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Introdução 

Muito mais do que ter um negócio próprio, o empreendedorismo consciente é uma evolução do empreendedorismo 
como conhecemos hoje. A proposta desse novo modelo é que você assuma o controle do seu destino, contribua com 
algo de valor para o mundo, realize seu potencial ao máximo e saboreie os frutos de sua jornada de sucesso.  

Baseado na liberdade e na consciência, esse novo movimento idealizado por nós, da Em-motion®, visa criar uma 
comunidade onde todos tenham a oportunidade de encontrar seus propósitos de vida, através da colaboratividade e 
da criação de negócios de alto impacto. Alinhados com os novos tempos e o fluxo natural do Universo, os negócios 
conscientes geram renda, empregos e promovem a expansão de consciência de que nosso planeta tanto precisa.  
 
Imagine-se tendo liberdade para trabalhar de onde, quando e como quiser, fazendo o que gosta, sendo bem 
remunerado por isso e participando ativamente da evolução global… Dormir quando o sono chega, acordar quando 
o sono acaba, estudar, trabalhar e se divertir ao mesmo tempo. Ser altamente produtivo, esquecer do relógio, pois 
trabalha com o que lhe faz vibrar o coração… 
 
Bom demais para ser verdade? Não, essa já é a nossa realidade, o nosso estilo de vida hoje e adoraríamos que se 
juntasse a nós. Mas, para que isso seja possível, é necessário conhecer as características desse novo modelo de vida 
e incorporá-las o quanto antes. 

Veja a seguir os 12 passos indispensáveis para se tornar um empreendedor consciente de sucesso.

12 passos indispensáveis para ser um Empreendedor Consciente de sucesso.
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Consciência 
1. Reconecte-se com o Campo da Consciência. 

A Consciência é a base, o fundamento de tudo o que existe, e 
não a matéria. É o princípio inteligente que ordena e sustenta 
todo o Universo através de um Campo de Energia e  
In-formação.  
 
Tudo tem consciência em diferentes graus: de um elétron a 
um planeta; de uma pedra a uma estrela, passando por todos 
seres vivos. Você também é uma consciência individualizada 
e está em contato direto com esse campo infinito de 
inteligência e criatividade.  

O Campo da Consciência está fora e dentro de você. Não há 
como escapar disso, mas por uma série de razões você se 
desconectou parcialmente dele, e é isso o que vem causando 
todo o tipo de dificuldades em sua vida.  

Você é um cocriador da sua própria realidade. Saiba disso ou 
não. Aceite isso ou não. Quanto antes perceber esse fato, 
mais rapidamente criará uma realidade favorável para você.  
 
Quanto mais conectado estiver ao Campo da Consciência, 
mais energia, in-formação e criatividade estarão disponíveis, 
seja para resolver seus problemas, seja para criar e manter 
um negócio de sucesso. 

12 passos indispensáveis para ser um Empreendedor Consciente de sucesso.
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• Da meditação diária com a intensão clara de reconectar-se; 
• Do desenvolvimento da intuição para equilibrar a razão; 
• Do hábito de viver o máximo de tempo no agora, no 
momento presente.  

O potencial de crescimento que a reconexão lhe trará nos 
negócios e em todas as outras áreas de sua vida é 
inimaginável! 

Consciência 
E como você pode se reconectar com o Campo da 
Consciência? 

A maioria das pessoas acredita que a reconexão é um 
processo muito difícil de se vivenciar, tornando-se para 
alguns um verdadeiro mistério. Mas, na verdade, é algo 
extremamente simples. Basta expandir a cada dia a sua 
percepção, o que pode ser conseguido através de três  
passos simples: 

12 passos indispensáveis para ser um Empreendedor Consciente de sucesso.
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Propósito 
 2. Encontre seu Propósito Transformador. 

Muitas pessoas estão em busca de uma idéia criativa a fim de 
prosperar nos negócios, mas se perdem em meio às muitas 
opções ou se intimidam frente a concorrência já estabelecida. 
Isso acontece porque lhes falta clareza de propósito. 
 
Como tudo na vida, um negócio deve estar alinhado com um 
propósito que é diferente para cada pessoa.  

Quando você se reconecta com o Campo da Consciência, 
fica muito mais fácil encontrar o seu propósito de vida, pois 
esta informação está contida nele e pode ser acessada 
facilmente. 

