tem um limite que é a capacidade de endividamento do
consumidor americano. A concentração de renda é descomunal e o salário médio não
tem aumentado por três décadas, isso estrangula a economia americana. Mas pela
concentração de renda tremenda gera excedente de Capital, como tem tecnologia
superior investe nos países pobres, o planeta evolui mas a corda está chegando ao
limite.
No Brasil as taxa de juros são as mais altas do mundo, acima de 10% ao ano,
atrai o Capital especulativo do mundo, que gera lucros internos altos em investimento
direto (em 2010 as 1000 maiores empresa do planeta geraram em media 3% de lucro
sobre as vendas e no Brasil 8%) e remunera o Capital do rico enviando de volta a
remessa de lucros, e atrai volumes enormes de Capital especulativo. O Brasil melhora a
qualidade e a produtividade do pais nas fabricas das multinacionais, mas a juros muito
elevados, está perdendo competitividade industrial e não exporta produtos
industrializados. Só os ricos e bancos ganham com os juros elevados. Se a China está
ganhando competitividade, essa estratégia não contribui para a evolução do planeta.
Se o Brasil tivesse juros de 1% não haveria sangria de riqueza com a especulação, tudo
seria diferente, o Capital viria apenas para produção e haveria mais competitividade
porque outras empresas menores poderiam entrar no ramo com juros mais justos (1%).
Mas o Capital dos países ricos não encontram oportunidades reais, a China
que mais cresce tem uma poupança interna de 50%, ela gera Capital internamente,
gera tecnologia, e gera educação. Sua moeda ganha valor real mas o governo
comunista mantém desvalorizada. Toda a artificialidade encontra a realidade e tira a
mascara, as outras moedas Irão perder valor relativo. O fluxo de Capital do mundo
precisa se direcionar para a infra estrutura dos países pobres e a África. Os países
pobres precisam manter as taxas de juros baixas para não terem sangria de recursos
pelos especuladores. A concentração de Capital nos países ricos e com diminuição de
consumidores ( os EUA e Europa precisam poupar) o dinheiro vai perder o valor, e esse
é o fim do Capitalismo.

10 – O EFEITO DO COMÉRCIO POBRE RICO
-

exportar
empresa offshore
joint venture
royalties
. de tecnologia
. design
. modelo de negócio
. franquias

-

capital

A economia é produzida por seres humanos com seu conhecimento e suas
limitações. Quando um país “rico” vai ao encontro de uma “tribo de índios” em um

392

outro continente a possibilidade de destruição é eminente: porque o índio é mais fraco
e pobre? O índio é pobre porque quer grande parte dos produtos do país “rico”. Na
tribo, como no resto do universo, não há dinheiro, os índios gostam dos produtos da
civilização, olham a calça Lee e são capazes de trocar poucas peças por uma floresta
inteira, não tem noção do valor das mercadorias, os índios são muito vulneráveis.
Definição: “o rico é aquele que não precisa de nada”, neste sentido os mestres zen são
ricos e os índios pobres.
RELAÇÃO COMERCIAL FORTE X FRACO:
Modelo Científico . . . ajudar os índios
Modelo Capitalista . . . explorar os índios
Tem muitas pessoas hoje que admiram muito os índios, sua sabedoria das
plantas, a sua forma harmônica com a natureza. Mas em contato com a civilização eles
são vulneráveis, só vivem em harmonia dentro de um sistema com apelos aos instintos
básicos (na hierarquia de consciência da evolução humana), suas sinapses
neurológicas na parte intelectual, psíquica e magnética do cérebro são extremamente
restritas, e os produtos da civilização projetam partes da mente que expande a
consciência e o índio sente atração imediata por muitos produtos, como a criança
chinesa sente hoje pelo McDonald’s.
Eles devem ser tratados com respeito, mas como crianças eles não têm
capacidade de entendimento da organização social do nosso tempo.
Hoje as classes pobres das grandes metrópoles e interior são como índios,
apesar de ter acesso aos produtos, televisão e cinema, têm valores, atitudes,
compreensão e capacidade de entendimento do mundo como um “índio”. Precisam
ser ajudados com educação e cultura e não explorados pelos ricos, isso para o
progresso do planeta, o planeta é mais rico com a participação de todos.

