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For advertising and article marketing opportunity
(424)206-0538
We offer different options using different platforms and tools.
TO CONTACT US

By phone/whatapp: 1(424)206-0538
By email: info@soulbrasil.com
By mail: 10480 National Blvd #208
Los Angeles, CA 90034

Editor’s Note
On June 17, 2010, an email was sent to a group of investors
about an early-stage company raising capital. There wasn’t
much to go on. It simply read: UberCab is “everyone’s
private driver. We’re solving the taxi scarcity problem with
on demand private cars via iPhone and SMS.”
It informed the investors that after two weeks in the app
store, the alpha set of 10 drivers was doing 10-plus rides
on weekend evenings in San Francisco. That was it. Out of
all the investors who received that email, only five of them
invested in the seed round. Just five. Those who didn’t
missed out on mind-boggling wealth. It has become a
decision that they’ll regret for the rest of their lives.
The company, of course, was Uber.
It wasn’t the Uber we know and use
today. Back then, it was just an idea –
an experiment designed to figure out if
an entire industry could be disrupted
through the use of technology. It was
a chance to empower a product or
service that could do something faster,
better, and cheaper than anything else
available. It was day one. This was just
a short history about how technology
these new era can change lives.
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SUPPORT US

We produce web content daily!

Check our exclusive articles on our website:

www.soulbrasil.com
JOIN US ON SOCIAL MEDIAS

In June 2020 we completed 18 years on the road
and since the last issue of 2015, we stop
printing large quantities and distributing the magazine
for free. Since then we are working with
printing on demand company and started to charge
a flat fee for the printed cost. We still print
500 magazines with each issue but our power of
outreach with no doubt is through different and
innovative digital platforms such as the flip digital
format with ISSUU, the eBook format in PDF.
Together, with each issue, we expect a total outreach
of approximately 35 to 45 thousand readers
worldwide, with more readers located in California.

Use your purchase power with our advertisers
and sponsors. They support us and you will help us
supporting them! Let they know you are a Soul Brasil
reader and supporter, and that you have seen their AD
or message in our pages.
SOUL BRASIL MAGAZINE IS PUBLISHED BY
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All rights reserved. Advanced written permission must
be obtained from Soul Brasil magazine or
Kisuccess Publishing for the contents. The opinions and
recommendations expressed in articles are not necessarily
those of the publisher. Copyright 2002-2020 Soul Brasil
magazine and Kisuccess Publishing.
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DOING GOOD BUSINESS
YOUR GOAL AS A PROFESSIONAL OR BUSINESS OWNER
IS MAKE MONEY AND BUILD BRAND AWARENESS.
TO DO THAT YOU HAVE TO ATTRACT THE RIGHT PEOPLE
AND GROW YOUR CLIENT BASE.

ACQUIRING MORE CLIENTS
IS KEY TO INCREASE
REVENUE AND THAT’S WHY
YOU NEED TO PRIORITIZE IT.

IN SHORT, HERE ARE 7 WAYS
TO GET MORE CUSTOMERS:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

HAVE A BUSINESS BLOG,
ASK FOR REFERRALS AND REVIEWS,
LIST YOUR BUSINESS IN TOP LOCAL DIRECTORIES,
IMPLEMENT SEO OR LOCAL SEO IN YOUR WEBSITE,
USE SOCIAL MEDIA (AND KNOW WHERE IS YOUR TARGET)
USE FREEMIUM AND CONSIDER PAYING FOR GOOD TOOLS,
INVEST IN CONTENT MARKETING TO INCREASE NICHE AUTHORITY.

FALAMOS PORTUGUÊS
HABLAMOS ESPAÑOL

(424)206-0538

WWW.KISUCCESS.COM

I

WE CAN HELP YOU
IN DIFFERENT WAYS!

WWW.SOULBRASIL.COM
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Cloud-Based Mind
Mapping Tools to
Help you Organize
Your Thoughts

M

ind mapping is a
brainstorming technique
where visual diagrams
are used to show how thoughts or
ideas are connected. The process is
commonly used in project planning
and presentations. In today’s digitallyfocused world, it’s easier to create and
share mind maps than ever before.
Here are a few
cloud-based applications that let you
(and your team) create and modify a
mind map together.

calendar events on
maps you can design
how you want. Your
maps are stored in
the cloud, which means
that you and the people you choose
to share the map with can access and
edit it at any time. The app offers a free
personal account and an upgraded
“pro” as well a “business” options
for a fee.

Bubbl.us

It is a versatile mind mapping tool that
allows multiple users to work on the
same project. The website/app allows
users to add media such as images
or video to their maps. Maps can
also have tags or categories applied
to them, which makes them easy to
sort through later. Popplet can be
used both on PC and iOS compatible
devices, though no Android version is
currently available.

It is a free tool that allows you to create
online “trees” in order to brainstorm
and map ideas. Start with a central
topic, then add new topics either at
the same level or one level lower. The
website/app will format these bubbles
into a tree automatically, though you
can also move the bubbles around to
suit your needs. You can also change
the color and size of your bubbles
to bring style to your brainstorming
session. Free, but an account is
required in order to create or edit a
tree.
SpiderScribe.net
It is an online-based brainstormin
and mind mapping tool that allows
you to easily share your mind map
with others. You can use the website/
app to connect files, notes and even
6

Popplet.com

Coggle.it
It is an easy mind mapping app that
you can sign in to via your Google
account. When creating a mind map
with their software, the app will
automatically randomize the color
of each branch, although you may
change it to whatever color you wish
by clicking on the branch you want to
change. When you have completed
your mind map, you can download

and share
it with your
friends or coworkers. Not only
that, but you may allow the people that
you share your mind map with to edit
the content too. It also gives you the
option to look at what your mind map
looked like before you allowed other
people to make changes on it.   
GroupMap.com
It is all about making team-based
activities easier. You can create or
select a map, then invite a team to
comment, collaborate and even vote
on the best ideas. Everyone gets to
add their views to the brainstorming
session and the application collects
these ideas and displays them all in
a group view for comment and for
voting. Easy to use, the app offers a
free account option, and gives every
member of the team a voice when it
comes to collaborating.
These are just a few of the mind
mapping tools available online. There
are many other services available
offering mind mapping resources and
other useful brainstorming tools. It’s
up to you to decide which is best to
help you and your team organize your
ideas.
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“

BRAZIL

A Journey of a Thousand Miles
may not look like it used to,
but getting Begins
away with a Single Step.
more necessary
- Philosopher Lao Tzu
than ever!
#GOTRAVELPLEASE
#GOTRAVELPLEASE

IS YOURS

If you’re dreaming of a journey to BRAZIL

YOUR PERSONAL
TRAVEL AGENT:
MAGALI DASILVA
(323)428-1963

we are a step in the right direction.

TRAVEL WITH US!
soulbrasil.com/gotravelplease
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Fascinante Historia:
Uma Empresa que Bateu
Recordes e se Tornou
Bilionaria em 5 Meses
Por Lindenberg Junior

U

ma empresa americana
chamada Pacaso foi do
lançamento ao primeiro bilhão
de dólares em cinco meses e se tornou
a empresa mais rápida da história a
alcançar o status de unicórnio - que
passa do US$ bilhão. De acordo com
uma avaliação em setembro de 2021,
a empresa chegou ao patamar de US$
1,5 bilhão.
Com essa incrível ascensão ao status
de unicórnio muitos podem pensar
que a Pacaso é uma empresa que
trabalha com inteligência artificial
de ponta ou, quem sabe, uma startup
de social media que se tornou viral.
Mas não.
A Pacaso é um novo tipo de empresa
imobiliária. Especialistas não
esperariam que uma empresa no
ramo de imóveis quebrasse recorde
como esse, no entanto, a Pacaso
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está fazendo algo muito inovador e
interessante: facilitando a venda e
compra de ações fracionadas de casas
de veraneio, de férias premium ou de
luxo.
Por exemplo, uma casa está avaliada
nos Estados Unidos em US$5 milhões.
Esse valor, pela lógica, está fora do
alcance para a maioria das pessoas.
O que a Pacaso faz? Oferece 1/8
do valor total da propriedade por
US$625.000. Com isso, torna acessível
essa aquisição para um número bem
maior de potenciais interessados e
consumidores.
Dessa forma, a empresa está
resolvendo um problema difícil para
os consumidores que desejam ter uma
segunda casa, uma casa de férias ou
veraneio de alto padrão, mas não sabe
como. Ou seja, casas de luxo mais
acessíveis.

