NFT “A HORA DE PESSOA – ASTROLOGIA DA MENSAGEM”

JOÃO MEDEIROS

RAZÕES E INSTRUÇÕES
PARA ADQUIRIR UM NFT (NON-FUNGIBLE TOKEN)
DO LIVRO A HORA DE PESSOA

➢ RAZÕES PARA ADQUIRIR UM NFT DA “HORA DE PESSOA – Astrologia da
Mensagem”

1ª Porque o mercado dos NFT será, muito possivelmente a terceira revolução
do mundo digital e do mundo contemporâneo. A primeira foi a internet,
propriamente dita, os e-mails e e-commerce; a segunda são as redes sociais; e
a terceira os NFT, onde muito mais coisas podem acontecer à volta deste
protocolo, baseado numa tecnologia chamada blockchain, a mesma que permite
a existência e permanência das criptomoedas.
Da mesma forma que a bitcoin não era levada a sério e, neste momento, tem
uma valorização enorme, bem como outras criptomoedas, o mesmo poderá e
deverá acontecer com o mercado NFT.
É muito possível que este tipo de trocas e de intercâmbios se torne no futuro algo
frequente. Então quanto mais depressa nos habituarmos melhor. Em linguagem
astrológica, podemos dizer que se estão a acentuar as aprendizagens de
Aquário, o arquétipo da nova Era.

2ª Neste caso, trata-se de uma forma de entrar, sem grande custo, nesta nova
economia digital e iniciar novos intercâmbios e investimentos. Para, portanto,
estarmos à frente do tempo e conseguirmos com isso avançar a nossa vida, em
termos práticos e financeiros.
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Em princípio, uma coleção de um português de NFT de 2021, será algo

raríssimo no futuro e, nem que seja só por isso, será valorizada. Provavelmente,
daqui a 2 ou 4 anos, quando o mundo de NFT estiver mais expandido poderá
ser visto como uma “relíquia” e apreciado como uma coleção consistente de um
autor português de 2021, ano em que praticamente ninguém estava “neste
mundo”.
Mais ainda, por conter símbolos astrológicos, poéticos, históricos, espirituais e
uma filosofia consistente, algo muito raro neste mundo digital. Por exemplo, cada
cor e símbolo nas imagens tem um propósito específico, sinalizando fatores
astrológicos, e não uma razão exclusivamente estética.

4º

Eventualmente, se o João Medeiros, enquanto autor, formador e

personalidade pública se tornar mais visível, os seus NFT vão tornar-se mais
valiosos e, portanto, poderá ser até do ponto de vista de investimento uma ótima
decisão para o futuro.

➢ EM QUE CONSISTE ESPECIFICAMENTE ESTE NFT DO LIVRO “HORA DE
PESSOA” DE JOAO MEDEIROS

A Hora de Pessoa é uma interpretação inovadora da “Mensagem” de Fernando
Pessoa, que descodifica integralmente como esta obra é intencionalmente um
tratado de astrologia, em que cada poema está ligado a um fator astrológico.

O que o NFT inclui é o direito digital a uma das imagens dos 44 poemas, ou seja,
à pessoa poder dizer que tem na sua coleção digital a ilustração original
desenhada e colorida por João Medeiros.
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Outros podem imprimi-la e usá-la na mesma, mas o proprietário poderá dizer e
confirmar nos registos blockchain que a imagem é sua, podendo vendê-la
quando quiser. Hoje em dia isto parece estranho mas, no futuro, poderá
funcionar como uma espécie de estatuto digital (e, portanto, social) como dizer
que temos em casa um quadro de um pintor conhecido. A vantagem em relação
a um produto físico é que toda a gente pode ver e confirmar isso na net, enquanto
que num quadro em casa isso não acontece (e, muitas vezes, ninguém sabe
nem vê).

➢ AO ADQUIRIR UM NFT DA HORA DE PESSOA O QUE VAI RECEBER?
o 1 livro físico da edição especial (que tem apenas 88 exemplares) com o
número respetivo do poema que adquiriu;

Capa, contra-capa e badanas da edição especial:

(Por exemplo, se escolheu o NFT número 10, associado ao 10º poema - Filipa
de Lencastre - irá receber o livro cujo número de série de 1 a 88 é o 10).

o O desenho original feito por João Medeiros, que está incluído no livro e
com certificado de autenticidade desse mesmo desenho original, que
poderá depois emoldurar.
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Exemplo:

Esse desenho tem um poema escrito à mão no verso. O proprietário pode,
depois, emoldurar ou dobrar em dois e só colocar visível a parte do desenho.

o Fisicamente, a imagem colorida impressa desse mesmo poema que
escolheu.
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o Enquanto tiver esse NFT em sua posse, o certificado digital feito pelas
respetivas plataformas, fará parte de um clube privado de João Medeiros
onde este dará anualmente palestras especiais, para os membros desse
clube e para os membros da sua mentoria (inscritos nesse ano);
(Essas palestras poderão falar de temas do momento ou sobre as perspetivas
astrológicas do próximo ano, bem como outros temas – e inclusivamente ter
convidados.)
Se quiser um dia vender esse NFT, os bens físicos podem ficar em sua posse o livro, o desenho original e a imagem - mas o direito a pertencer a esse clube é
transmitido e, portanto, a pessoa que comprar futuramente esse NFT poderá a
passar a assistir a esses eventos privados.

o Obviamente tem direito ao próprio NFT nas plataformas específicas, neste
caso a plataforma OPENSEA e será um colecionável seu, o que lhe
poderá futuramente implicar estatuto perante a comunidade da internet,
por ter sido uma das primeiras pessoas a adquirir NFT’s e logo uma
coleção especial.