COMÉRCIO ENTRE PAÍS POBRE E RICO
A África tem diamantes, ouro e petróleo e é pobre, o Japão não tem nada e é
rico, com renda per capita maior que os Estados Unidos. Os países europeus foram
para o terceiro mundo para explorar e fazê-los dependentes, deixando numa posição
de pobreza.
Mas não adianta os retrógrados e românticos acharem que a referência é o
índio, a tendência do universo é a expansão, e da consciência é a integração entre
mercados e culturas; e para ter ordem no mercado global um governo planetário. Mas
temos que ter uma organização social estratificada, sabendo que a galinha não é águia
e tem capacidades e aspirações diferentes, a galinha se for viver como águia morre.
Mas é preciso existir condição de vida e respeito por ambas.
EXPORTAÇÃO: a exportação deve ser feita nos termos da ”justiça” dos preços
no mercado internacional. Apesar de ser a forma mais cara para o país pobre
importador, é muito complexa a resposta do positivo e negativo, o produto mais
avançado – digamos um avião – provoca desejos e vontade na população pobre e
desejo de mudar de hábitos e estudar (ações positivas de difícil precificação). É o mais
rentável para o país rico porque tem uma tecnologia, mas vende todo o produto físico,
inclusive embalagem, tirando o espaço de outros produtores locais que competem
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pela renda do consumidor local. Atuação total a favor do país rico na balança
comercial.
EMPRESA OFFSHORE: a abertura de uma fábrica no país estrangeiro, como a
Nike na China, é uma situação muito melhor para o país pobre, porque usa a mão de
obra local criando empregos, os trabalhadores ganham knowhow tecnológico e
administrativo aumentando a produtividade do país, e tendo um saldo na balança
comercial, porque além de não importar exporta. O país pobre ganha no crescimento
real pelo aumento de tecnologia e produtividade. O ponto negativo é a remessa de
lucros, que se visto do ponto estritamente financeiro a empresa que investe tira mais do
que põe, ou não seria um bom investimento, atuando negativamente na balança de
pagamento. O que deve ser visto no negócio é a qualidade da tecnologia importada, os
ganhos em métodos administrativos, que sabemos que só o aumento de produtividade
produz o crescimento real do país. Hoje as empresas que trazem mais contribuição
tecnológica, que atuam no aumento da produtividade do país, são as de
telecomunicação e internet, que são locais. Temos empresa de tecnologia a café, como
a IBM, varejo como C&A, até o café como o Starbucks.
JOINT VENTURE: é a mesma condição da empresa offshore, com o benefício
de real incorporação de tecnologia, e com o uso do Capital local apenas a metade dos
lucros são enviados.
ROYALTIES: os maiores royalties hoje são a tecnologia da informação, os
programas de computação que tendem a crescer. A tecnologia da informação vai
tornar o mundo mais transparente e organizado, e aumentar em muito a produtividade.
O design de móveis e produtos tem caído muito, e as franquias desde serviços de
tecnologia. Os royalties trazem uma contribuição tecnológica ou cultural difícil de
medir economicamente, racionalmente não tem o porque o mundo estar pagando
royalties para o McDonald’s se qualquer um faz hambúrger, mas tem um efeito cultural
que é de difícil medição.
CAPITAL: é o grande ilusionismo do Capitalismo, para o Capital do país rico
entrar no país pobre precisa ser convertido em moeda local, nesse ponto o dólar fica
no banco central e o Governo local emite dinheiro. Qual a diferença se o país apenas
emitir dinheiro para um novo negócio? O Capital não traz nenhum benefício
tecnológico ou de gestão, não gerando crescimento, não há aumento de produtividade,
e leva todo o lucro para o exterior, drenando a economia local de recursos que ela já
não tem. Capital é pura exploração. Só ajuda na balança de pagamentos no curto
prazo, depois deteriora a longo prazo pela remessa de lucros.

11 - EFEITOS DO CRÉDITO
Quando o crédito é construtivo e para o progresso?
A pessoa madura não vai além de seus meios. Crédito é a principal ferramenta
do Banco Capitalista para tirar dinheiro do consumidor imaturo. A pessoa pode
comprar uma cada financiada, ou o governo deve ter um programa social para casa
própria? Mas qual o benefício de se endividar para comprar uma camiseta ou um
óculos de sol?
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Uma criança de uma família rica tem crédito e ganha suporte até chegar a fase
adulta e poder gerar seus próprios ganhos. Uma criança da classe pobre é criada sem
recursos e é muitas vezes prejudicada no seu desenvolvimento e não pode se educar e
dar o melhor para o seu país. Crédito para comprar batom, esmalte e cicletes parecem
que não contribuem muito para o progresso do planeta. A grande parte do crédito na
sociedade deve ser direcionado para finalidade produtiva. O nível científico da
civilização científica não vai oferecer crédito. O nível socialista da civilização
científica também não, a razão é a imaturidade. Poupar é uma virtude, crédito pode ser
um vicio.
O crédito atua em várias situações com resultados diferentes:
- crédito para consumo de supérfluos alimenta o vício e não a disciplina;
- crédito a uma empresa para aumentar a produção ou desenvolver novas
tecnologias para aumento da qualidade e produtividade;
- crédito para comprar uma casa de campo por R$ 200 000,00;
- crédito para o turismo, fazer 10 viagens ao exterior por R$ 200 000,00;
- crédito para eletrodomésticos, televisão e computador, aumentando a
produtividade doméstica.
O impacto do crédito é complexo. Os bancos no futuro terão um papel
preponderante sobre o plano de crescimento pessoal dos clientes, buscando a
“prosperidade”. Cada pessoa precisa de um plano pessoal de investimentos. O ser
humano tem a cabeça tonta, uma pesquisa feita em Harvard, em 1960, com 10.000
alunos descobriu que apenas 2% dos alunos tinha um plano pessoal e esses 2% depois
de 10 anos tinham mais que os 98% sem plano restante, ainda assim mais bem casados
e fazendo o que gostam. Bancos Científicos irão ajudar aos clientes desenvolverem
uma plano financeiro pessoal.