Como Funciona
A Pacaso pesquisa e faz um
levantamento no mercado imobiliário
para adquirir essas casas de luxo em
mercados de férias com alto potencial
como Fort Lauderdale e Miami, na
Flórida, Park City em Utah, Palm
Springs, na Califórnia, entre outros.
Como as taxas de juros são baixas
(pelo menos assim foi em 2020 e está
sendo em 2021), eles avaliam que é
uma proposta de baixo risco para a
empresa.
Em seguida, a empresa cria uma
sociedade de responsabilidade
limitada, que se chama LLC nos
EUA, para possuir cada propriedade
e divide essa propriedade em
frações. Quando a Pacaso vende a
propriedade fracionada, o comprador
se torna um coproprietário da LLC.
Para a casa que demos de exemplo
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acima, os compradores teriam cada
um 1/8 da LLC. A partir daí, a empresa
usa os recursos recebidos para saldar
a dívida contraída para comprar o
imóvel.
Após isso, a Pacaso gera receita
adicional ao fornecer serviços de
administração de propriedades
para esses novos proprietários.
Eles cuidam de toda a manutenção,
limpeza e conservação da casa. Para
cobrir esses custos, cada proprietário
compartilha uma quantia por igual
das despesas a cada mês. E, em troca,
a Pacaso oferece uma plataforma
que permite a cada proprietário
fazer reservas exatamente como
fariam em um hotel. Naturalmente,
cada proprietário tem um tempo
proporcional à sua participação
acionária, ou seja, dividido por 8, cada
proprietário receberia 6,5 semanas
por ano.
Inovando e Ajudando a Solucionar
um Problema
Com esse tipo de negócio, a Pacaso
está eliminando as complexidades de

comprar, possuir e manter uma casa de
férias de luxo e em um lugar desejado.
Os consumidores simplesmente
fornecem financiamento para
comprar sua participação acionária
e compartilham as despesas mensais.
A Pacaso cuida de todo o resto.
Sim, se você conhece, pode dizer que
esse processo é muito parecido com
o modelo de tempo compartilhado
ou “timeshare”, como dizem os
americanos. Mas há uma diferença
fundamental: esses compradores
realmente se tornam “donos” da
propriedade. E eles podem vender
sua participação acionária a qualquer
momento. E o melhor de tudo, se o
valor do imóvel aumentar, eles podem
vender sua participação com lucro! E
se tratando de imóveis nos EUA e em
lugares desejados, existe uma grande
chance de valorização e o possível
lucro.

Talvez não seja surpreendente que a
empresa unicórnio foi fundada por
dois ex-executivos da Zillow, muito
famosa na área de imóveis nos EUA.
Provavelmente a Pacaso está no
caminho certo. E também imaginamos
que esse tipo de negócio pode se
tornar uma tendência ao redor do
mundo muito em breve.
Aproveito e compartilho com
vocês uma coisa: negócios com a
implementação de novas tecnologias
vem me fascinando já há alguns anos e
por isso fundei a Kisuccess Marketing
& Media - www.kisuccess.com, onde
tento ajudar profissionais e donos
de pequenas empresas utilizando
meus conhecimentos de marketing e
comunicação junto com meu interesse
por novas ferramentas e o mundo
digital.

Tudo isso foi possibilitado pela
tecnologia. A Pacaso simplificou todo
o processo usando tecnologia de
ponta até no agendamento - que é
feito por meio de um de smartphone.
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Health/Saúde

5 Simple Ways
to Improve your
Aging Process

E

veryone grows older, but that doesn’t
mean the aging process can’t be improved.
Are you aging well? The World Health
Organization (WHO) defines actively aging
well as the process of increasing and improving
opportunities for health, participation, and
security to enhance a person’s quality of life.
You can improve your aging process by focusing
on your physical, mental, and emotional health.
Grip Strength
According to a study in Clinical Interventions in
Aging, grip strength is related to multiple health
and happiness markers. Improving your grip
strength can also improve your: Upper Limb
Function, Overall Strength, Fine Motor Skill,
Cognitive Ability, and Emotional State. Good
grip strength allows you to age well and remain
active and independent. To strengthen your grip
strength, try this exercise:
Squeeze a squish or tennis ball with your
whole hand 5 to 10 times
Repeat using only your thumb and index
finger.
Repeat using your thumb and each other
finger.
Maintain a Healthy Weight
Being overweight or underweight puts you at
risk for chronic diseases, health conditions, and
potentials falls and fractures. Doctors determine
weight based on your Body Mass Index (BMI).
Your BMI is a calculation of your body fat based
on your height and weight. According to the
Centers for Disease Control (CDC), your weight
status is determined by your BMI. Here is the
simple calculation of BMI Weight Status:
Below 18.5 - Underweight
18.5—24.9
- Normal
25.0—29.9
- Overweight
30.0 and Above - Obese
To maintain a healthy weight and keep your BMI
under 25.0 you should eat or choose:
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journals Nature and PLoS Medical show that
good cognitive function may reduce the risk
for dementia. Try exercising your brain with
these activities:

Fruits
Vegetables
Whole Grains
Lean Protein Sources
Low Fat
Low Sodium
Little Added Sugars
Lean protein sources include fish, poultry,
eggs, legumes, and soy products. Low-fat foods
should be low in saturated and trans fat and
cholesterol. Talk with your doctor about how
many calories you need every day and plan
your diet within that allowance.
Stay Active
Your activity level helps you maintain good
muscle mass, strength, and bone density.
According to a study in the Journal of Physical
Therapy Science, adults age 52 and older tend
to have a decreased activity level, leading to
poorer health outcomes. Older adults should
engage in:
150 Min a Week of Moderate Intensity
Aerobic Activity
2 Days of Strength Training a Week
Activity as Tolerated
If you have health problems, talk with your
doctor about what activities are safe for you. Be
as active as possible and increase your activity
level as you grow stronger. Staying active helps
you age well by improving your:
Posture
Stamina
Strength
Independence

Jigsaw Puzzles
Sudoku
Learn a New Language
Art Classes or Crafts
Nature Walks
Socialize
As people age, the opportunities for social
contact may decrease. A report from the
National Academies of Sciences, Engineering,
and Medicine found that one in four adults age
65 and older are socially isolated. The report
also found that social isolation increases the
risk for:
Hearth Disease
Stroke
Depression
Anxiety
Suicide
Dementia
Premature Death
You can improve your aging process by staying
socially connected and active. You may find
social connections through:
Joining a Hobby Group
Volunteering
Writing Letters to Family and Friends
Email or Social Media
Improving your aging process helps you be
more independent, increases your cognitive
ability, and builds social connections. There
are many simple ways to improve your aging
process and quality of life.

Exercise Your Brain
According to a study in Scientific Reports,
cognitive training improves brain function.
The more you use your brain, the better your
overall health and quality of life. Studies in the
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World Travel Awards
Revela Vencedores
do Setor do Turismo e
Destacamos o Melhor
das Américas
Por Laís Oliveira

Miami foi destaque na America do Norte conquistando varios prêmios.

