
Praticar meditação pode tornar-se uma atividade remunerada	
Entenda como uma plataforma socioeconômica pretende reduzir as desigualdades 
sociais e elevar a consciência unindo neurofeedback com a tecnologia holochain.	
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Em um futuro próximo, a meditação pode se tornar uma atividade remunerada graças à 

tecnologia de prova-de-meditação que combina neurofeedback ao sistema distribuído de registros 
contábeis (DLT: distributed ledger technology) baseada no holochain, a evolução das tecnologias 
blockchain. 

Isto é o que propõe uma nova plataforma chamada Money of Good, que oferece um 
mecanismo incomum de redistribuição de renda no qual qualquer pessoa terá a chance de ganhar 
dinheiro praticando meditação. 
 

Segundo Marcelo Bohrer, fundador da startup baseada em Munique, isso será possível 
graças ao sistema de prova-de-meditação que funciona por meio de um sensor biométrico 
chamado MEMO que mede a atividade cerebral do usuário, e que, por meio de neurofeedback, 
oferece orientação personalizada para a prática meditativa via o aplicativo no smartphone. 
Como base na leitura do sensor, o usuário então recebe o pagamento proporcional ao tempo que 
se manteve no estado ideal de prática meditativa. 

Desta forma, ao meditar regularmente, é possível, além de gerar benefícios para a saúde, 
ter uma fonte de renda extra que ajuda a manter a estabilidade financeira.  

 	
Considerando as previsões para o futuro próximo de um significativo crescimento dos 

índices de desemprego como resultado da ascensão das tecnologias de inteligência artificial e da 
consequente automação de inúmeras profissões, muitos países têm estudado a possibilidade 
de criar programas de Renda Básica para seus cidadãos visando manter o equilíbrio social e 
econômico.	

Neste cenário, Money of Good pode ser a solução mais prática e benéfica para fazer a 
distribuição deste crédito financeiro de forma justa e confiável, ajudando a reduzir as 
desigualdades sociais e a recuperar os economicamente excluídos.	

Além disso, por incentivar que uma grande parcela da população pratique meditação 
diariamente, o sistema também pode ter um grande impacto na redução do estresse e na 
elevação da consciência inspirando um mundo mais pacífico, harmonioso e saudável.	
 	

Pode-se pensar que isso tudo é bom demais para ser verdade, mas o fato é que Money of 
Good baseia-se em tecnologias já disponíveis e Marcelo Bohrer, o designer brasileiro radicado em 
Munique que lidera a equipe de neurocientistas, monges budistas, desenvolvedores de software, 
sociólogos e economistas, junto ao laboratório alemão Brainboost.de, responsável pela tecnologia 
do sensor cerebral MEMO, está trabalhando seriamente para poder disponibilizar a plataforma 
para qualquer pessoa no mundo muito em breve. 	

Outro fator que dá solidez ao projeto é o fundo monetário de reserva que será criado em 
parceria com empresas do Sistema B, empresas comprometidas em gerar impacto positivo para 
o mundo. Esse fundo irá garantir o lastro financeiro da moeda GOOD que será usada para pagar 
os usuários com valor equivalente ao dólar. 

	
A nobre intenção de gerar o bem comum também conta com a simpatia de pessoas de 

renome como o historiador Prof. Yuval Harari, autor dos best-sellers Sapiens e HomoDeus, e sua 
santidade o Dalai Lama.	

 	
É difícil prever o que nos aguarda o futuro. Contudo, ver novas tecnologias sendo usadas 

para gerar amplo impacto positivo como no caso de Money of Good é animador. Se o sistema de 
recompensas baseado na prova de meditação empoderar as pessoas como prometido, 
poderemos ver o início de uma mudança efetiva rumo a uma sociedade muito mais saudável e 
a um modelo econômico muito mais justo e sustentável.	