Somos consciências eternas tendo experiências que nos 
levam à evolução infinita de nossos potenciais como 
cocriadores. 

Você pode ter alguns propósitos diferentes durante uma vida, 
mas existe um propósito maior, aquele através do qual você 
pode trazer o seu talento único ao mundo e ao mesmo tempo, 
ajudar outros a encontrarem o seu. A isso chamamos de 
Propósito Transformador. 

12 passos indispensáveis para ser um Empreendedor Consciente de sucesso.
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• Energia;     
• Ideias inspiradas;     
• Recursos; 
• Criatividade para superar os obstáculos;  
• As melhores parcerias.   

Nada é tão gratificante quanto se autorrealizar e fazer a 
diferença na vida dos demais. Imagine ainda ser remunerado 
por isso! 

Propósito 
Você pode reconhecer o seu Propósito Transformador 
quando sente grande entusiasmo por uma atividade qualquer, 
a ponto de levantar animado todos os dias e de trabalhar 
nela, mesmo sem receber por isso.  
 
Um dos pilares de um negócio consciente de sucesso é 
impactar positivamente o maior número possível de pessoas. 
Quando ele nasce tendo essa visão, receberá do Campo de 
Infinitas Possibilidades da Consciência tudo o que precisa 
para prosperar: 

12 passos indispensáveis para ser um Empreendedor Consciente de sucesso.
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Autoconhecimento 
3. Invista no Autoconhecimento. 

Após encontrar seu propósito transformador, é muito 
importante dar o próximo passo: conhecer profundamente 
a si mesmo. Pensamos que sabemos tudo sobre nós mesmos, 
mas raramente isso corresponde à verdade.  
 
Você nasceu com um ou mais talentos que devem ser 
reconhecidos e lapidados.  
 
Da mesma forma, tem certas dificuldades e resistências ao 
crescimento que merecem ser identificadas e trabalhadas 
para que você obtenha os melhores resultados em todas as 
áreas da vida, incluindo os negócios.  
 
A maioria das suas escolhas diárias são determinadas por 
respostas prontas que estão na sua mente inconsciente, 
rodando dia e noite como um programa de computador, sem 
o seu o conhecimento. Geralmente são respostas 
automáticas, condicionadas ao passado e nada criativas.  
 
É necessário fazer uma investigação atenta do seu sistema de 
crenças, descobrir quais as crenças limitantes que foram 
plantadas em você na infância, baseadas no medo, e 
substituí-las por outras mais expansivas, calcadas no amor. 
Fortalecer a autoestima e a autoconfiança.

12 passos indispensáveis para ser um Empreendedor Consciente de sucesso.
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Aceitar que o seu verdadeiro eu é eterno, criativo, próspero 
e amoroso por natureza, com certeza lhe ajudará muito no 
processo de transformação para o sucesso pleno. 

Quando isso acontece os negócios prosperam, pois os 
problemas são resolvidos de forma totalmente criativa 
através da consciência, o princípio inteligente que ordena 
tudo no Universo. 

Autoconhecimento 
Da mesma forma, é necessário identificar o tamanho de sua 
zona de conforto, eliminar qualquer tabu ou preconceito, 
sentimentos negativos como: raiva, inveja, ciúme, 
preocupação ou medo. 

E por fim, reconhecer que você não é o seu ego, o processo 
mental que se identifica com seu nome, filiação, 
nacionalidade, profissão, preferências, bens materiais, 
crenças e história. 

12 passos indispensáveis para ser um Empreendedor Consciente de sucesso.
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Vitalidade 
4. Trabalhe sua Energia Vital. 

Segundo a física, é a energia que nos permite realizar 
qualquer trabalho.  
 
Ter vitalidade é fundamental para qualquer empreendedor. 
Sem ela, é muito difícil atingir e manter o sucesso do 
negócio. A falta de vitalidade torna as pessoas doentes, 
estressadas, sem força de trabalho e sem persistência.  
 
Nascemos com uma cota de energia vital, que é resultado 
da energia passada pelos nossos pais no momento em que 
fomos gerados; por isso, ela é diferente para cada pessoa.  
Essa cota de energia funciona como uma poupança, sendo 
consumida ao longo da vida. Quando é totalmente gasta, 
ocorre a morte do corpo físico.  
 