CRÉDITO INTERNO
PARÁBOLA: um rapaz de 20 anos recebeu de herança do pai, que morreu de
acidente, um castelo. Ele adorava uma moça muito bonita, que transava com todo
mundo, e adorava o Castelo. Ela propôs a ele que transaria todos os dias até a morte se
ele desse o Castelo para ela. No sonho ele aceitou a proposta, a família dele botou ele
para rua, e em 10 anos estava acabada e velha e ele estava na rua e não queria mais
nada com ela. Na realidade, ele aceitou a proposta, ela morreu logo depois e deixou o
Castelo para o irmão dela, que dava festas incríveis cheias de garotas bonitas e ele
ficava de fora e ainda abandonado pela família. MORAL: tem na sociedade muita
gente imatura e demente e o governo precisa protegê-las e colocar limites como para
as crianças.
CRÉDITO INTERNO AO CONSUMO
Imaginando o país com PIB de US$ 1 trilhão, sendo US$ 700 bilhões de
consumo e US$ 300 bilhões do governo. O Governo com US$ 500 bilhões de dívida
interna e o Consumidor com US$ 500 bilhões de dívida interna, impostos de 30% do
PIB e economia com zero de juros e estagnada.
Sabendo do estudo da inflação que a única coisa que causa crescimento real
per capita é a tecnologia e aumento da produtividade – produção e administrativa. Se o
Governo libera o crédito de US$ 100 bilhões ao consumo com 30% de juros anuais, a
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demanda cresce US$ 100 bilhões nesse ano. Suponhamos para facilidade didática que
os empréstimos realizados no ano seriam pagos no ano seguinte.
ANO
PIB

2019
$ 1 tri

2020
$ 1,1 tri

2021
$ 1 tri

2022
$ 1 tri

CONSEQUÊNCIA: no ano do empréstimo, digamos 2020, o consumo
aumentou em US$ 100 bilhões devido ao crédito ao mercado que passa a ser de US$
800 bilhões de consumo, e com mais US$ 300 bilhões do Governo passa a ter um PIB
de US$ 1 100 bilhões. Porém, em 2011, mesmo se for mantido o crédito de US$ 100
bilhões ao consumo, como tem que descontar US$ 100 bilhões para pagar a dívida de
2010, sobrou US$ 700 bilhões para o consumo e os US$ 300 bilhões do Governo, isto
é, a economia cresce no primeiro ano, mas cai ao nível anterior do segundo ano em
diante. CONCLUSÃO: crédito ao consumidor aumenta o consumo no 1o ano, mas não
provoca crescimento, e concentra a renda provocando inflação no futuro.
Só novos produtos com aumento de novas tecnologias e aumento na
produtividade podem efetivamente contribuir para o crescimento do PIB per capita.

O CRÉDITO VINDO DA POUPANÇA EXTERNA

Se o mercado “A” é rico e gera um PIB de US$ 10 trilhões e poupança de 20%
do PIB, ele pode abrir mão da poupança para o consumo de “BCD”. A demanda
agregada de “BCD” é também de US$ 10 trilhões. Se o crédito é para aumento de
consumo de “BCD”, ele aumenta a produção de “BCD” em 20% e diminui os
desempregados. Se “A” empresta 10% do PIB de “BCD” e gera aumento de consumo
de 10% e as empresas de “BCD” têm lucro de 10%, se o mercado “A” cobrar 10% de
juros ao ano o mercado “BCD” cresceu 10%, deu emprego (vamos desconsiderar essa
variável) e lucro de 0,1% do PIB de “BCD”.
No fim o mercado “BCD” ficou 10% mais rico, mas com uma divida de 1%,
como cresceu 10% pode pagar essa dívida com bens e fica 9% mais rico.
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CRÉDITO POR ALAVANCAGEM
Se os bancos geram 10% do PIB de crédito em alavancagem para o
consumidor, o consumo aumenta em 10%, a produção cresce em 10%, digamos que o
juro do banco é 20%, e 30% é a parcela dos salário nas empresas. Se as empresas tem
5% de lucro e capacidade ociosa, no final o banco ganhou 2% do PIB em juros, as
empresas 0,5% em lucros extras, e o consumidor pagou 2% em juros e ganhou 30%
em salários.
Se o payback das empresas é de 10 anos e tem os lucros de 5%, aumentar a
produção em 10% exige investimentos de 50% do valor do aumento de produção.
Nesse caso 10% de mais consumo exige 5% de investimentos. Se o Governo
simplesmente emitir e dar crédito a indústria a juro zero, aumenta o PIB em mais 5%
sem haver inflação.
O crédito ao consumo gera inflação apenas se não tiver capacidade produtiva
ociosa. A alavancagem permitida ao sistema financeiro é ganho de riqueza com
dinheiro público. Mas o Governo pode simplesmente emitir e dar crédito ao
consumidor sem transferência de riqueza.
O crédito ao consumidor dosado com o credito à produção, mantendo a
capacidade de produção superior ao consumo, aumenta a produção e a riqueza sem
inflação.
CRÉDITO POR EMISSÃO
Quando o Governo emite para dar crédito ao consumidor, digamos como no
caso poupança externa que fez empréstimo de 10% do PIB, o país cresce 10%, as
empresas ganham 0,5% do PIB a mais de lucro. Se a capacidade de produção estivesse
à 90% do limite não haveria inflação. Se considerarmos 10 anos de payback e 5% de
lucro precisaríamos de 5% de investimentos na produção. Se não o fizermos os preços
subiriam em 9%, se houvesse investimento em produção, aí a inflação seria zero. Se
fizermos o crédito de 15%, 5% para aumento de produção e 10% para consumo
também não haveria inflação. Na vida real e numa situação efetiva, devemos controlar
a inflação com a redução da demanda com diminuição do crédito ao consumidor, ou
aumentar o imposto de consumo por tempo determinado nos produtos selecionados
com falta de produção e crédito por emissão as empresas.

