
           Egregora, a nova rede social segura

O que é Egregora? Transplantado do grego egrêgorein, significa a força 
criada a partir da soma de energias coletivas (mentais, emocionais) de um grupo,
denominando o campo de energia extrafísica criada no plano astral a partir da 
energia emitida por um grupo de pessoas atrás de suas vibrações. A união dessas 
forças cria uma entidade que possui vida própria, que é mais poderosa do que as 
unidades que a criam. Mas o que isso tem a ver com uma rede social? Basicamente 
TUDO! A internet é uma ferramenta poderosíssima e necessita de mudanças, num 
sentido funcional, direcional e principalmente num sentido 
energético/místico/cultural. E onde e como o Egregora entra nisso? Nosso projeto
de uma nova rede social se embasa num descontentamento geral com as redes 
existentes, onde a privacidade é praticamente nula, onde não existe um cuidado 
em relação as capacidades e ao potencial da rede, onde somos limitados a uma 
confusão de informações desnecessárias que nos fazem perder boa parte do nosso 
tempo. As redes sociais possuem um poder surpreendente, onde a troca de 
informações e relações podem acelerar processos, causar impactos 
sócio/político/culturais grandes (vide eventos de manifestações ao redor do 
globo) e embarcam num sentido místico profundo, por onde coisas inimagináveis 
tornam-se realidade. Mas qual de fato é o diferencial do Egregora? Liberdade, 
Privacidade e Segurança.

Egregora a princípio de conversa será uma rede open source, o que 
significa que o código fonte do software está disponível aos interessados, tanto
programadores como para o público em geral, o que aumenta a sua segurança, seu 
layout será baseado num formato de linha do tempo (como por exemplo o Facebook) 
porém diferente de qualquer outra rede social cada postagem será direcionado por
um filtro, o que significa que quando alguém posta algo é requisitado em qual 
parte do filtro aquela postagem se encaixa, por exemplo: (Musica- Rock, Vídeos- 
Entretenimento, Notícias- Esportes), dessa forma podemos ter uma rede bem mais 
organizada, aonde escolhemos de fato o que queremos ver, podendo também criar 
filtros novos para melhorar a rede ainda mais, tudo bem flexível, haverá a 
possibilidade de fazer o mesmo com os amigos, quando requisitado o pedido de 
amizade e aceita será perguntado qual circulo a pessoa faz parte(você pode criar
qualquer tipo de círculo). Haverá também a possibilidade de curtir, comentar, 
compartilhar as postagens, mas em adicional teremos a opção de "não curti" 
(dislike) e a possibilidade de produzir e utilizar seus próprios botões, se o 
dono da postagem concordar nas preferências, como por exemplo o botão "e dai?", 
"não entendi", "foda-se" entre outros. Em adicional maior ainda poderá em 
anonimato (diferente dos botões de curtir, não curtir) dar uma nota para cada 
postagem, possibilitando assim uma maior noção do que as pessoas querem ver ou 
não em suas linhas do tempo. Diferente das outras redes sociais será permitido o
uso de Gif's (imagens animadas) em qualquer parte do site, tanto em postagens, 
fotos de perfil, foto de capa, mensagens entre outras, e terá também a 
possibilidade de ligá-los ou desligá-los quando for necessário, tornando os 
Gif's em meras imagens estáticas. 

No Egregora será possível criar páginas, para qualquer coisa, tendo em 
vista que elas serão filtradas também, para auxiliar no que queremos ver, com as
mesmas funções das postagens normais. Não haverá grupos no formato de linha do 
tempo, pois seu formato inviabiliza uma aproximação maior do seu potencial, o 
que haverá em contra partida serão comunidades (parecidas com as do antigo 
Orkut) onde serão estabelecidos tópicos e dentro deles poderá publicar, receber 
um curtir entre outras coisas. Os grupos poderão ser públicos ou privados, terão
um espaço também para votos. Haverá a possibilidade de criar eventos, com um 
grande diferencial, poderá ser visualizado quais eventos estão acontecendo em 
determinado local (cidade, país) não se prendendo somente ao seu local de 
residência, vendo quais são os que estão bombando mais, podendo criar também 
eventos privados.