Além desse estoque com o qual nascemos, obtemos energia 
vinda dos alimentos e da respiração. Por essa razão, é muito 
importante a qualidade dos alimentos que ingerimos e a 
forma como respiramos.  
 
A maioria das  pessoas está com seus cérebros modificados 
quimicamente por má alimentação, uso de álcool e outras 
drogas, problemas emocionais, estresse e contaminação 
ambiental.  

12 passos indispensáveis para ser um Empreendedor Consciente de sucesso.
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Vitalidade 

 
Um empreendedor verdadeiramente consciente saberá ao longo do 
caminho o que é melhor para si, mas pode começar pelo básico:  

• Evitar alimentos industrializados; 
• Dar preferência a vegetais frescos, frutas, sementes e alimentos 
integrais; 
• Beber água alcalina; 
• Reduzir a ingesta de tóxicos (álcool, medicamentos, fumo, drogas); 
• Dormir o suficiente; 
• Praticar atividade física regular; 
• Aderir a uma prática para equilibrar a energia (yoga, chi kung, tai 
chi chuan); 
• Meditar 15 minutos ao dia para acalmar a mente e se reconectar 
com o Campo da Consciência. 
• Tomar banhos de sol 15 minutos por dia.  

Dessa forma, a vitalidade será o combustível para criar, administrar, 
fazer crescer o negócio e desfrutar da liberdade que o 
empreendedorismo consciente proporciona. 

“Existe uma vitalidade, uma 
força de vida, uma energia, um 

despertar, que é traduzido  
em ação através de você, e 

porque só existe um de você  
em todos os tempos, essa 

expressão é única..”

Martha Graham

12 passos indispensáveis para ser um Empreendedor Consciente de sucesso.
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Paradigma 
5. Salte de Paradigma. 

Paradigma é um conjunto de crenças, um modelo da 
realidade que é aceito pela maioria das pessoas. Esse modelo 
funciona como verdadeiros óculos com os quais você está 
enxergando a realidade.  
 
O paradigma que rege a imensa maioria das pessoas e os 
negócios como são feitos hoje é o paradigma materialista, 
segundo o qual a sua consciência é meramente o resultado da 
atividade do seu cérebro. Você é apenas matéria, que surgiu 
no Universo por puro acaso, pela combinação de alguns 
elementos químicos. Não há nenhum sentido, nem propósito 
em sua vida. Você é uma máquina controlada pelos genes e 
pelas leis da matéria. Por isso, não há como mudar o seu 
destino. Está tudo determinado. Este é o paradigma do ego, 
da desunião e da competição. 

Felizmente, está surgindo entre nós um novo paradigma 
científico, o sistêmico, no qual você é mais do que matéria,  
é uma consciência eterna, interligada a todas as outras 
consciências existentes. Uma influencia a outra 
constantemente.  
 
Há propósito e sentido em sua vida. Está vivendo agora uma 
experiência material com finalidade evolutiva.

12 passos indispensáveis para ser um Empreendedor Consciente de sucesso.
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e meio ambiente. Este é o paradigma que deve ser adotado 
pelo empreendedor consciente, pois está em harmonia com 
tudo o que há, privilegiando a união, a colaboratividade 
entre os homens e onde realmente todos ganham.  
 
Comece a prestar atenção em seu sistema de crenças, se 
você acredita 100% em algo, cuidado, você pode estar 
errado. Quanto mais você questionar as coisas, mais sua 
mente se abrirá a novas possibilidades. 

Paradigma 
Você pode fazer escolhas e mudar sua realidade a qualquer 
momento pelo poder da sua consciência focada e alinhada ao 
Campo da Consciência, fonte de toda a criatividade. 
 
Nada está determinado. Todas as possibilidades estão em 
aberto. 
 
Por estar entrelaçado com todos e com tudo, não faz sentido 
competir, dominar, guerrear ou explorar pessoas, animais 

12 passos indispensáveis para ser um Empreendedor Consciente de sucesso.
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Conhecimento 
6. Busque o Conhecimento. 

Para ser bem sucedido em todas as áreas da vida é necessário 
ter conhecimento. No empreendedorismo não é diferente. É 
preciso conhecer muito bem o negócio para prosperar, seja:  
 
• O produto ou serviço que oferece;  
• O mercado;  
• A mente do consumidor; 
• O paradigma em que o mundo está inserido.  