EMISSÃO PARA A EDUCAÇÃO
O governo também precisa investir em educação, saúde e tecnologia, para
aumentar a qualidade e a produtividade. Esse modelo funciona como o crédito ao
consumo, apenas de melhor qualidade porque se cria um patrimônio real para a
humanidade, só a educação e tecnologia pode gerar produtividade e criar evolução, e
precisa treinamento para exercê-la.
O limite do crédito e da emissão do governo nesse modelo para não provocar
inflação é limitado quando chega o fim da oferta de MÃO DE OBRA. A longo prazo
devemos ter robôs e processos automáticos na administração.
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SEM DESEMPREGO
O modelo científico de civilização controla o desemprego pela produtividade.
Cada instituição pública e cada empresa deve ter um índice de produtividade explicito.
A geração de riqueza é fator da produtividade. A produtividade é limitada pela
educação e treinamento da mão de obra, fazer maquinas e emitir crédito é sempre
mais simples e possível. Inflação é controlar a demanda, que tem vários meios que não
seja aumento de taxa de juros.
A pessoa querer trabalhar e não ter emprego é a maior injustiça social e é
inconcebível. Uma sociedade só evolui com melhor capacitação das pessoas e maior
produtividade. No item acima o país só cresce enquanto tem mão de obra disponível.
Se tivermos mão de obra em excesso vimos que podemos construir máquinas emitindo
dinheiro. Como a riqueza está na qualificação da mão de obra, o sistema de ensino
deve ser o colchão da economia, ter sempre vagas no sistema desde PhD e pesquisas
científicas até o ensino primário, o gerente de banco pode fazer PhD em engenharia –
se tiver vaga – e continuar com seu salário. Em tempos de pleno emprego diminui-se os
impostos, no tempo de desemprego aumenta-se os impostos dos ricos. A mão de obra
do país vai para as empresas científicas, privadas e funcionalismo público, e não existe
cargo vitalício no estado, as pessoas ganham um função do seu valor. O rico precisa
ter a consciência que ele não é garoto no jardim da infância que acha que o pirulito é
dele, todo dinheiro que ele ganhou foi produto do esforço de todos.
FATOR DE JUROS BAIXOS
O crédito deve ser baixo para consumo e ampliado apenas para circunstancias
especiais da sociedade – como um novo aparelho de comunicação mais eficaz que
melhore simultaneamente a vida e a produtividade. Juros altos são transferência de
riqueza dos pobres para os ricos. Hoje o juro é o fator principal de controle da
economia. Esse processo é altamente ineficaz, porque foca apenas uma variável e não
temos o mapeamento da produtividade que é a riqueza efetiva.
A alta do juro não é solução para a inflação, ele inibe mais o investimento
produtivo do que o consumo, inibe a educação, e no médio prazo acarreta inflação
por escassez de capacidade de produção. Os juros próximos de zero não pune o
investimento produtivo e mantém a capacidade produtiva acima da demanda sem
causar inflação. Já vimos que a causa da inflação é a emissão de moeda. Juros baixos
dá mais estabilidade ao sistema.
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PARTE IX
CHINA X ESTADOS UNIDOS E EUROPA
Os EUA estão numa sinuca com a China. As pessoas na China vivem uma vida
muito simples e trabalham muito e tem uma poupança de 50%, isto é, custo de
produção extremamente baixo, o trabalhador tem um casebre ou mora num
alojamento na fábrica, tem um quimono e um chinelinho simples e uma renda de
muito menos de US$ 1.000,00 ao ano. Enquanto isso o operário americano tem uma
casa com gramado na frente, uma pick up grande, TV de plasma, vai ao restaurante, ao
jogo de futebol, toma cerveja e esse estilo de vida leva a um custo superior a US$ 20
000,00 por ano.
A mais de 20 anos as empresas americanas estão passando suas fábricas e
produção para a China. Desde 1990 empresas como a NIKE, que virão que no negócio
a importância estratégica está na marca e não a produção, cuidam do design dos
produtos e da publicidade nos Estados Unidos, e a operação de fábrica e distribuição
podem ficar em qualquer lugar do mundo. Com isso a China criou milhões de
empregos e deixou os Estados Unidos sem milhões de empregos. Além disso os Estados
Unidos levaram tecnologia e knowhow para a China grátis através de suas
multinacionais, atuando no crescimento real da economia chinesa, que exporta
quantias enormes para o mercado americano acima de US$ 200 bilhões anuais e
acumulou, em 2010, uma reserva em dólares de US$ 3 trilhões. E como a China é um
governo não democrático ela determina o câmbio e os preços de venda. Os Estados
Unidos são uma democracia e defendem o mercado livre, e não podem interferir no
planejamento das empresas. A China está enriquecendo, a riqueza de uma pessoa ou
país se dá quando ele tem valor elevado no mercado e ganha mais do que gasta. Os
Estados Unidos têm poupança zero e a China 50% do PIB. O consumo excessivo nos
Estados Unidos vai levar ao seu enfraquecimento moral e econômico.
Economia. Rico é quem não precisa de nada. O índio é pobre porque quer
tudo do mundo civilizado, o mestre zen-budista é rico porque não quer nada do
mundo civilizado. A China está mais próxima do budismo e por isso a sua poupança é
elevada. As únicas coisas que fazem a evolução do mundo é a descoberta científica, o
avanço tecnológico e a maturidade emocional; a China está na frente em
nanotecnologia e energia alternativa. O conhecimento científico é ótimo, mas a única
saída para a evolução do ser humano pela expansão da consciência e domínio sobre si
mesmo, mas até o Dalai Lama que era contra tecnologia depois reconheceu o seu real
valor. Olhando do ponto de vista do Governo Planetário levar a produção para a
China é melhor para a produtividade do planeta, o aumento da produtividade no
mundo causa desinflação. A liberdade empresarial e o individualismo, que são os
pilares do Capitalismo, enfraqueceram os Estados Unidos, levando através de suas
multinacionais knowhow e tecnologia sem custo para a China. Os Estados Unidos têm
muito a contribuir para o mundo com o seu padrão de desenvolvimento tecnológico, a
disciplina de uma organização objetiva e produtividade, mas precisam diminuir seu
padrão de consumo, o qual estão viciados. A pessoa evoluída tem consumo frugal.
A integração é o caminho do universo, a eficácia está na união do planeta, a
produção com união é muitas vezes maior do que a fragmentação. Apenas aceitar a
necessidade de um governo planetário e a moeda única no mundo, o fim da
manipulação monetária, e colocar o foco na produção mundial vai aumentar em muito
a riqueza do planeta. Os Estados Unidos são os maiores prejudicado pela fragmentação
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do Capitalismo, principalmente o comercial, passou de graça sua tecnologia para a
China através das multinacionais e agora tem que arcar com desemprego, enquanto o
mundo tem produtos mais baratos. O Governos Planetário realocaria recursos para
compensar os desempregados e infra estrutura. Só em as barreiras alfandegárias custam
US$ 5 trilhões anuais a economia mundial, a Europa apenas quer US$ 700 bilhões
para proteção dos agricultores. Com apenas US$ 2 trilhões resolveríamos o problema
da fome, do desemprego, treinamento e educação no mundo, só para mostrar a
ineficiência brutal do cada um por si sem considerar os efeitos positivos da
colaboração e projetos comuns com a pluralidade cultural.
A solução para os Estados Unidos ter mais poupança, diminuir o nível de
consumo, pagar as contas do governo e cuidar dos desempregados passa por 8
estágios:
1 – Liderar o PROJETO mundial da integração por setor da OMC.
2 - impostos sobre os ricos e ganhos de capital: capital acumulado deve ser
direcionado para projetos que aumentem a produtividade do país, infra
estrutura, educação e desenvolvimento de tecnologia, além disso cobrir os
rombos do governo;
3 - aumentar os impostos de consumo para a classe média e alta, diminuindo
o consumo, e gerando impostos, diminuindo o aquecimento global;
4- fragmentação e controle do mercado financeiro: diminuir a alavancagem
dos bancos e das instituições financeiras até chegar a zero, cobrar impostos
altos sobre ganhos especulativos;