Uma função muito importante do Egregora será a facilitação das relações 
sociais, acreditamos no amor e acreditamos que uma rede social possuí um poder 
de disseminar o amor e de auxiliar fortemente na conexão das pessoas, no 
encontro, em outras palavras temos o objetivo de facilitar o encontro de 
amizades e parceiros, outras redes sociais já existentes são limitadas, confusas
e nos fazem perder muito tempo. No Egregora existirá um espaço para encontrar 
amigos, cada usuário poderá escolher uma localização para afirmar ser a sua e 



somente pessoas que escolheram localizações perto desta (poderá alterar os km de
distância de procura) te encontrarão, essa localização escolhida não ficará 
exposta para pessoas que não estejam nos arredores. Num layout de linha do tempo
fotos das pessoas rolarão, podendo livremente voltar nas fotos anteriores, serão
expostas a quilometragem de distância, poderá pedir a amizade da pessoa, mandar 
alguma mensagem ou mesmo simplesmente mandar um emoticon de sorriso :) (a função
de cutucar os usuários é muito invasiva e remete até ao estupro de certa forma, 
uma carinha feliz não, ela é mais delicada e simpática, poderá mandá-la somente 
uma vez para cada pessoa e no perfil da pessoa que recebeu ficará exposto 
quantas carinhas recebeu e somente o usuário poderá ver quem mandou) poderá 
adicionar também interesses nessa parte do site, que não ficarão expostas no seu
perfil (a não ser que seja sua vontade) para encontrar pessoas com interesses em
comum, depois de um tempo existirá uma seleção dos interesses mais requisitados 
para facilitar a escolha. A foto que será exposta você poderá escolher e pode 
ser diferente da sua de perfil, e também poderá adicionar outras fotos 
adicionais que poderão ser vistas nessa área, a função de rolagem é mais 
intuitiva e poder voltar atrás é muito importante! Esperamos dessa forma unir 
muitas amizades e também muitos parceiros. 

O perfil do usuário poderá ser privado, semi privado (pode ser achado nas 
pesquisas, mas somente os amigos receberão suas postagens) ou público, no caso 
do privado somente alguém com o link do perfil poderá achar o usuário, além 
disso não terá muitas novidades em diferencial do que já existe nas atuais 
redes, além das citadas, a não ser pela possibilidade dos seus amigos poderem 
colocar depoimentos sobre você e que a tela inicial do seu perfil não é sua 
linha do tempo, mas um espaço livre para colocar o que quiser; fotos, textos, 
vídeos etc... Ao seu gosto, tudo bem flexível. Poderá ser visto informações 
adicionais como Ensino, Trabalho, Comunidades, Páginas que curtiu, 
Relacionamento, Idade, Onde Mora, Cidade Natal, Eventos que participou e 
participará entre outras coisas, ou simplesmente não colocar nada (não será 
requisitado sugestões sobre a todo momento), será possível pedir alguém em 
namoro e se aceito ficará exposto no perfil também. Algo que será possível ver 
em cada perfil também é o IP do usuário, num ícone do país registrado, o que nos
leva a automaticamente saber a localização aproximada de cada usuário, mas essa 
rede não possui o propósito de privacidade? Qual seria o motivo então de deixar 
exposto uma informação tão sigilosa como sua localização entre outras 
informações pessoais contidas no IP? Se você se preocupa com sua privacidade e 
possuí o mínimo de conhecimento sobre deveria saber também que ter seu IP 
verdadeiro exposto na rede nunca é bom, por isso quando deixamos seu IP exposto 
fomentamos sua necessidade de alterar isso, se for a sua intenção/necessidade. 
Por isso recomendamos que se quiser ter uma camada a mais de segurança não 
somente no Egregora, mas também em toda a sua rede, recomendamos fortemente o 
uso de Proxy's, VPN's, ou se preferir também navegar pelo TOR (navegador anônimo
da deep), e por esse motivo também salientamos que para possuir uma estabilidade
e segurança boas no computador recomendamos utilizar o sistema operacional 
Linux, e particularmente para ter um acesso essencialmente privado recomendamos 
utilizar o Tails (que possui o Tor como navegador padrão), ligado por um Virtual
Box fica melhor ainda, o sistema Whonix também é bem interessante. Windows e Mac
não são sistemas operacionais seguros. Para segurança no celular a princípio não
seria aconselhado acessar qualquer site que exponha seus dados sigilosos, mas 
como já existem brechas interessantes podemos relevar e utilizar Smartphones que
possuam no mínimo o Firefox como navegador, onde pode-se adicionar complementos 
que reforçam a sua segurança (já existe também o navegador Tor para celulares: 
Orbot) e é recomendado adicionar VPN's ao celular, para maior segurança. 
Criaremos uma versão do site pelo endereço Onion para mais segurança e 
privacidade ainda, principalmente se algum país algum dia bloquear a visita do 
Egregora, o Onion é a alternativa mais viável. (Num futuro também estamos 
dispostos a criar uma rede descentralizada embasada no sentido de Seeds dos 
Torrents, onde existem sementes do site espalhados por computadores pelo mundo 
todo que viabilizam uma maior estabilidade e segurança da rede, algo mais 
complexo porém vemos um grande futuro nisso)