C

onsiderado o Oscar do Turismo,
o World Travel Awards premia
o que há de melhor no setor
de viagens e turismo como hotéis,
companhias aéreas, spas, resorts,
entre outras categorias relevantes
em todos os continentes do mundo.
Os vencedores individuais de
cada continente foram revelados
em outubro e algumas novidades
surgiram.
Na edição de 2021 da América Latina,
o Peru foi um dos grandes destaques
do evento e recebeu quatro prêmios
que enaltecem e posicionam o destino
como líder no setor. Foram eles:
Melhor Destino Culinário; Melhor
Destino Cultural; Atração Turística
Líder e Escritório de Turismo Líder na
América do Sul. A Argentina foi eleita
“Destino Líder da América do Sul” em
2021, e o Chile foi eleito o “Destino
Líder do Turismo de Aventura da
América do Sul”.
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Já o Brasil, por sua vez, ganhou
destaque com o Rio de Janeiro que
conquistou o prêmio de Destino Lider
no Turismo de Esportes na América do
Sul pelo segundo ano seguido.
A Costa Rica, já vencedora em outras
edições, levou o prêmio de “Destino
Principal da América Central”. O
México também comemorou com
uma série de prêmios de destino,
incluindo Cancún (“Destino de Praia
Líder no México e América Central”);
Cozumel (“Principal destino de ilha
do México e da América Central”); e
Mazatlán (“Principal destino urbano
de México e América Central destino
urbano’)
Já no setor de aviação, a Latam foi
nomeada “Companhia Aérea Líder
da América do Sul”, enquanto a
Aeroméxico conquistou “Companhia
Aérea Líder do México & América
Central”. É válido lembrar que os
vencedores são eleitos por meio de

votos de profissionais da indústria de
viagens e também do público.
No que se refere à América do Norte,
a Flórida levou vários prêmios, entre
eles: Key West como “Top Destino
com Praia”, Orlando como “Destino
Rápido” (até 4 dias), e Miami como
“Cidade” no âmbito geral. Já Nova
York ganhou como “Destino Preferido
para Fazer Negócios”, enquanto Maui
(Havaí) levou o prêmio de “Destino
Preferido Romântico”, já que levou a
categoria lua de mel, e Las Vegas foi
o destaque na premiação referente à
“Conferência e Feiras de Negócios”.
A premiação global do World Travel
Awards acontece em Moscou no dia
26 de novembro de 2021 e reunirá
os vencedores de cada continente.
Anualmente, o evento cobre o mundo
com uma série de cerimônias de gala
regionais para reconhecer e celebrar
o sucesso individual e coletivo dos
países.
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Crazy or Speculative
Investments that
Could Make you
Thousands or Millions
of Dollars for you

H

ere bellow you will find “five
incredibly dump ideas”
that we have compiled from
websites and apps specialized into
the technology and investing niche
to bring to you these short list that
can inspire or put an alert on you. But
for the examples bellow we need to
simulate a number so as an investor
we pretend to have US$100,000 and
plans to invest $20,000 into these “five
incredibly dumb ideas” as we started
the year of 2021. Here we go:
1) GameStop - You got in on Jan 4,
long after you read a WallStreetBets
post of Oct, 2020 that got the crazy ball
rolling on the videogame retailer. The
month is full of news and momentum,
the stock hits $327, and you get out at
your sell limit, $300. Your original
stake is worth $347,826 just 22 days
later; portfolio value $427,826.
2) Dogecoin - That same month, the
viral meme cryptocurrency of a Shiba
Inu was starting to take off, but you
didn’t hear about it until February.
You buy US$20,000 on April Fools
Day 2021 at $0.06, with a sell limit at
$0.69. Helped by more tweets by Tesla
CEO and Doge enthusiast Elon Musk,
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it hits $0.72, you sell at $0.69, and your
investment is worth $230,000 in 36
days. Your portfolio is up to $637,826.
3) $MAGA - Former U.S President
Donald Trump’s media group goes
public via SPAC. Its valuation is
based on Trump’s prior social media
following, without revenue, media
content or even a functioning website.
You buy on Oct. 27 for US$10.50 a
share, with a sell order of $100. The
next day it hits $175, and you’re
out, making US$190,476 in one day.
Portfolio value $808,302.
4) SHIB - You picked up another
inspired meme cryptocurrency at
$0.000006 in September for no other
reason than you whizzed past one of
those cute dogs while jogging. You
set a sell order set at $0.00008, with
low expectations. It goes nuclear in
October, and in a month your $20,000
is worth $266,667. Your portfolio is up
to $1,054,969.

artwork that sells for millions. Then
EtherRocks - 100
animated rocks from 2017 - get your
attention. You pick up one for $20,000,
sell for $1.2 million, making that
amount in a month. Your portfolio is
worth a grand total of $2,234,969.
So should you just throw your money
into your five dumbest ideas next
year? Lol no. For everyone one of
these successes, there are dozens of
fortunes lost and bagholders created.
Still, it’s pretty wild to consider how
much money was made in these wild
trades. However, if you have to try for
one of these home runs, keep it small.
If you’re right, small is all you need. If
you’re wrong, small is all you want. If
you get lucky, maybe your trade can
make the list for 2022.

5) NFT - Ah, the nonfungible token
world, which you got wind of via “NBA
Top Shots” in February. You bone up
and then comes CryptoPunks and NFT
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Good Business
Checklists Serie

ONLY $15 EACH.
ORDER NOW:

WWW.KISUCCESS.COM
One of the most basic types of marketing plans is a checklist.
It identifies a broad range of elements or steps required for
typical marketing initiatives in an easy way to follow the plan!

Career/Carreiras

Os 10 Empregos com Mais
Demanda nos EUA na Próxima
Década e que Não Exigem
Diploma de Bacharel

U

16

m diploma universitário
certamente te coloca no
caminho mais rápido para
alcançar sucesso no mercado de
trabalho, pois aumenta seu potencial
de ganhos e te dá acesso a diferentes
oportunidades de trabalho. O
problema é que, infelizmente, o
ensino superior, em particular nos
Estados Unidos, é um investimento
caro que continua inacessível para
muitos - e as vezes, dependendo do
curso escolhido, não compensa o
investimento.

Trabalho | Taxa de crescimento
projetada | Salário médio | Nível
educacional necessário

Técnico de manutenção de turbinas
eólicas | 68,20% | $ 56.230 | Certificado
de Pós-secundário sem graduação

Assistente de terapia ocupacional |
36,10% | US$ 62.940 | Grau de
associado

Massoterapeuta | 32,20% | $43,620
| Certificado de Pós-secundário sem
graduação

Assistente de fisioterapia | 35,40% |
US$59.770 | Grau de associado

Programador de ferramentas
controladas numericamente por
computadores | 27,40% | 57,740 |
Certificado de Pós-secundário sem
graduação

Aqui nos EUA, nos últimos 10 anos, os
custos de uma faculdade aumentaram
cerca de 25%, de acordo com uma
análise do “CNBC Make It” e dados do
“The College Board”. O endividamento
estudantil disparou junto com esses
custos crescentes. Atualmente, os
estudantes universitários nos EUA
devem mais de US$1,73 trilhão de
dólares em empréstimos estudantis.
Por outro lado, de acordo com um
relatório recente do Bureau of Labor
Statistics, há uma variedade de
empregos que não exigem um diploma
de bacharel em vários setores que,
ao que tudo indica, deverão ter alta
demanda nos próximos 10 anos nos
EUA. Confira a lista abaixo.