5 – ajuda aos pobres e desempregados: uma sociedade evoluída não pode ter
pessoas com necessidades básicas, então no modelo da bolsa-família do
Brasil, o governo deve dar sobrevivência aos desempregados e pobres,
com isso aumenta a demanda dos produtos básicos e a economia cresce;
6 – investimento conjunto em R&D e treinamento: única forma dos Estados
Unidos amenizarem a tomada da China é aumentando em muito a
qualidade e produtividade, a NASA deve ser usada para um R&D nacional;
7 – energia limpa: os Estados Unidos estão perdendo para a China na energia
limpa, para poder manter um pouco do padrão americano de consumo é
preciso cuidar do lixo e da energia para criar uma economia limpa;
8 – aceitar a moeda única no mundo que impede a China de controlar o
câmbio e aumenta em muito a estabilidade mundial, eliminando os
especuladores de câmbio e dando estabilidade de preço aos exportadores
e importadores no mundo.
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Hoje, a China como estratégia controla o câmbio barato para dar
competitividade ao produto Chinês. Como o Governo chinês controla o câmbio, ele
mantém o preço competitivo. A China ocupa a mão de obra e cria desemprego nos
EUA, mas com isso ela investe em fábricas e aumenta o PIB, como o PIB da China é
próximo de US$ 6 trilhões e ela cresce 10% ao ano, a China pode emitir o equivalente
a US$ 600 bilhões em moeda chinesa sem causar inflação, sua exportação US$ 1,5
trilhões e importação de US$ 1,3 trilhões, como o superávit de US$ 200 bilhões e
maior cliente os EUA, a China ainda pode crescer 200% na balança comercial
mantendo o equilíbrio interno.
Com a moeda única no mundo a China não poderia controlar o câmbio e o
seu produto aumentaria de preço em US$, isto é na moeda global, com o aumento do
poder aquisitivo na China e mais educação os salários crescem e haveria um
equilíbrio. Mas se os EUA insistir nessa estratégia de dono da moeda e do mundo a
China vai acabar comprando os EUA.
Quando tivermos moeda única, sem fronteiras nacionais, corporações
científicas planetárias, o investimento do governo planetário irá para educação e infra
estrutura dos mais necessitados com o imposto maior nos ricos, planejamento
planetário da produção e infra estrutura, tecnologia avançada para todos, imposto na
poluição, teremos maior resultado econômico, pessoas com educação, mundo com
beleza e bem-estar social.
O Efeito da Cultura. O que é o fundamental de uma cultura? Os sociólogos
estudam a “reprodução” da cultura e sua história até o momento. Mas não como se dá
a gênese de uma cultura. A origem e permanência de uma cultura tem essência
cósmica e sua essência, espírito ou caráter não se altera com a evolução.