Haverá chat para conversas, bem parecido com o estilo do Facebook, o 
diferencial do chat serão suas funções de segurança e auto regulação da rede, 
onde todas as conversas serão criptografadas, o que impossibilita que alguém 
intercepte o que está sendo escrito, tendo a função de deletar as mensagens após



"x" tempo (deletar tudo a cada 30 minutos por exemplo) e se preferir haverá um 
botão para deletar todas as mensagens da conversa também. Só existe um porém, 
como não podemos, nem devemos criar uma rede social para que pessoas processem 
atos ilícitos, e que temos a consciência que criar uma rede social mais privada 
que zela pela liberdade dos usuários consequentemente atrai pessoas com intuitos
ilegais, na rede haverá um filtro de palavras no chat e um filtro de 
imagens/links também (palavras que não serão reveladas), onde se o usuário 
ultrapassar o limite estipulado da utilização de certas palavras por um período 
de tempo, palavras nas quais serão a única coisa que ficará registrada por um 
tempo mínimo (após esse tempo serão deletadas e não haverá nenhum tipo de 
registro sobre as conversas) será enviado para seus amigos um comunicado a cerca
dessas ações, e seus amigos decidirão o que fazer ou não em relação a isso, não 
será enviado a primeira vista esse comunicado para os administradores (nenhum 
administrador ficará investigando por conta própria o que cada usuário está 
escrevendo, pois essa rede terá um número bem reduzido de administradores e não 
podemos sobrecarregá-los, quanto menos administradores melhor) será somente se 
um numero em porcentagem (não revelado) de amigos concordar em enviar aos 
administradores por meio de voto, o que é bom pois faz o grupo se autorregular, 
se ajudar sem a necessidade de um órgão superior. Se for constatado alguma 
irregularidade o usuário poderá perder sua conta. Se for uma irregularidade 
muito grave a conta ficará congelada, o usuário não terá controle mais sobre sua
conta, deixando a cargo dos administradores o que deve ser feito, será 
registrado se houve alguma denúncia sobre alguma postagem ou mensagem enviada 
pelo usuário e somente será registrado das mensagens as palavras que revelam 
conteúdo suspeito, com seu respectivo número de vezes utilizada e se está 
havendo spam (mensagens iguais sendo mandadas para muitas pessoas) spam também 
será denunciado aos seus amigos e poderá congelar sua conta.   

Falando das denúncias a liberdade de expressão é um ponto e um foco 
importante para o Egregora, pois dessa forma conseguimos alcançar um patamar 
superior de compreensão e desenvolvimento interior, a censura não é algo 
construtivo, mas existe sempre um limite: no Egregora existirá um filtro de 
denúncias, mas o que será permitido? Será permitido nudez, palavrões, porém 
pornografia e violência explícita não serão permitidos (se quiser ver 
pornografia vá para um site pornô!), discurso de ódio (racismo, machismo, 
fascismo, nazismo, homofobia, transfobia, gordofobia, entre outros tipos de 
repressão/opressão) não serão permitidos, se você é complacente e compactua com 
essas ideologias o Egregora não foi feito para você. Quando algo for denunciado 
em páginas, em comunidades ou mesmo nas conversas onde foi mandado para os 
amigos algum log de atividade suspeita será aberta uma votação se os 
administradores devem congelar/suspender a conta ou não, ou simplesmente deletar
aquela postagem, comentário etc, o voto terá em média 1 mês para ser finalizado,
qualquer pessoa que tiver acesso aquela postagem, comentário etc poderá votar e 
o que tiver mais votos será o veredito, se ganhar o voto de que aquilo deve ser 
deletado, isso será feito, se ganhar o voto de que a conta deve ser congelada 
isso será feito e por ai vai, isso facilita bastante o trabalho dos 
administradores e concretiza uma autorregulação da rede. Em resumo poderá ser 
denunciado os seguintes temas: Discurso de Ódio, Violência Explícita, Sexo 
Explícito (Pedofilia também obviamente), Venda explícita de Drogas (ou outros 
materiais ilegais), o resto é livre.        

A privacidade é algo que devemos manter cada vez mais, numa era onde quem 
possui informação possui poder, consequentemente dinheiro, tudo será feito para 
que seus dados pessoais sejam utilizados indevidamente, sem consentimento. De 
certa forma já perdemos o controle disso, mas é necessário trabalhar nisso para 
que se diminua essa exposição, o Egregora tem esse objetivo: não haverá 
backdoors, o que significa que mesmo que alguma autoridade queira abrir 
completamente sua conta, e ver todos os seus dados não terá como obtê-los, não 
haverá brechas, toda a rede será criptografada para que seus dados sejam 
preservados. Não haverá trackers, phishing, cookies, entre outros conteúdos que 
possam vazar suas informações, no caso de perda de senha será enviado um email 
para sua conta perguntando se você realmente requisitou uma nova senha e assim 
podendo criar nova senha, portanto use um site de emails seguro, e para maior 
controle sobre sua privacidade recomendamos utilizar programas que criam senhas 
super fortes e guardam elas (por exemplo KeyPass), e a cada 15 ou 30 dias (ao 
seu gosto) será recomendado a alteração da senha, outros dispositivos ligados a 