Auxiliar de saúde domiciliar e
cuidados pessoais | 32,60% | $
27.080 | Diploma de ensino médio ou
equivalente

Instaladores solares fotovoltaicos |
52,10% | US$ 46.470 | Diploma de
ensino médio ou equivalente

Auxiliar de fisioterapia (Diferente
de assistente) | 25,30% | US$28.450
| Diploma de ensino médio ou
equivalente
Inspetor de incêndios florestais e
especialista em prevenção | 23,90%
| $ 42.150 | Diploma de ensino médio
ou equivalente
Terapeuta / Life Coach | 23,50% |
US$39.960 | Diploma de ensino médio
ou equivalente

Muitos desses empregos exigem um
diploma do ensino médio, diploma
de associado ou um certificado
pós-secundário sem graduação.
A título de conhecimento, o curso
de pós-secundário é geralmente
concluído em menos de dois anos
nos quais são ensinadas habilidades
ou conhecimentos específicos
necessários para um trabalho.
As faculdades comunitárias ou como
se diz nos EUA “Community College”
costumam oferecer esses cursos
e programas - que podem incluir
certificados EMT ou treinamento,
como por exemplo, para técnico
de biblioteca. Sobre o ranking
de empregos que estarão em alta
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demanda na próxima década, é
difícil se chegar a uma explicação
sobre o porquê, mas há razões
específicas pelas quais cada um está
em demanda, e continuará a estar nos
próximos dez anos.
Existem três tendências
impulsionando o aumento de quase
todos os empregos listados no ranking:
1) o aumento da demanda por energia
sustentável, 2) o envelhecimento da
população nos EUA, e 3) o interesse
no autocuidado intensificado durante
a pandemia de covid-19.
Pr o j e t a - s e q u e t é c n i c o s d e
manutenção de turbinas eólicas
e instaladores de energia solar
fotovoltaica sejam alguns dos
empregos de crescimento mais
rápido da década, devido à urgência
de mudanças na forma como lidamos
com o meio ambiente e o impacto que
as mudanças climáticas tem causado
na Terra. A demanda por energia
sustentável tem crescido rapidamente.
Assistentes de terapia ocupacional,
assistentes de fisioterapia, auxiliares
de cuidados pessoais e auxiliares
de fisioterapeuta terão alta procura
à medida que mais baby boomers

(pessoas nascidas entre 1945 e 1964)
se aposentem e dependam desses
serviços.
Em uma análise recente, a USC
(University of Southern California)
observou que os custos com saúde
para esse grupo devem ser altos, já
que essa geração está vivendo mais,
mas apresentando taxas mais altas
de obesidade, diabetes, colesterol
alto e hipertensão. Os auxiliares
e assistentes de fisioterapia têm
funções diferentes do fisioterapeuta
- esses estão ativamente envolvidos
na prestação de cuidados diretos aos
pacientes, enquanto os auxiliares e
assistentes não estão envolvidos na
prestação de cuidados, mas sim em
tarefas pontuais como configuração
de equipamentos e preenchimento da
papelada do consultório.
Depois de lidar com o esgotamento
mental e o isolamento social
provocados pela pandemia em
2020/2021 as pessoas estão investindo
mais em serviços de cuidado
pessoal, como massagens e cursos
para o bem-estar e a autoestima
levando ao aumento da demanda
por massoterapeutas e coaches. As
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pessoas estão percebendo que focar
em si mesmo e manter o autocuidado
é importante não apenas para seu
estado mental, mas também para o
bem-estar geral.
Se você estiver interessado em seguir
uma dessas carreiras, é recomendável
que leia as descrições de cargos
para identificar quais habilidades
os recrutadores estão procurando e
ler publicações comerciais ou blogs
para obter informações atualizadas
sobre o setor. Também é útil ter
experiência de trabalho relacionada,
seja por meio de um curso online que
possua certificação, um programa de
estudo de trabalho por meio de um
community college local ou mesmo,
voluntariado em uma organização
sem fins lucrativos.
Mesmo que você não tenha nenhuma
experiência de trabalho, pode estudar
sozinho, como um autodidata, ou
seguir alguém no campo. Você não
apenas aprenderá habilidades
valiosas, mas também poderá
encontrar contatos e referências para
o próximo trabalho. Boa sorte.
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A to F About
Non-Fungile
Tokens or NFT

I

n this Non-Fungible Tokens (NFTs)
short guide we will share with you
the basics that you need to know
about the NFT world. You can then use
this knowledge to explore the world
of NFTs more and even get involved
in the creation, buying and selling of
them.
A) A Unique Digital Certificate
An NFT is a digital certificate that is
unique and stored on a blockchain
such as the Ethereum network. This
digital certificate details certain
ownership rights for the digital asset.
An example of an NFT could be a
piece of digital art. The digital world
is renowned for copying. It is essential
to have something like an NFT which
cannot be copied to prove ownership
of an asset. Only one person can own
an NFT at a time. They can sell it to
other people and they become the
sole owner. This does not stop an NFT
being copied but it will never be the
genuine article.
B) Non-Fungible Versus Fungible
An NFT is a non-fungible asset. This
means that every one is unique and
has a different value. Cryptocurrencies
such as Dogecoin and Bitcoin are
fungible. You can hold many units of
these currencies and they have the
same value. It is the same in the fiat
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currency world with the US$1 bill for
example.

Crypto wallets are also used to store
cryptocurrency.

C) NFTs created with Smart Contracts

E) NFTs are usually Scarce

The correct term for creating NFTs
is “minting”. All NFTs are minted in
association with a smart contract.
Smart contracts are programs that
are store on blockchain networks.
You can use a smart contract to define
things about an NFT. One of the major
benefits of NFTs is that the creators
can retain the original contract and
add royalties for additional income.
A buyer that purchases an NFT may
want to resell this in the future. When
the resale transaction occurs, the
original NFT creator can receive a
commission on the sale. This is all in
the smart contract of the NFT.

One of the most attractive things about
NFTs is their scarcity. Buyers know that
an NFT is unique and that it is easy to
prove provenance and authenticity.
A lot of people create NFTs for art and
collectors understand that there can
only be one owner.
It is possible for an NFT creator to
provide a limited number of their
NFTs for the same item through the
smart contract. Potential buyers can
easily see how many NFTs are part
of the limited edition and base their
purchasing decision on this
.
E) All NFTs use Blockchain

D) You need a Crypto Wallet (Digital
Wallet) for NFTs

An NFT cannot exist without a
blockchain network. All NFTs have to
be minted on a blockchain network
such as Ethereum. This creates a
unique token that all users can access
to confirm ownership and other
essential metadata.

If you want to create your own NFTs,
buy them or sell them, you will need a
crypto wallet to do this. NFT creators
can store the token information in
their crypto wallet. When someone
purchases an NFT, the token will pass
to their crypto wallet. The blockchain
network where the NFT is stored
is used to enact any transactions.
What is happening here is that the
ownership of an NFT is transferred
from one crypto wallet to another.

Just as example, recently, a young
latino artist that sold oranges in Los
Angeles put his work “Genesis” up for
sale on the OpenSea platform and a
user paid for it with digital currencies
the equivalent of US$38,000.
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DO BRAZA

BRAZILIAN FOOD

VOCÊ CONHEÇE O NOVO DO BRAZA?
ESTAMOS DE CARA NOVA E COM NOVOS PRODUTOS!
ATENDEMOS WHOLE SALE E ENCOMENDAS PARA EVENTOS.