Ter uma visão sistêmica da vida é imprescindível para um 
empreendedor consciente. Sem ter conhecimento do terreno 
em que os negócios são realizados, não há como ter sucesso 
e ganhar dinheiro.  
 
Vivemos na era da informação e somos bombardeados por 
ela a cada segundo, através de livros, revistas, televisão, 
rádio, jornais e principalmente internet. O excesso de 
informação pode ser tão prejudicial quanto a falta dela, 
gerando ansiedade, falta de foco e roubando sua atenção do 
que é realmente importante.  
 
E o que é conhecimento? É justamente a informação 
organizada. 

12 passos indispensáveis para ser um Empreendedor Consciente de sucesso.
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cimento do seu cliente e até do seu “concorrente”, 
transforma-se em sabedoria (conhecimento + amor).  
 
A sabedoria é um atributo essencial a ser perseguido por um 
empreendedor consciente, uma vez que este parte do 
princípio de que somos todos uma só consciência, 
individualizada e interagindo em busca da expansão. 

Conhecimento 
Conhecimento lhe dá mais poder de escolha e maior 
influência positiva sobre as situações e pessoas. 

Como diz o ditado materialista: conhecimento é poder. 
Mas, entenda que só se torna poder quando é aplicado, 
quando serve a um propósito bem definido.  
 
E podemos ir além. Quando o conhecimento é compartilhado 
e visa não só o seu crescimento, mas também o desenvol- 

12 passos indispensáveis para ser um Empreendedor Consciente de sucesso.
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Estratégia 
7. Crie uma Estratégia. 

Estratégia significa plano, método ou manobras usados para 
alcançar um objetivo ou resultado específico. Na sua origem, 
a palavra estratégia estava relacionada com a arte de 
guerrear. Hoje passou a ser mais abrangente e é usada no 
contexto dos negócios, como a organização de recursos.  
É uma previsão com base em informações para uma tomada 
de decisão mais eficaz, com menos riscos e mais 
probabilidade de acertos.  

Para tudo o que se faz na vida, existem diversos caminhos, 
mas é preciso criar uma estratégia para seguir por aqueles 
que trarão mais resultado.  
 
O pensamento estratégico é essencial para o ser humano, 
e principalmente para o empreendedor consciente. Tem a ver 
com  se antecipar, pensar em metas a longo prazo, decidir 
quais situações evitar, entender que algumas situações são 
inevitáveis, saber controlar e canalizar as emoções.  
 
Uma estratégia lhe permite administrar momentos difíceis e 
pessoas por meio de manobras hábeis e inteligentes.

12 passos indispensáveis para ser um Empreendedor Consciente de sucesso.
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• Dependa apenas dos próprios recursos internos (mentais); 
• Esteja sempre um passo a frente; 
• Mantenha sempre em mente os seus objetivos de longo 
prazo; 
• A maior batalha é com você mesmo. Desafie-se e supere-
se o tempo todo. 

Estratégia 
Segundo Sun Tzu, autor do fabuloso livro “A arte da guerra”, 
são seis os ideais fundamentais que você deve ter como 
objetivo para ser um bom estrategista: 

• Veja as coisas como elas são, e não com o colorido que 
suas emoções lhes dão; 
• Avalie as pessoas não pelo que dizem de si mesmas , mas 
por suas ações; 

12 passos indispensáveis para ser um Empreendedor Consciente de sucesso.
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Comunicação 
8. Desenvolva uma Comunicação eficiente. 

Tudo o que fazemos em nossa vida é determinado pela 
comunicação que temos com nós mesmos. Muito se fala em 
comunicação entre dois ou mais indivíduos, mas existe algo 
mais profundo, nossa comunicação interna. No mundo atual, 
tem mais sucesso quem se comunica melhor, consigo mesmo 
e com o mundo.   

Antes de tudo, é necessário compreender que produzimos 
constantemente dois tipos de comunicação, que se 
influenciam e moldam nossa experiência de vida:  
 
• Comunicação interna: O que pensamos e dizemos a nós 
mesmos, como movemos e usamos os músculos de nosso 
corpo e face determinarão não só nossa comunicação 
externa, como as sensações e sentimentos que 
experimentamos. Sua comunicação interna é o primeiro 
passo para mudar seu paradigma (visão de mundo) e 
conseguir o sucesso que deseja. 