China
Estados Unidos
Europa
Brasil

Caráter como
Expressão mundana
milenar
livre iniciativa
cultura
união

Governo Planetário

científico

Caráter no
Campo Magnético
Formal
Líder Visionário
Equilíbrio Estético
Força de UNIÃO da
Humanidade
Plano de Consciência
Magnético

Estamos numa fase de mudança de paradigma no planeta. Até agora a maior
instituição do planeta são os países e a maior autoridade é o presidente, com visão
empírica e personalista. Sabemos das leis do cosmos, mostrada na parábola da
metrópole abandonada, que as relações pessoais são mais frágeis do que as relações
profissionais, quando o empresário chamou os policiais para fazer a guarda os policiais
que tinham se tornado amigos dos marginais instantaneamente se tornaram inimigos.
Existe no cosmos uma responsabilidade e uma eficácia a ser seguida. Com a
globalização e a criação do mercado financeiro internacional os investidores como
grupo se tornaram mais poderosos que os governos, o papel de presidente nacional já
não tem poder para estabelecer ordem ao mundo (leis naturais dos papeis pessoais
cósmicos).
A cultura da China tem por governo o sistema autoritário porque esse é o
governo no campo magnético Formal. A cultura dos Estados Unidos é democrático
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voltado para os negócios e a livre iniciativa. A cultura Europa é voltada para um
governos social democrata, voltado para o refinamento e respeito da cultura dos países
do grupo. A cultura do Brasil ainda não está desenvolvida, ou melhor, o campo
Magnético que governa o Brasil está voltado para a união dos estados em busca de
uma unidade cultural, com força do estado. O Governo Planetário estabelece uma
nova cultura universal que está associado ao Plano Magnético Científico com o foco na
eficácia, acima da ONU, esse plano magnético as pessoas são menos importantes que
o processo organizacional e o governante é um sindico e não um imperador, com
transparência absoluta de seus atos e aberto a inovações eficazes, portanto muito mais
eficaz do que o sistema político que temos hoje, e a ONU está no mesmo patamar que
o Brasil, e portanto pode ajudar no processo de união do planeta.
Cultura Chinesa. Alguns aspectos da cultura chinesa vale a pena ressaltar:
cultivam o tempo livre e as discussões filosóficas (próprios do Formal) em detrimento
aos bens materiais; admitem a fraqueza militar, mas não julgam que a perícia em matar
seja uma qualidade numa pessoa ou país (com o advento da bomba atômica a guerra
física não tem mais sentido, os Estados Unidos estão se fragilizando com algo
anacrônico, a guerra agora é econômica); consideram que todo mundo tem um rosto,
mesmo o mendigo mais humilde, você não deve impor humilhações a ele, ou
transgredirá o código de comportamento chinês; possuem paciência, pensam em
séculos e não em décadas; não querem os valores ocidentais que consideram muito
agressivos, apenas a sua ciência.
Cultura americana. Espírito empreendedor, inovador, competição, explorar
novos territórios, conquista, liberdades individuais e individualidade, aumento do
padrão de vida com o consumo, visão ego centrada. Falta aos Estados Unidos e ao
ocidente a visão da unidade, tudo está interligado e a eficácia da pluralidade e da
união é muito maior que do individualismo, simplesmente porque tudo está interligado
e interdependente.
O Futuro. O desenvolvimento científico levou a globalização e mudou a
ordem do planeta, temos que ver o planeta como um sistema único. O
desenvolvimento científico e a maturidade psíquica são os dois fatores da evolução da
cultura e do planeta, eles não alteram o caráter da cultura, apenas permitem a sua
evolução. A China com 1 300 milhões de habitantes, com alta tecnologia e consumo
frugal já ganhou a guerra econômica contra os americanos, mas sua especialidade é a
produção e não a inovação que é do espírito americano. Como a produção tem pouco
valor agregado ela pode crescer até fazer toda a produção do mundo, mas não terá o
domínio do mundo. A liderança se dá pelo style e a tecnologia. Os Estados Unidos
felizmente tem apenas 300 milhões de habitantes, porque seu consumo é exorbitante,
precisa educar a sua população despreparada do interior do país, e aceitar a proposta
do Governo Planetário que trará benefício justo a todos. Os Estados Unidos bom em
competitividade e agressividade não vai mais conseguir criar valor, porque o valor vem
da virtude e de dar a FORMA e SIGNIFICADO universal aos negócios e ao pais, mas
isso está em outro nível de consciência – nível do planos Magnéticos do universo. O
Brasil pode ser o pais que vai ajudar na unificação do planeta e eleger o primeiro
síndico do governo planetário.
O Brasil e a ONU por sua natureza cósmica tem um papel importante na
criação de Corporações Científicas. As corporações científicas são a fonte de recursos
para a criação do Governo Planetário.
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O Governo Planetário Científico cria as Corporações Científicas com FORMA
e SIGNIFICADO universal para maior penetração e valor planetário. Os países
precisam de infra estrutura e educação, o Governo Planetário fará os investimentos
para dar oportunidade de crescimento a cada cidadão em função do seu nível de
consciência, criação de valor e produtividade.