Dentre os novos produtos temos a coxinha com
menos gluten, feita com massa de mandioca e
o verdadeiro catupiry!
Visite nosso site:

WWW.DOBRAZA.COM
events@dobraza.com

CONTATO: 619-3001832
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Conheça Algumas
Tendências Futuristas
que Poderão Impactar
a Humanidade
Por Laís Oliveira

D

iariamente, novas tecnologias
invadem a vida das
pessoas, impactando sua
rotina por completo. Algumas
facilitam, outras complementam,
e há aquelas que substituem.
Inteligência artificial, biologia
sintética, supercomputadores,
robôs autônomos, missões fora do
planeta, energias renováveis, carros
voadores... o quão a tecnologia vai
impactar e mudar a forma de viver,
trabalhar e se divertir num futuro
próximo?
A era em que vivemos pode facilmente
ser chamada de revolução tecnológica.
Hoje transformações aceleradas e as
dezenas de tecnologias disponíveis
desempenham um papel essencial
de servir como meio para que a
sociedade, indústria e mercado
evoluam. Isso pôde ser percebido
com mais clareza desde o início da
pandemia de Covid-19 no mundo e
com o obrigatório isolamento social.
Muitas empresas tiveram que correr
atrás do prejuízo de forma digital para
manter suas operações e não fechar
as portas.
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Algumas mudanças vieram para
ficar, muitas delas, inclusive, têm
impulsionado novas criações para
um futuro próximo que irão mudar
a forma como nos locomovemos,
compramos, socializamos e muito
mais. As tecnologias exponenciais
trarão mudanças em todas as áreas
de nossas vidas.
Realidade virtual e realidade
aumentada
Ambas as tecnologias deverão ser
utilizadas em escolas e universidades
para promover atividades de campo,
experimentação de carreiras e
imersão em idiomas. Na formação
em medicina, por exemplo, o uso de
realidade virtual ou de realidade
aumentada pode transformar o
treinamento dos estudantes. Será
possível mostrar a anatomia do corpo
humano de dentro para fora e até
mesmo possibilitar a simulação de
cirurgias.
Criptoeconomia
Durante a pandemia, muitos países
adotaram as moedas digitais como

refúgios importantes para hedge,
devido à baixa correlação com outros
ativos. A VISA, por exemplo, planeja
lançar um cartão que faz conversão
direta de criptomoedas para dinheiro,
que poderá ser utilizado em 70
milhões de estabelecimentos em todo
o mundo. Bancos digitais e fintechs já
começam a pensar e lançar soluções
com cashback em criptomoedas.
Automação residencial
Quem assistiu ao desenho “Os
Jetsons” lembra do mundo fictício do
cartoon - no qual a tecnologia marcava
presença em cada aspecto da vida das
pessoas. Mesmo com alguns exageros,
o desenho conseguiu prever boa
parte do que encontramos hoje e será
tendência em alguns anos. Controle de
iluminação, comando de voz, cortinas
automatizadas, fechadura inteligente,
câmera de segurança residencial,
sensores de água e fumaça,
reconhecimento facial, sensores de
presença, robôs de limpeza doméstica
e muito mais. A automação residencial
já está presente em diversos lares,
mas dia após dia, novas tendências
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e tecnologias surgem nesse nicho do
mercado que veio pra ficar.

poucos e de forma repetitiva, para
melhor compreensão dos alunos.

Poeira Neural

Inteligência artificial emocional

Cientistas da Universidade da
Califórnia (Berkeley) desenvolveram
o que chamam de “Poeira Neural”,
que são microcomputadores que
trabalham por ultrassom remoto
enviando e recebendo dados sobre
o cérebro. Na Universidade de
Stuttgart, na Alemanha, estudiosos
arrumaram um jeito de imprimir
lentes minúsculas do tamanho de um
grão de areia que podem aposentar
a invasiva tecnologia endoscópica.
Além da medicina, robôs-partículas
poderiam ser soltos ao vento para
medir a qualidade do ar ou tirar fotos.

Em um futuro próximo, a tecnologia
estará mais humanizada, podendo
decodificar expressões faciais
e relacioná-las com diferentes
emoções. Nesse sentido, é possível
que celulares, tablets e computadores
sejam capazes de perceber nossas
emoções e reagir como pessoas reais
para nos ajudar.

Microlearning
Você já teve a sensação de que estava
ouvindo mais informações do que
era capaz de absorver e processar?
Calma! Não há nada de errado
contigo. Nossos cérebros são como
computadores, eles também têm um
limite e, quando atingido, impede que
o conteúdo recebido seja absorvido
totalmente. Por isso mesmo, o
microlearning é uma alternativa ao
modelo tradicional de aula. Em vez de
o professor falar por quase uma hora
sem parar, o conteúdo é ensinado aos

Micromobilidade e o conceito
“15-minute City”
A ideia por trás da “cidade de 15
minutos” é que a população esteja
mais integrada aos seus bairros
e possa comer, se divertir, fazer
atividades físicas, mas também
trabalhar a apenas 15 minutos de
sua casa. Em um futuro talvez não
muito distante, qualquer percurso
que demore mais do que 15 minutos a
pé, de bicicleta ou veículo motorizado
(individual ou coletivo) passará a ser
percebido como custoso e complexo.
Além da micromobilidade, veículos
autônomos, conectados, elétricos e
compartilhados despontam como
outra tendência mundial.
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Robôs inteligentes
Se alguns anos atrás esta tendência
tecnológica parecia somente coisa
de cinema, agora a cena sai das
telonas e vem para dentro da nossa
casa. Hoje há variados tipos de
robôs no mercado, alguns voltados
para uso industrial, e outros para
uso doméstico. Para especialistas,
o futuro da robótica está associado
à pesquisa de cibernética e a
autonomia destes equipamentos,
ou seja, a tomada de decisões sem
intervenção humana. Atualmente,
ferramentas de simulação são usadas
para ensinar os robôs a resolver
problemas no mundo real. Mas esse
método não é totalmente satisfatório
porque a complexidade situacional
muitas vezes torna impossível treinar
robôs para responder a eventos
inesperados de maneiras flexíveis e
inteligentes. A tendência é que as
máquinas sejam treinadas por elas
mesmas.
Carros do futuro
Atualmente, quase todas as marcas do
mundo automotivo estão trabalhando
em sistemas que viabilizem o veículo
que dispensa motorista em diversas
situações. Com a automação veicular,
os automóveis serão revolucionados
em sua forma de uso, de modo que
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as pessoas poderão utilizá-los como
uma sala de estar, estudo ou trabalho
durante os deslocamentos com plena
segurança e conforto.
Além disso, em um futuro possível,
carros poderão estar conectados a
uma mesma rede compartilhada de
acordo com o seu posicionamento.
Com isso, os veículos poderão
comunicar entre si diferentes
parâmetros como velocidade,
distância e afins. Essa comunicação
constante, complementada
pela condução autônoma,
poderá revolucionar o trânsito
como conhecemos, reduzindo
drasticamente o número de
acidentes a quase zero, eliminando
congestionamentos, aumentando a
velocidade de tráfego e diminuindo
os tempos de deslocamento.
E os carros voadores? Um sonho
visto em filmes e séries poderá,
enfim, se tornar realidade. A gigante
Coreana Hyundai junto à Uber (por
meio da subsidiária Uber Elevate),
por exemplo, está desenvolvendo
o S-A1, um táxi aéreo para agilizar

o deslocamento em grandes
metrópoles. De acordo com a
Hyundai, o S-A1 foi projetado para
atingir velocidade até 290 km/h e
uma altitude de navegação entre mil
e 2.000 pés (300 a 600 metros) acima
do solo. Poderá fazer viagens até 100
km. 100% elétrico, é alimentado por
vários rotores e hélices em torno da
aeronave. Essa solução, segundo a
Hyundai, melhora a segurança.
Prédios funcionarão como cidades
Os arranha-céus do futuro poderão
conter praticamente tudo que é
encontrado em uma cidade, desde
locais de trabalho, academias,
espaços para estudo, áreas
residenciais, etc. Tudo isso para
acomodar o alto influxo de pessoas
que vão se mudar para as cidades nas
próximas décadas.
Energias renováveis
sustentabilidade

e

coisas que funcionam em contato
com o chão, como casas e carros.
Este tipo de combustível só será
necessário em aviões. Melhorias nos
cabos subaquáticos permitirão que
alguns países utilizem energia solar
de outros lugares, como do deserto do
Sahara, por exemplo, algo que pode
inclusive abastecer todo o país. A
possibilidade de puxar energia solar
de áreas onde o sol é mais incidente
aumentará com o tempo nossa
confiança em energia solar.
Concluindo
Ai n d a q u e n i n g u é m p o s s a
verdadeiramente prever o que
o futuro reserva, há benefícios a
serem obtidos a partir de diversas
invenções e tendências tecnológicas
como as citadas acima. Agora, mais do
que nunca, é o momento para refletir,
aprender e pensar em um futuro
focado em melhorar o nosso bemestar, as relações com outros seres
humanos e o meio ambiente.

