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Novo Espaço

Cartas sagradas das bênçãos do mundo

Amado,
Um novo espaço foi criado no corpo energético da 

Terra, com as energias signifi cativas das trevas sendo 
liberadas para que a Nova Terra possa literalmente 
inspirar mais profundamente a luz sagrada que cresce 
diariamente em sua realidade encarnada.

Há alguma desorientação que vem com uma mudan-
ça tão forte, que afrouxou as energias previamente en-
trincheiradas e criou novas correntes de movimento.

O que estava estagnado agora tem a possibilidade 

de ser transformado e transmutado, e muitos projetos 
da luz na Terra podem avançar agora de maneiras que 
não eram possíveis antes.

Ainda existem energias mais profundas das trevas 
que aguardam liberação, mas foi dado um grande 
passo à frente no planeta Terra e em todos os seres 
que nela vivem e como uma parte dela.

Que todos os seres sejam abençoados, amém. 
Recebido por Mashubi

https://www.worldblessings.net

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br

Chegou o grande 

momento de 

questionarmos a forma 

como temos feito as 

diversa tarefas do dia a 

dia.

Mais do que nunca, é 
um tempo para avan-
çarmos de todas as 

maneiras, formas e sentidos 
para a expansão da mente e 
ajudar a inaugurar esta nova 
forma de liderar e gerenciar. 
Desde a Revolução Industrial 
até o que estamos vivendo 
nos dias de hoje, com as 
novas tecnologias e muita 
informação, parece que es-
quecemos de quem faz tudo 
isso acontecer: pessoas. 

Empresas são feitas de 
pessoas e elas podem ser o 
crescimento ou a falência 
de um setor/empresa. Esse 
novo momento que se inicia 
traz à tona algo que muitas 
empresas esqueceram com 
o tempo: pensar. Isso parece 
um absurdo, mas é a mais 
pura verdade. Estamos rea-
gindo em estado automático, 
apenas seguindo o fluxo, sem 
entender que podemos ser 
melhores, mais produtivos 
e mais felizes.

Quando falamos de em-
presas e lideranças, parece 
que felicidade e satisfação 
não se encaixam na mesma 
frase. E é exatamente dessa 
forma que as empresas com 
consciência disruptiva vem 
trabalhando: crescimento, 
alta performance e felicida-
de. Nosso velho sentido de 
hierarquia e autoritarismo 
estão sendo desafiados. 
Estamos sendo chamados 
para despertar, encontrar 
em nós recursos e talentos 
diferentes para lidar com a 
mudança. 

As empresas que que-
rem perdurar no futuro 
vão precisar se reinventar, 
reinventar a forma de ver e 
agir. Tenho percebido três 
grandes diferenciais dentro 
das empresas com as quais 
eu trabalho e que já estão 
neste movimento:

1. Questionamento - 
questionar como as coisas 
estão sendo feitas. Entender 
que a mudança não é apenas 
uma opção, ela é fundamen-
tal para um crescimento 
colaborativo. Trazer novas 
formas, mais simples e menos 
burocráticas, assumir alguns 
riscos e ser mais curioso, são 
algumas das características 
das empresas que crescem de 
forma rápida, estruturada e 
com pessoas mais engajadas.

2. Experimentação - a 
ideia de “errar rápido” tem 
feito todo o sentido na busca 
de soluções para problemas 
usando a prática. Fazer 
prototipagens de projetos 
e, antes de estarem prontos, 
colocar “para rodar” para 
poder analisar as falhas e cor-
rigi-las rapidamente, assim 
minimizando os erros para 
o momento do lançamento 
definitivo. Buscar mais as 
percepções externas, novas 
opiniões e insights, antes de 
tomar qualquer ação.

3. Inclusão - A quebra 
de níveis hierárquicos na 
construção de projetos tem 
sido um grande trunfo em 
algumas companhias. Trazer 
mais ideias, dar voz e escutar 
opiniões diferentes, faz com 
que além de ter uma nova 
percepção sobre os fatos, 
gere mais engajamento e 
motivação nas pessoas. Por 
consequência, essas pessoas 
dão mais resultados.