conta poderão ou não ser desativados diante a alteração da senha, o que pode 
auxiliar se por acaso a conta estiver sendo invadida. Nas configurações de 
privacidade do usuário poderá alterar se a conta será privada, semi privada ou 
pública, poderá escolher se as pessoas poderão ver o que você curte e comenta na
linha do tempo, tendo maior controle sobre o que as pessoas estão vendo que você
anda curtindo, comentando etc. Se alguém te marcar em alguma publicação você 
poderá escolher entre aceitar automaticamente publicar na sua linha, ou se 
preferir ser perguntado antes se deve ou não aparecer, receberá um aviso também 
se alguém está entrando na sua conta no momento, se você aprova ou não, por 
notificação, pelo celular ou e-mail. Poderá escolher contatos de segurança para 
permitir sua reentrada se você não conseguir recuperar sua conta/senha. Se 
quiser terá também a possibilidade de alterar todas suas postagens antigas para 
ou "somente para amigos" (tirando do público) ou "privado" (onde todas suas 
postagens somente você poderá ver) ou até mesmo deletar definitivamente todas 
suas postagens antigas, o que preserva um sentido de sigilo maior. Poderá também
bloquear qualquer usuário a seu gosto, como também parar de seguir as 
publicações de qualquer pessoa, sem necessariamente deletar dos amigos ou 
bloqueá-los, será permitido também adicionar seguidores ao seu perfil. Nas 
mensagens ninguém verá quando você leu aquela mensagem, pois vemos isso como uma
invasão séria na privacidade do usuário, poderá escolher se as pessoas o verão 
online ou não, se certas pessoas poderão ver também. Portanto a dica mais 
valiosa a ser dada é que se você não quiser problemas antes de escrever/postar 
qualquer coisa se pergunte: É verdadeiro? É bondoso? É necessário? 
      Mas de onde o Egregora receberá dinheiro para se manter então? Em uma 
primeira vista será necessário dinheiro de doações, por campanhas de 
arrecadação, mas quando o projeto já estiver mais estabelecido será aberta a 
função de propaganda por meio de postagens patrocinadas filtradas (você escolhe 
o gênero que quer ver, existirá um limite mínimo de gêneros, pois não poderá não
escolher nenhum, senão não faria sentido), por preços bem menores do que as 
redes concorrentes e com maior alcance também, não será somente para 
publicações, mas também para divulgar páginas e eventos, pois acreditamos ser 
negativo limitar a divulgação dos eventos e das páginas, mas também abriremos o 
potencial dos anúncios patrocinados filtrados, onde o usuário poderá escolher 
que tipo de anúncio ele gostaria de ver na sua conta, pois de fato o problema 
não é existir anúncios, mas sim eles serem completamente aleatórios e que não 
satisfazem nossas necessidades, seus dados não serão vendidos para os 
anunciantes, você poderá escolher o que quer ver sem a preocupação de ter suas 
escolhas e informações expostas. Nenhuma postagem/comentário terá filtro de 
palavras, os usuários farão isso automaticamente. 

Quem está por trás do Egregora? Um pequeno grupo anônimo de programadores,
artistas, visionários, idealistas e estudiosos sobre o assunto que possuem as 
capacidades plenas para tornar realidade esse grande projeto. Não temos em vista
o lucro, não temos em vista a construção de uma indústria social, somos pessoas 
que zelamos por um futuro mais saudável e harmonioso, onde podemos alcançar 
nosso potencial com cada vez menos limitações. Não estamos fechados para novos 
membros, mas no momento devemos começar com poucas pessoas, no futuro 
aumentaremos a quantidade de auxiliadores, pensadores, administradores, mas TODO
MUNDO irá colaborar com a construção da nossa rede, seja divulgando, seja 
mandando informações de bugs/erros para nosso fórum, sendo open source todos os 
erros serão rapidamente corrigidos. Essa foi a apresentação inicial da nova rede
social segura EGREGORA, mais informações serão transmitidas ao longo do 
processo, colabore você também para a construção de uma rede mais livre, segura 
e principalmente mais sensata, a revolução virá de cada um de nós, de cada 
pequeno gesto e detalhe. COLABORE para as nossas campanhas e acompanhe nosso 
fórum (em construção) para mais novidades!     

Email para contato: egregorame@openmailbox.org