Especialistas afirmam que em 2050
não será mais necessário o uso de
combustíveis fósseis para carregar
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Living in the U.S/Vida nos EUA

Vida nos EUA: Como
Encontrar Dinheiro
Não Reivindicado em
Menos de 1 Minuto

V

ocê sabia que há uma chance de 1
em 10 de ter dinheiro esperando
para ser reivindicado em sua
conta? Isso é o que afirma a National
Association of Unclaimed Property
Administrators (Associação Nacional
de Administradores de Propriedades
Não Reivindicadas) - NAUPA.

Ambos os sites são 100% gratuitos. Basta
pesquisar o seu nome e reivindicar o
que poderia pertencer a você. Caso
encontre algo, terá que verificar
sua identidade, e as instruções irão
variar de acordo com o estado e o
tipo de ativo/conta que você está
reivindicando.

A título de informação, a NAUPA é um
grupo de associações de tesoureiros
estaduais e representa governos
em todos os 50 estados americanos,
Washington D.C., Porto Rico, e algumas
províncias canadenses. Sua missão
é simplesmente devolver ativos não
reclamados aos seus legítimos donos.

Os dados são de registro público, então
é possível até pesquisar os nomes de
seus familiares e amigos e informá-los
se eles tiverem dinheiro não reclamado.
Mas que tipo de dinheiro não reclamado
poderia estar esperando por você?

Cada estado mantém um banco
de dados com informações. Para
encontrar o banco de dados do estado
que você vive visite o site da NAUPA
www.unclaimed.org. Caso queira ver
mais além do seu estado, visite www.
missingmoney.com para fazer uma
pesquisa nacional.

Veja, não são apenas pagamentos que
acabam nas mãos do governo(s), mas
cheques de pagamento não sacados,
ações antigas e fundos mútuos, saldos
de bancos fechados e reembolsos de
clientes, apenas para citar alguns, que
costumam não ser reclamados.
A maioria dos bens não reclamados é
dinheiro, embora às vezes, dependendo
do tempo, esse acabe sob custódia do
governo. Outra grande fonte de dinheiro
não reclamado são apólices de seguro
de vida que foram esquecidas.
Há milhares de pessoas nos EUA
que encontraram de poucos dólares
a milhares usando essas fontes. E
por que eu teria dinheiro perdido?
Normalmente, o dinheiro acaba nas
mãos do governo porque quem lhe
devia não conseguiu encontrá-lo.
Depois de um certo tempo, geralmente
um ano, esses fundos vão legalmente
parar nas mãos do departamento do
tesouro dos EUA.
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Então fique atento, existe basicamente
dois tipos de pessoas, vamos dizer o
tipo A e o B. Se você é um Tipo A que
mantém registros cuidadosos e atualiza
suas informações de contato, é menos
provável que haja dinheiro perdido
por aí. Se você é do tipo B, que não se
atenta e não atualiza informações pode
ter boas chances.
Mas, claro, ocasionalmente,
esquecemos de atualizarmos endereços
quando nos miudamos, e não lemos
alguns e-mails que poderiam ser
importantes. Às vezes, deixamos rastros
de dinheiro não reclamado no processo
e que nos pertence.
E seria bom lembrar que esse dinheiro
rende 0% enquanto está nos cofres
do governo, seja federal ou mesmo
estadual ou municipal. Então, verifique!
Somos todos humanos e podemos errar.
Mas pelo menos uma vez por ano gaste
menos de um minuto para pesquisar e
checar existe dinheiro seu nos cofres
público.
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ESTUDANTE OU PROFISSIONAL

QUE DESEJA ESTUDAR ALGO NOVO NOS EUA?
COACHING ACADÊMICO
INGLÊS SEM BARREIRAS
MENTORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
ACONSELHAMENTO UNIVERSITÁRIO

(POLÍTICA DE ADMISSÃO E AJUDA FINANCEIRA)
MAIS DE 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA NA ÁREA ACADÊMICA NOS

DRA. LUCIANA DAR
(310) 433-2073

Mais informações em: www.soulbrasil.com/DraLucianaDar
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Incredible
Technological
Speed and What
Can Come with 5G

A

t the basic level, wireless
technology is about
transferring data from one
place to another. And 5G is about
transferring that data faster than ever
before. Transferring data isn’t a new
idea. It has been around for decades
- the U.S. military was the first to do
it in 1948, and the earliest known
commercial use was in the 60s.
Back then, it was basic stuff, and in
small volumes. But roll forward 60
years and things have changed. In
fact, a lot has changed in just the
last 20 years. For instance, in 2000,
according to computer networking
company Cisco, global internet traffic
totaled 84 petabytes per month. In
2020, Cisco estimated it was around
194,400 petabytes per month. That
means monthly global internet traffic
is more than 2,300 times greater today
than it was in 2000.
Just to bring it more clear, if the
average MP3 (music track) is around
1MB per minute, and the average song
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lasts about 4min then a petabyte of
songs would last over 2,000 years
playing continuously Of course,
there’s a reason why internet traffic
has increased so much. It’s not just
because there are more people
online. It’s because the technology has
improved to allow the fast transfer of
data.
Think about how you used the
internet back in 2000! And remember,
YouTube didn’t exist at this time as it
was founded in 2005. It wasn’t much
fun watching videos on a 56k or 128k
modem back then. But as technology
improved, video became viable. And
the quality of images and graphics,
and the download speeds, improved
drastically. Now with 5G, data transfer
speeds are even faster, and that
will open even more technological
possibilities.
The new 5G mobile technology will
deliver download speeds up to 100
times faster than current 4G

technology. That’s mind-blowing.
More speed means less delay. That
means less delay for the data to get
from Point A to Point B. That’s vital
when data transfer between two
points absolutely must happen as
soon as possible, in real time.
5G will allow that and it will have a
radical impact on many sectors and
innovations: like self-driving cars and
tele-medicine. But it’ll affect other
areas, too, such as education, remote
communications, video streaming,
and more. Remember how much
things have changed over the past
20 years. How the things technology
allows you to do today wouldn’t have
seemed possible 20 years ago. Now
take that and think how much things
could change (for the better and we
hope not, for the worst) in the next
few months and years. 5G networks
result in data transfer speeds up to
100 times faster than 4G.
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ART OF GOOD
BUSINESS
#KISUCCESSMARKETING

GAINING AUTHORITY IS MORE IMPORTANT TODAY THAN
IT EVER HAS BEEN. ONLINE COMPETITION FOR EVERY
BUSINESS, ACROSS EVERY NICHE IS THROUGH THE
ROOF BECAUSE OF THE ACCELERATION OF
DIGITIZATION DUE TO THE PANDEMIC. BUSINESSES HAD
TO ADJUST TO COMPETE AND STAND OUT. AND THERE
IS NO BETTER WAY TO DO AS “THE EXPERT”.