A partir do momento que 
se cria uma rede colaborativa 
de crescimento, as empresas 
tornam-se mais fortes, dura-
douras e podem se aproximar 
do tão sonhado crescimento 
exponencial. A revolução 
da forma de pensar já está 
acontecendo. 

Ou você faz parte, ou ficará 
obsoleto logo logo.

(*) - Empreendedora, coach e pales-
trante, cursou a Marshall Goldsmith 
Stakesholder Centered Organization 

(https://palestras.renatatolotti.com.
br).

A nova era empresarial
Renata Tolotti (*)

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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O trem que leva os visitantes 
até o monumento do Cristo Re-
dentor, um dos principais pontos 
turísticos do país, voltou a circu-
lar normalmente na manhã de 
ontem (2), após a paralisação 
do serviço no domingo (1º) em 
função de um incêndio. O tren-
zinho, que percorre a Floresta 
da Tijuca, é uma das formas 
de acessar a atração turística. 
Neste domingo, quem visitou o 
Corcovado contou apenas com 
as vans credenciadas.

A empresa Trem do Corcovado 
informou, por meio da assessoria 
de imprensa, que a primeira 
viagem de hoje foi realizada as 
8h40 sem qualquer incidente. 
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 Os presidentes da Rússia, Vladi-
mir Putin, e da China, Xi Jinping, 
inauguraram nesta segunda-feira 
(2) o primeiro grande gasoduto 
entre os dois países. Chamado 
“Poder da Sibéria”, o ramal tem 3 
mil km de extensão e transportará 
gás dos centros de produção de 
Irkutsk e Yakutia ao extremo-o-
riente da Rússia e à fronteira com 
a China.

O gasoduto foi construído pela 
estatal russa Gazprom e fornecerá 
ao gigante asiático cerca de 38 
bilhões de metros cúbicos de gás 
natural por ano pelas próximas 
três décadas. “Essa etapa leva a 
parceria estratégica russo-chinesa 
a um nível completamente novo e 
nos aproxima do objetivo de elevar 
o intercâmbio comercial a US$ 200 
bilhões por ano até 2024”, disse 
Putin durante videoconferência 
em Sóchi, enquanto Xi estava em 
Pequim.

Com relações conturbadas com 
Estados Unidos e União Europeia, 
a Rússia tenta fortalecer seus laços 
com a China e levar sua vasta pro-
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Concas contou que o 
desenho feito por Leo-
nardo em 1490 contém, 

na realidade, traços de dois 
homens, em idades diferentes. 
Talvez até de três. E que a obra 
contém a fórmula do algoritmo 
secreto da “Divina Proporção”, 
que os artistas usaram do sécu-
lo IV ao XVIII para “certifi car” 
as próprias criações.

Segundo Concas, para com-
preender a obra, é preciso 
olhar o desenho no espelho, 
ocasião em que se destacam 
pontos que eram até então 
considerados meros “erros” de 
Leonardo Da Vinci. “Comecei 
a entender que o desenho do 
‘Homem Vitruviano’ contém 
dois rostos. O olho direito é 
de um homem maduro. O da 
esquerda, é um rosto mais 
jovem. Por intuição, pensei 
que, como Da Vinci sempre 
escreveu da direita para a 
esquerda, espelhado, aqui 
também deveria ser usado 
um espelho para reconstruir 
a fi gura completa...”, contou 
o estudioso italiano. 