Esse NFT poderá valorizar e poderá vender esse direito digital a alguém que
queira comprar e ganhar lucro.
Segundo os especialistas os mercados de NFT têm capacidade para crescer
exponencialmente nos próximos anos, por isso não é de todo impossível que
daqui a 2 ou 4 anos esse NFT possa valer 30 vezes mais.

➢ COMO COMPRAR UM NFT
o Sugerimos que use o browser “Google Chrome” e o computador para
estas transações, por serem mais seguras.
o Deve

abrir

uma

carteira

digital

“Wallet”

MetaMask

em

https://metamask.io/. Vão ser-lhe dados códigos que deverão ser bem
guardados (em papel) e de preferência dividir em dois e dar a pessoas
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diferentes, da máxima confiança, pois é como se fosse a “chave do cofre”
e em caso de perda dos códigos, perde para sempre o acesso à conta e
respetivos montantes.
o O segundo passo é criar uma conta em https://opensea.io/. Ao ter uma
carteira digital, basta apenas conetar a sua conta OpenSea à Wallet (lado
superior direito, imagem carteira) conectando a MetaMask.
(estes passos são muito rápidos e conseguirá fazer em menos de 15 min)

Para ver, receber ou criar não é necessário pagar, mas para comprar arte digital
tem que se ter alguma moeda virtual.
Para o efeito desta transação, não precisa obrigatoriamente de ter já moeda
virtual. Pode pagar em moeda normal (Eur) por multibanco ou MBWay, enviarnos o endereço da sua wallet / plataforma opensea – e nós transferimos o NFT
para si.
Para ver quais os poemas, imagens e quais estão disponíveis, deve pesquisar:
https://opensea.io/JoaoMedeiros_NFT

Caso queira começar a fazer outras transações, existem várias moedas que são
utilizadas para este âmbito. Ainda será mais seguro usar uma moeda Ethereum.
Recomendamos que carregue a carteira o mais rápido possível, pois a Ethereum
está a valorizar bastante, o equivalente a mais ou menos 200 ou 250€,
idealmente 0.05 Ethereum o que é quase 200€, dependendo do câmbio atual.
Como se faz isto? Tem que transferir através de um cartão MB digital ou de
crédito para a carteira virtual da MetaMask.

➢ COMO COMPRAR ESTE NFT DA HORA DE PESSOA

Nota que pode reservar o direito ao poema transferindo da conta bancária
diretamente para nós. No entanto, apenas daremos o livro, o desenho, a imagem
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e acesso ao direito digital depois da transferência através do site OpenSea, pois
é a única forma de ficar registado na cadeia blockchain e ser, para sempre, do
domínio público. Caso a pessoa pague e depois não formalize menos de um mês
depois, consideramos sem efeito e sem devolução.
Ou seja, só fica completa a sua compra quando além do comprovativo
multibanco (e confirmação por nós da disponibilidade do poema que quer) nos
enviar o endereço da sua wallet.
Assim que compre informa-nos da morada para envio do livro, desenho e
imagem - para além do direito digital.
VALOR DO NFT =
NFT + Clube Privado + Livro Numerado Edição Especial + Desenho Original +
Certificado Desenho Original + Impressão colorida
88 Eur + Gas Fee (despesas de registo e transação blockchain) +
Despesas de envio (correio, caso se aplique)
(participantes do programa SER – Coaching e Mentoria Arquetípica:
44 Eur + Gas Fee + Despesas de Envio
Como o valor da Gas Fee – é em Ethereum (que neste momento ainda é a
moeda virtual com mais provas dadas no mercado NFT) varia conforme a
cotação da moeda – na altura do lançamento do livro estará a rondar os 100 Eur
algo como 0,025 Eth
- e como se prevê o crescimento desta moeda, esta é mais uma razão para os
compradores se anteciparem e materializarem a compra
- o Gas Fee também é altamente dependente das fases do dia em que há mais
tráfego.
Em qualquer caso, para efeitos do lançamento do livro poderemos considerar
até 10 Novembro 2021:
188 Eur valor final
144 Eur (para os participantes da mentoria)
(ficando nós com as despesas de envio, caso seja para Portugal continental)
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Para compras após esta data, para saber o valor final, contactar
info@joaomedeiros.com

➢ RESUMINDO OS PASSOS FINAIS PARA COMPRAR O NFT

1. Criar conta Wallet MetaMask e página OpenSea (demora 10 a 15 minutos)
2. Verificar a disponibilidade de poemas/ imagens em
https://opensea.io/JoaoMedeiros_NFT
(coleção A Hora de Pessoa – são 44 no total)
3. Enviar email para info@joaomedeiros.com indicando a escolha/poema (1)
e escolha (2) caso o (1) tenha sido inicialmente reservado
4. Depois do nosso Ok, fazer a transferência do valor para
IBAN PT50 0007 0061 0003 4820 0025 4 (se preferir fazer diretamente
em ETH na opensea avisar nos emailes anteriores)
5. Enviar comprovativo de transferência, endereço de Wallet MetaMask e
morada física para envio dos elementos físicos (livro, desenho, imagem)
6. A seguir faremos a transferência do NFT no OpenSea para a sua conta e
nessa semana enviaremos por correio as componentes físicas

Gratos
João Medeiros e Equipa