WE ARE
COMMUNICATORS AND MARKETERS,
AND DEFINITELY, WE CAN HELP YOU
BUILD AUTHORITY

WE SPEAK ENGLISH, SPANISH AND PORTUGUESE

(424)206-0538

WWW.KISUCCESS.COM

USING DIFFERENT STRATEGIES
OF CONTENT MARKETING.

Business / Bons Negócios

Conheça os “Três
C’s” do Sucesso
de seu Negócio no
Ambiente Digital

S

e o seu negócio está presente
no ambiente digital, saiba
que os “Três C’s” - Confiança,
Congruência e Colaboração - ajudam
seu serviço ou produto a ter mais
visibilidade online. Essa harmonia é
importante porque permite que clientes
e clientes em potencial tenham uma
ideia de quem você é e quais benefícios
seus serviços ou produtos poderiam
oferecer. Vamos falar um pouco sobre
cada um.
Confiança
O dicionário diz que confiança
é um sentimento decorrente da
admiração, da estima pelas suas
próprias habilidades ou qualidades.
Quem começa um negócio sabe que
é capaz e qualificado para fazer o
que está fazendo. É confiante em si
mesmo. A confiança é saudável em
todos os aspectos da vida, incluindo
sua visibilidade online. É muito fácil
se tornar inseguro, especialmente
quando nos mostramos no ambiente
digital e nos pegamos constantemente
preocupados com o que os outros
estão pensando e se vão gostar de
nós. É importante que você supere
essas inseguranças e siga em frente
com a confiança de que seus clientes
perfeitos estão lá fora esperando para
encontrá-lo. Seja confiante o suficiente
para permitir que seu público te veja.
Deixe-os entrar no seu mundo um
pouco, mostre quem você é. Não tenha
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medo de compartilhar suas fotos ou
momentos e deixar sua personalidade
se sobresair. As pessoas certas te
encontrarão, e as demais seguirão
em frente até encontrar com quem se
identifiquem.
Congruência
Ser congruente é estar de acordo com o
que se propõe, em harmonia. Suas fotos,
vídeos, cores e mensagens devem estar
em harmonia em todos os lugares em
que aparecem no ambiente digital. Claro
que não precisam ser exatamente iguais,
mas em tons e cores propostos pela sua
identidade visual, assim seu público vai
rapidamente te reconhecer e entender
sua mensagem. Manter as fotos, o
estilo de falar, o tom e a mensagem
congruentes o ajudará a construir sua
marca e expandir sua mensagem, ao
mesmo tempo que será imediatamente
reconhecível por seu público. Pense em
um comercial que você ouviu milhares
de vezes e que pode se lembrar do
jingle e da mensagem. A congruência
e a consistência da mensagem
incorporam-se em seu cérebro para
que, caso você precise desses serviços,
já sabe em quem irá pensar primeiro.
Torne-se a mesma fonte reconhecível
online.

alvo que o seu ou ofereça serviços
complementares. Ao trabalhar com
outras pessoas, você demonstra que
está aberto a novas ideias e também
expandirá os clientes em potencial que
pode atrair. E não se fixe a uma regra,
na verdade, nem é preciso oferecer
as mesmas coisas que a pessoa ou
entidade com a qual está colaborando
oferece, mas, claro, não pode ser
completamente diferente ou desconexo.
Será um mundo de aprendizado
quando você e seus concorrenes
começarem a compartilhar um com
o outro. Será possível ver e analisar
como ambos fazem as coisas e ainda
conseguirão mais seguidores com essa
exposição - que migrarão de ambos
os perfis e também te seguirão e viceversa. A experiência fará descobrir se
seus pontos fortes se equilibram, quais
seus pontos fracos, e quais áreas pode
implementar novas ideias e estratégias.
Além disso, seus clientes serão expostos
a outros serviços que os ajudarão a
construir seus negócios.
Lembre-se, com confiança se constrói
uma imagem e uma marca congruente,
e, ao colaborar com outras pessoas, é
possível abrir novas portas que vão
mudar seu negócio e até vida pessoal.
Esses são os “Três C’s” do sucesso da
arte de se fazer negócio.

Colaboração
Colabore com outras pessoas que
atendem ao mesmo mercadoSoul Brasil Magazine © • Issue 110 • Nov 15/ Dec 2021 • Year 19 • www.soulbrasil.com
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Stop Worrying
About What
People Think
About You
By Sandra Domingos

H

ere in this article you will learn
how to use constructive criticism
to your advantage. Then, simply
filter out any negative judgment. This
will leave you less anxious and less
overwhelmed. As a result, you can stay
more focused on yourself and the best
ways to achieve your goals. I will share
some tips and tricks to help you stop
worrying about what people think of
you.
Are People’s Opinions Holding you
Back?
Worrying about what others think and
feel about you is a normal part of our
DNA. We’re programmed to seek others’
approval. Studies show there’s a reward
center that’s activated when we’re given
a compliment. Even if you just sense
other people’s recognition of your hard
work, your brains fire up those same
reward centers.
So, we feel good about ourselves when
we’re accepted. Yet, we can’t always
be accepted and liked by everyone at
all times. Problems start when we start
pivoting our lifestyles to fit people’s
expectations. We give others power
over our lives and how we should live
it. Consequently, we lose out on being
who we truly are.
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After that, things go downhill and start
spiraling out of control. Being stuck in
that mind frame can be destructive to
you and those around you. Going down
this unproductive path, you’ll be leaving
a path of destruction in your wake. Your
job will be affected, relationships might
be sabotaged, and your self-esteem will
most certainly take a hit.
How Can I Stop Worrying About What
People Think?
Do some serious soul searching. Do you
feel that your reality has shifted? Have
you started to believe in other people’s
version of who you are as opposed to
the real you? Then, it’s time to step up
and take some actionable steps. You
owe it to yourself to share the real you
with the world. They don’t know what
they’re missing! We rounded some
simple, yet effective, ways to help you
break this vicious cycle.
Focus on what’s important
Has someone said something unkind
about you? Instead of letting it fester,
don’t let it go to your head. Chances are,
that person won’t recall what they said
in about ten minutes. Plus, what they say
reflects who they are as a person. If you
think about it, it actually has very little
to do with you.

In other words, their perceptions of
you come from them. And you’re not
responsible for how they feel or what
they think, neither can you change any
of it. So, why waste your time fretting
over something you have no control
over? Instead, channel that energy into
something productive. You can learn a
new skill, take up a class, or pick up an
old hobby. Whatever it is, make sure it’s
something you enjoy.
Just as example here are a few things
more worthy of your time:
Surround yourself with people who
encourage and support you
Volunteer at a local shelter or food bank
Take a walk through the park
Have dinner at that restaurant you’ve
been dying to try
Highlight your Accomplishments
We’ve all been through difficult times
in our lives; some more than others. At
the same time, we’ve all accomplished
one thing or another. It doesn’t have
to be anything grandiose or elaborate.
It just has to mean something to you,
like filing your taxes on time or making
home-cooked meals for an entire week.
Be proud of yourself and all the hard
work you put in.
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You can even write down these
accomplishments and hang them up
on your fridge or vanity mirror. Then
every time you catch a glimpse of one
of your achievements, say to yourself,
“I did that!” Say it over and over until
your subconscious takes it in!
Another way to boost your confidence
is to practice saying encouraging
statements. Here again is just a few
examples (and that get you inspired):
My self-confidence is on the rise.
I’m worthy of all good things.
I can’t control what happens, but I can
control my reaction to them.
I’m blessed and appreciative of
everyone and everything in my life.
Train Yourself to See the Positive
Our brains are wired to see the negative.
We complain, we blame others, and
we dwell. You can train your thoughts
to be more positive. But not in a
deluded, naive sort of way; in a healthy,
productive way. As a result, you become
less anxious and more resilient.

at your own pace. The point is to feel
good about yourself, not overwhelm
or burden you. It kind of defeats the
purpose.
Practice Relaxation Techniques

moment will do the trick! Then, lo and
behold, you’ll notice that your pulse is
slowing down and so is your heart rate.
Your anxiety will start to recede and
you’ll realize you don’t care about what
people think as much anymore.