Quiçá, isso finalmente fará com que em 2030 seja possível viver em um mundo onde o 
índice FIB (Felicidade Interna Bruta) substituirá o PIB (Produto Interno Bruto) na métrica de 
desenvolvimento e sucesso das nações.	

 	
Mais detalhes sobre a plataforma, o sensor cerebral MEMO e o desenvolvimento do projeto 

podem ser acessados em www.moneyofgood.org.	
contact@moneyofgood.org 



//Informações adicionais 
 
MONEYOFGOOD.ORG é um projeto colaborativo mantido pela organização sem fins lucrativos 
GOOD Institute, com sede em Munique, na Alemanha.   
Iniciado em julho de 2016 pelo designer brasileiro Marcelo Bohrer, Money of Good tem atraído 
profissionais interessados em contribuir para realização da plataforma. 
O time principal é formado por: 
Caroline Baldasso - Neurocientista e Pesquisadora de mindfulness (https://bit.ly/2wzyCzp) 
Julio Monteiro - Especialista em Holochain, AI, Machine Learning e criptomoedas. 
(https://www.linkedin.com/in/juliomonteiro/) 
VALKIRIA.com.br - Design Studio / Diretores Matheus Pinto e Moises Hansen 
Felipe Cabral - Tecnólogo / Desenvolvedor de software (https://bit.ly/2Nktaat) 
Monge Koho - Economia budista (https://bit.ly/2MVstrc) 
Brainboost.de - Laboratório de Neurofeedback / Diretores Tobias e Philipp Heiler 
Leandro Lima - Diretor da Interakt Films 
Marina Miranda - Produtora de campanhas de crowdfunding 
 
Notícias sobre o desenvolvimento do projeto podem ser acessadas em: 
www.facebook.com/MoneyofGood/ 
Youtube channel: https://youtu.be/jEjGv1LcR6c 
 
Marcelo Bohrer – diretor de estratégia 
marcelobohrer@moneyofgood.org 
Phone/WhatsApp (+49) 15 733 922 744 
 
MEMO – sensor cerebral é um dispositivo vestível que mede a atividade cerebral via 
eletroencefalografia (EEG). A mesma tecnologia é usada por empresas como 
ChooseMuse.com, Emotiv.com. E pelo laboratório parceiro Brainboost.de 
Mais detalhes sobre o dsipositívo em www.moneyofgood.org no link MEMO. 
 
MANIFESTO DO BEM https://bit.ly/2IyYmEH 
 
 
//REFERÊNCIAS (em inglês) 
 
Blockchain potential - https://bit.ly/2uiRAqz 
Article: Why Everyone Missed the Most Mind-Blowing Feature of Cryptocurrency. Daniel Jeffries  
 
Holochain technology - https://holochain.org/ 
Video que explica a diferença entre blockchain e holochain: Holochain Explained 
 
Positive Money - http://positivemoney.org/ 
The initiative for A money and banking system that enables a fair, sustainable and democratic 
economy. 
 
Universal Basic Income - https://bit.ly/2yAc3gt 
Article: Can Basic Income Plus The Blockchain Build A New Economic System? /  
 
Meditation and Mindfulness trend 
Article: Is mindfulness meditation a capitalist tool or a path to enlightenment? Robert Wright / 
https://bit.ly/2vzHlAs  
The Mindfulness Initiative of Mindful Nation UK / https://bit.ly/2ItZnxE 
Google Search Inside Yourself Institute - www.siyli.org 
 
Why Money + Spirituality - https://bit.ly/2ItlUXv 
Essay: Why Buddhism and the West Need Each 
Other. David Loy - Zen Buddist Teacher  
 
A.I. and automation X mass unemployment - https://bit.ly/2A0SWLc 
TED talk - How we'll earn money in a future without jobs. Martin Ford 
 
Prof. Yuval Harari – Sapiens and HomoDeus / www.ynharari.com  
How meditation made him a better historian / https://bit.ly/2p7WGEz 
 



 

 
 