COMPETITIVIDADE DOS USA X CHINA
Setor Econômico Tênis - a Nike fabrica na China isso aumenta a
competitividade da Nike, dá emprego na China para pessoas pobres, o mundo tem um
produto mais barato, a Nike lucra mais e domina o mercado mundial e os americanos
ganham seguro desemprego para estudar e se desenvolverem e vender estudo a China.
Como o operário americano se manter competitivo? Essa não é uma pergunta
relevante isoladamente, só é produtiva no contexto global.
Se a Nike tiver a preferência do consumidor global ela tem o domínio do
mercado. O mercado é justo e escolhe o produto e o preço com mais valor espiritual
(style). O que isso significa? Isso só tem valor se a Nike se transformar numa
Corporação Cientifica e ajudar na gestão do Governo Planetário.
Os Estados Unidos tem renda de US$ 45 000, 00 e a China de US$ 5 000,00
per capita. Os Estados Unidos precisam mudar o padrão de consumo, melhorar
dramaticamente a educação, e mudar a arquitetura e os meios de transporte, investir
profundamente em produtos limpos ou recicláveis, e produtos com valor agregado
altíssimo com style e alta tecnologia, aumentando a qualidade e diminuindo a
qualidade de consumo, contribuindo para a mentalidade do consumo frugal na
civilização que estamos entrando, como a empresa de combustível acima.

RECUPERAÇÃO EUA e EUROPA
O EFEITO DA CONCETRAÇÃO DE RENDA: um olhar retrospectivo nos últimos
cem anos nos EUA mostra um padrão. As épocas em que os Estados Unidos tiveram
maior prosperidade foram épocas de melhor distribuição de renda e fortalecimento da
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classe media: entre 1918 e 1933 houve maior concentração de renda e a “Grande
Depressão”; entre 1947 e 1977 os ricos levaram uma porção menor da renda nacional
e os bancos e foi o período da “Grande Prosperidade” e os salários médios subiram, a
maré crescente elevou todos os barcos; de 1981 até o presente o crescimento
desacelerou e os salários médios estagnaram. As épocas que os mais ricos atingiram o
pico da renda total, em 1928 e 2007, foram os anos que precederam as grandes crises.
A partir de 1980 a economia cresceu mas com estagnação dos salários,
diminuição dos impostos e o aumento de produtividade em função do avanço
tecnológico. Nesses 30 anos achatou os salários, depois exporta do trabalho, o
consumo foi garantido porque as mulheres entraram na força de trabalho, de 12% para
55%, e houve uma enorme expansão do crédito pessoal. Os lucros do sistema
financeiro na economia passou de 10% na época da “Grande Prosperidade“ para os
40% atuais, o sistema financeiro tem uma mentalidade Republicana de baixar os
impostos e acabar com a educação e a infra-estrutura. Hoje 5% mais ricos tem 37% da
renda nacional.
O desempenho da Alemanha na crise foi melhor e tem melhor distribuição de
renda e atuação mais forte do governo na educação e infra-estrutura do pais.
SOLUÇÃO: a evolução do universo se dá pela complexidade, a sofisticação
dos produtos como marca e style são o caminho, o mecânico de esquina tem menos
complexidade do que o de Formula 1, a pluralidade social se dá também na
pluralidade do conhecimento e das profissões. Os salários no Vale do Silício na
Califórnia na industria da tecnologia digital é muito mais alto do que na média do país.
Por outro lado a Nike tem lucro e domínio do mercado pelo design, publicidade e
tecnologia do produto, a produção é feita na China. A china tem produção mas não
consegue ter marca e style, porque a marca exige um nível de consciência mais
complexo e elevado, produto de sinapses neurológicas mais amplas e complexas, que
cria e relaciona a formas com a complexidade do mundo atual.
Os EUA e a Europa precisam ter uma força de trabalho mais sofisticada, que
agregue mais valor aos produtos e diminuição do consumo. O consumo pode ser
diminuído com aumento de impostos de venda dos produtos. Para infra-estrutura e
educação a elevação importante dos impostos de renda para os ricos, para gerar
recursos no governo e gerar uma classe media preparada e mais forte. Menos de 20%
da econômica americana é importação ou exportação, ou 80% da produção e
consumo são realizados no mercado interno, portanto não teria razão para tamanha
instabilidade econômica se não fosse pela presença predominante do sistema
financeiro corroendo com altas alavancagens e sem produção de valor. Os fluxos de
Capital são enormes e arrastam lucros especulativos causando desequilíbrios
gigantescos, como os atuais US$ 247 trilhões em derivativos. O sistema financeiro
precisa de uma severa restrição, sem alavancagem, eliminar as operações de jogos e
proibir os produtos definidos como “sofisticados” como derivativos, mas que não
trazem riqueza alguma para a humanidade. A criação de serviços de valor e qualidade,
como style e avanço tecnológico, podem criar o domínio do mercado mundial na
industria de ponta, os EUA com tecnologia e a Europa com style, e os impostos de
renda dos ricos elevados para manter os desempregados em atividades produtivas
como na educação e na industria de serviços sofisticados, usar robótica, e a China
continua no domínio da produção na indústria da segunda onda de Alvin Toffler.
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Mas a solução final só é possível com o Governo Planetário e Corporações
Científicas, por ser um modelo organizacional mais sofisticado e um processo natural
muito mais eficaz e coloca o homem num nível superior de consciência, que é o
fundamento da evolução e o progresso humano.