Relaxation techniques are becoming
popular because people are realizing
the importance of self-care. These
techniques aim at reducing stress levels
and improving your overall health. They
also teach you the value of savoring the
present.

Check out these marvelous relaxation
techniques:

When you focus on your today, you
stop worrying about what happened
in the past or what might happen in the
future. These techniques can also help
you stop worrying about what people
think about you. The great thing about
them is that you can do them anywhere.
Whenever you start to worry, remind
yourself that you could be overreacting.

Hope you have enjoying the reading
and that we can inspire you in some
way. I knew Soul Brasil magazine when
I was still living in Los Angeles in 2003.
I loved it and the content about art of
living! Since then, I moved to Buellton
(Santa Barbara county, California) and
than back to Brazil where I live since
2011 n a small town called Itacare in the
“Cacau Coast” in the Bahia state.

Mindful meditation
Yoga
Aromatherapy
Guided breathing

Take a few deep breaths and focus on
anything around you: your coffee mug,
a cloud, and your nails. Anything that
can steer your thoughts to the present

To be honest, this works
if you think more
objectively, especially
when it comes to your
weaknesses or flaws.
We all have them.
Some are just better
at acknowledging and
improving them than
others. Why can’t that be
you?
Write down a list of five
things that bother you
about yourself. Then,
set some realistic goals
to change them and
reward yourself each
time you reach one of
your set goals. Make sure
you start small and work
Soul Brasil Magazine © • Issue 110 • Nov 15/ Dec 2021 • Year 19 • www.soulbrasil.com
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Um Futuro Quase
Presente: Como Será
a Vida Real em um
Metaverso

A

vida em um metaverso
não será apenas vista em
computação gráfica e avatares.
Na verdade, a tecnologia está sendo
desenvolvida para preencher a lacuna
entre o nosso mundo analógico e
os digitais com os quais em breve
estaremos interagindo.
Como um lembrete, o metaverso se
refere a um mundo virtual no qual
as pessoas podem se encontrar e
interagir umas com as outras. Mas
não haverá apenas um. Haverá muitos
metaversos diferentes por aí. No
momento, o foco geral está em jogos
baseados no metaverso. Mas haverá
metaversos onde podemos trabalhar,
fazer reuniões, participar de eventos
ao vivo e até mesmo assistir a shows
e competições esportivas.
E isso nos leva a um questionamento:
como seremos representados nesses
metaversos? Até o momento, a
interação em um metaverso tem sido
em grande parte por meio do uso de
um avatar. Este é um personagem
gerado por gráficos de computador
com capacidade e características
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que podem ser únicas para cada
participante.

converter esse vídeo em imagens
holográficas em tempo real.

No entanto, conforme o espaço
amadurece, os metaversos terão a
capacidade de suportar imagens
holográficas do mundo real. Nosso
avatar pode ser uma representação
holográfica de nós mesmos,
exatamente como nos vemos na vida
real.

Tudo começa com um estúdio
equipado com câmeras de alta
definição carregadas com tecnologia
de visão computacional. A partir
daí, a 8i aplica uma forma de
inteligência artificial (IA) chamada
“Machine Learning” (ML) a esses
vídeos. Isso permite que a captura
de vídeo seja convertida em uma
imagem holográfica em questão de
milissegundos. É quase instantâneo.
Existem algumas implicações
importantes aqui e a primeira é
que isso pode ser usado para criar
um avatar virtual holográfico que
se parece e se move exatamente
como nós. Dessa forma, quando
estamos passando um tempo em
um metaverso, as pessoas nos veem
exatamente como somos. Teríamos
controle sobre nosso próprio avatar
em um metaverso da mesma forma
que fazemos com um videogame.

Talvez você tenha ouvido falar
em metaverso por causa do nome
“Facebook”- que mudou de nome
recentemente e agora, não só ele,
como todos os serviços que domina,
como whatsapp e instagram, agora
possuem o nome “Meta”. Claro, eles
estão de olho nesse novo mundo
metaverso, mas aqui vamos lembrar
que há uma empresa pronta para
tornar o que mencionamos acima em
realidade.
A 8i é uma empresa de tecnologia de
hologramas líder em seu segmento
e desenvolveu uma tecnologia que
pode capturar a vida real em 3D e

Além do mais, os jogadores podem
começar a usar sua própria imagem
holográfica como um avatar em jogos
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populares como Fortnite. Em vez de
brincar com um personagem fictício,
seremos capazes de jogar como
somos.
Outra aplicação é que essa tecnologia
pode ser usada para transmitir
palestras e performances ao vivo na
forma holográfica. Como a tecnologia
8i pode converter o vídeo em tempo
real, podemos basicamente transmitir
a nós mesmos em um metaverso
para reuniões, apresentações ou até
mesmo shows.
Por exemplo, pense em músicos
famosos e oradores públicos. No
momento, eles têm que viajar
para seus shows e eventos para se
apresentarem pessoalmente. Isso
permite que eles fiquem na frente
de centenas ou milhares de pessoas
ao mesmo tempo. Com a tecnologia
8i, esses artistas poderão transmitir
suas performances de seu próprio
estúdio para milhões de pessoas em
todo o mundo. A transmissão pode

ser enviada para um palco ao vivo em
locais físicos com a presença de um
público. Isso permitiria que o mesmo
evento ocorresse em muitos locais
diferentes ao mesmo tempo.
Da mesma forma, a transmissão
poderia ser enviada para uma sala
em vários metaversos, onde as
pessoas poderiam comparecer com
seus próprios avatares digitais. Isso
transcende totalmente a localização
física.

E poderíamos usar essa mesma
tecnologia para chegar à nossa
reunião de família, mesmo quando
não formos capazes de viajar
fisicamente pessoalmente. E sim,
isso será muito melhor do que uma
chamada de Zoom! O resultado
final é que a tecnologia de imagem
holográfica se tornará uma tendência
importante à medida que o espaço
do metaverso continua a crescer e
amadurecer.

De repente, as apresentações
populares “ao vivo” podem chegar
a centenas de milhões, até bilhões
de pessoas, simultaneamente. Este é
um conceito incrivelmente poderoso.
E essa tecnologia não se limita a
essas aplicações comerciais. Os
consumidores também podem tirar
proveito disso. Em breve, teremos a
capacidade de nos “transportar” para
locais físicos e virtuais a qualquer
momento.
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Soul in Shape / Garota Fitness

Luciana
Didini

Born: Rio de Janeiro, Brazil.
Weight: 127 lb
Height: 5,7”
Sign: Libra
Color(s): Pink and Greenish-Blue.
Food(s): Açaí, Seafood, and Brazilian Shrimp
Bobo.
Hobby: Futvôlei and Dance Bachata.
Sport/Fitness: Boxing and Kickboxing
Music: Salsa, Reggaeton, and Brazilian Music.
Career: Acting and Sommelier.
Living Now: Santa Barbara, California
A Dream: After covid it’s simple: live, dance,
and enjoy life as long as I can.
For more photos and to read the article about
Luciana visit www. soulbrasil.com and check
the section ‘Soul in Shape’ in our homepage.
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