“Temos, então, dois homens. 
E, com o espelho, é possível 
ver isso muito bem, em idades 
diversas, mas desenhados 
para representar o que o ma-
temático Luca Pacioli defi nia 
como a ciência secreta da 
‘divina proporção’”, detalhou. 
“Por exemplo, as medidas dos 
braços, que são diversas, vêm 
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Pesquisador faz novas descobertas 
sobre “O Homem Vitruviano”

Foram 30 anos de estudos e sete de pesquisas para que o especialista italiano Roberto Concas fi zesse uma 
descoberta inédita sobre a famosa obra “O Homem Vitruviano”, do gênio renascentista Leonardo Da Vinci

“O Homem Vitruviano”, do gênio renascentista Leonardo Da Vinci.

po.     “Usado pela primeira vez 
no Arco de Constantino, em 
315 e 325 D.C, mas também 
na Pietà de Michelangelo e, 
obviamente, na Monalisa, o al-
goritmo do século IV, quando a 
religião cristã se torna religião 
do Estado, até o século XVIII, 
servia para difundir e defender 
as corporações. 

Para ser reconhecido e certi-
fi cado. Não bastava desenhar a 
Nossa Senhora, tinha que fazer 
isso segundo as regras secretas 
que, de modo simplifi cado, 
poderiam ser defi nidas como a 
‘dupla espiral’, que tem um sig-
nifi cado fi losófi co muito antigo 
e reconhecido por poucos”, 
explicou o estudioso. Concas, 
que já foi diretor dos Museus 
Nacionais de Cagliari, lançará 
um livro de dois volumes dedi-
cado à toda pesquisa que fi zera 
sobre “O Homem Vitruviano”. 

Intitulado de “O engano do 
Homem Vitruviano: O algorit-
mo da divina proporção”, o 
livro será lançado em janeiro 
de 2020 e dará origem a uma 
exposição em Cagliari, em 
maio, organizada pelo Polo de 
Museus Estatais da Sardenha. 
“A descoberta de Concas é, na 
minha opinião, defi nida como 
algo revolucionário, capaz de 
impor um novo paradigma de 
leitura na história da arte”, dis-
se Giovanna Damiani, diretora 
do Polo (Elisabetta Stefanelli/
ANSA).

do conceito de um número gerador, 225,5 e 180,5. Fazendo a 
subtração ou a divisão, obtém-se todas as medidas exatas dos 
dois braços”. 

De acordo com Concas, Da Vinci temia que o algoritmo usado 
por artistas, arquitetos e poetas se perdesse ao longo do tem-

Trem do Corcovado volta a circular depois de incêndio
Segundo a empresa, o incêndio, 
às 18h25 de sábado, atingiu um 
trem já desativado para passa-
geiros, que transportava peças e 
material de auxílio à equipe que 
trabalha no alto do corcovado.

Apenas o maquinista estava 
na composição e, segundo a em-
presa, ele não sofreu ferimen-
tos. O condutor, identifi cado 
como Paulo Roberto, foi levado 
a um hospital para avaliação 
médica e não foram constatados 
problemas de saúde em decor-
rência da inalação de fumaça. 
Ele teve alta e teve apenas o 
repouso como recomendação.

Ainda segundo a empresa, o 
incêndio ocorreu por conta de 

O incêndio ocorreu por conta de um curto circuito e foi 

necessário paralisar o serviço. 

um curto circuito e foi neces-
sário paralisar o serviço neste 
domingo para manutenção da 
rede elétrica. Os visitantes que 
já tinham bilhetes comprados e 

não puderam realizar a viagem 
no fi nal de semana tiveram a 
opção de receberem o dinheiro 
de volta ou remarcarem a via-
gem (ABr).

Putin e Xi inauguram gasoduto 
entre Rússia e China

Xi Jinping participa de videoconferência com Putin 

para inaugurar gasoduto.

dução de gás natural para o maior 
consumidor de energia do planeta. O 
acordo com Pequim foi assinado em 
março de 2014, em meio às sanções 
europeias e americanas por conta da 
anexação da península ucraniana da 
Crimeia por Moscou.

“Esse projeto é um símbolo da 
importância da cooperação China
-Rússia”, reforçou Xi, acrescentan-
do que o gasoduto será um vetor 
de desenvolvimento econômico e 
social para as regiões interessadas 
(ANSA).