O EXEMPLO DA UNIÃO EUROPEIA
A passagem de um nível de evolução para outro, do Capitalismo para o
Científico, se faz com alguns conflitos e quebras, pessoas estão apegadas ao padrão
anterior. Sabemos que para implementar um novo padrão tecnológico pósglobalização precisamos como instituição central de sustentação o Governo Planetário.
Na situação atual do mundo onde estamos mais perto é a União Européia. Já foi
implementada a unificação da moeda, porém começaram os desequilíbrios em função
da não planificação do padrão de infra-estrutura, e assim surgem as dificuldades da
Grécia, Portugal, Irlanda e Espanha.
INTERCAMBIO E PRODUTIVIDADE
Discussão dos FUNDOS. Os fundos devem investir em projetos de
produtividade. Dinheiro não resolve problema de ninguém, acaba o dinheiro e volta
para o ponto inicial. O pais para evoluir precisa de produtividade, o Governo e
serviços públicos de um pais mais pobre (e mesmo o rico) precisa melhor seus padrões
de produtividade, para isso é preciso ir profissionais competentes de países mais
evoluídos participar das instituições do pais mais pobre para ajudar a implementar
processos e métodos mais eficazes de governança, e simultaneamente profissionais do
pais pobre ir trabalhar por intercambio governamental em instituições de pais rico. Um
conselho deve propor projetos de melhoria de qualidade e produtividade dos serviços.
Enviar dinheiro e fundos não resolve o problema.
CONTINUA
Simultaneamente duas entidades podem ajudar: o governo da união européia e
a implementação de corporações cientificas que geram recursos extra sem tomar dos
estados.
A união européia é um passo importante de unidade, mas por enquanto é
apenas uma soma de países independentes sem fronteira alfandegária, de pessoal no
trabalho e moeda única. Não existe “o governo” europeu voltado para o bem comum.
Porque é necessário o Governo Europeu soberano superior aos países ?
União Européia
( Mercado )
Pais A

Pais P

Se imaginarmos dois países participando de um mesmo mercado comum,
digamos o “Pais A” rico e composto por donos de hotéis, e o “Pais P” pobre e
composto por faxineiras, o governo do Pais A pode cobrar altos impostos de seu povo e
ter uma excelente infra-estrutura; o governo do Pais P não pode cobrar impostos de seu
povo que já vive na miséria e portanto não pode ter infra-estrutura e nenhum benefício
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social por falta de recursos. Se o governo do Pais P se propuser e ter benefícios e infraestrutura de qualidade a sua divida interna cresce muito ao ponto da falência. Portanto
um governo de união faria a distribuição da riqueza e os impostos dos ricos iria bancar
a infra-estrutura dos pobres.
Na situação atual poderíamos dizer que o Pais A é a Alemanha e o Pais P é a
Grécia, Portugal, Irlanda e Espanha. O Governo de União deve fazer investimentos de
educação e infra-estrutura, cobrando dos países ricos os investindo necessários nos
pises pobres, porque a união é mais forte e eficaz do que a independência, os ricos
precisam de faxineiras para serem mais eficazes, e as faxineiras precisam de hotéis 5
estrelas para terem mais recursos, e os filhos das faxineiras precisam de escolas de
qualidade para estudar e evoluir, a diversidade e pluralidade proporcionam mais
riqueza e conhecimento para todos. O governo europeu deve ter supremacia sobre os
estados países ou a diferença rico pobre irá se agravar ao invés de se nivelar.
12 - ENQUANTO ISSO NA TERRA
Então temos uma população mundial jovem precisando de emprego, uma
população faminta e sem cuidados, US$ trilhões dos ricos procurando investimento
especulativo que não ajuda ninguém, e estamos estagnados e piorando a situação
principal que é o desenvolvimento das pessoas no mundo.
Os Capitalistas acham que os impostos devem ser baixos, os governos acham
que podem ser improdutivos, ao passo que se aumentasse os impostos dos ricos,
investisse em infra estrutura com programa de melhora substancial da produtividade do
setor publico, e informações mais hierarquizadas e transparentes teríamos uma
melhoria substancial da qualidade de vida e desenvolvimento humano, com mais
pessoas atingindo sinapses neurológicas do nível da mente magnética e um mundo
mais evoluído.
Para que serve a riqueza material? São recursos para o desenvolvimento do
espírito. O mestre Zen é rico porque não precisa de nada, o índio é pobre porque quer
tudo. A matéria liga o homem a mente instintiva e gera no sistema nervoso as
sensações de prazer e dor, não de júbilo ou bem-estar. O verdadeiro poder é a
invenção, ela expande as sinapses neurológicas na parte do espírito. No meio dos dois
se organiza a humanidade e a matéria é apenas simbólica.
Deus ou, as leis naturais do universo, vos abençoe . . . o universo é um campo
Magnético de amor
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