• Comunicação externa: A comunicação com o mundo, 
expressa por palavras, desenhos, expressões faciais  
expressões corporais. É uma boa comunicação externa que 
irá lhe proporcionar autoridade entre as outras pessoas e 
abrirá as melhores oportunidades. Comunicação é poder.  
 

12 passos indispensáveis para ser um Empreendedor Consciente de sucesso.
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Comunicação 

 

Ao ver indivíduos de grande sucesso, caímos no erro de 
pensar que conseguiram chegar até onde chegaram por 
algum dom ou milagre do acaso. Mas, se observarmos mais 
a fundo, perceberemos que uma das principais diferenças 
que elas têm em relação às demais pessoas é a habilidade de 
se comunicar com eficiência, de expor suas ideias de forma 
simples, de se colocar adequadamente em cada situação.  
 
Elas têm a habilidade de agir. 

Toda a comunicação que fazemos é uma ação, uma causa 
posta em movimento, e todas as comunicações tem alguma 
espécie de efeito em nós e nos outros. 

Com um propósito transformador bem definido, a melhor 
forma de partir para a ação, colocar todas as ideias em 
prática e fazer a diferença na vida das pessoas é investindo 
numa comunicação efetiva, lembrando que de nada vale 
trabalhar apenas a comunicação externa, se sua comunicação 
interna não for sólida o bastante. As duas caminham juntas. 

“As pessoas que se realizam na 
vida são aquelas que 

aprenderam a aceitar qualquer 
desafio que a vida lhes 

apresenta e a comunicar a 
experiência para si mesmas de 

uma forma que as faça mudarem 
as coisas com sucesso.”

Anthony Robbins

12 passos indispensáveis para ser um Empreendedor Consciente de sucesso.
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Tecnologia 
9. Domine a Tecnologia. 

As pessoas insistem em avaliar o crescimento da tecnologia 
com base no que aconteceu até agora, criando previsões 
completamente lineares sobre o futuro, mas isso é um grande 
erro. A tecnologia cresce exponencialmente e as máquinas 
vêm substituindo o trabalho humano em uma velocidade 
preocupante para alguns…  
 
Como assim para alguns? Se você parar para pensar, vai ver 
que a tecnologia também proporciona oportunidades. 
Empregos tradicionais morrerão e novos trabalhos irão surgir.  
Ou você acha que alguém em 1970 sonhava em ser youtuber, 
ter um blog ou trabalhar com mídias sociais?  
 
O fato é, a tecnologia está dominando o mundo e é bom que 
você tenha conhecimento nessa área para que não aconteça o 
contrário. Não importa sua profissão, se você não entende 
nada de marketing digital, criação de páginas na web e 
possibilidades de ganhar dinheiro com isso, corra atrás do 
prejuízo antes que seja tarde.  
 
Se podemos dar uma dica para que você tenha sucesso daqui 
para frente é: procure saber sobre algoritmos e o poder que 
eles tem, que cresce a cada segundo.  
 
Você de alguma forma ganha dinheiro com a internet hoje?

12 passos indispensáveis para ser um Empreendedor Consciente de sucesso.
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Você não precisa mais perder horas no trânsito, utilizar 
transportes públicos lotados e trabalhar a maior parte do 
tempo. A internet nos trouxe liberdade e pode mudar 
completamente sua vida, basta que você experimente.  
 
Todo e qualquer negócio pode e deve se digitalizar.  
A tecnologia não é mais um diferencial para o sucesso,  
mas algo imprescindível para ele.  
Não perca mais tempo. 

Tecnologia 
Nos últimos tempos, ter um negócio digital e ganhar 
dinheiro com a internet está deixando de ser uma opção e se 
tornando algo necessário. Os negócios digitais estão 
completamente alinhados com o novo paradigma, onde 
predomina a colaboratividade e o compartilhamento.  
 
Muito mais gente do que você imagina vive exclusivamente 
de renda digital. Muitos inclusive viajam o mundo todo 
enquanto trabalham de seu notebook em cafés, hotéis e afins. 

12 passos indispensáveis para ser um Empreendedor Consciente de sucesso.
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Criatividade 
10. Libere toda a sua Criatividade. 

 
Criatividade? Mas eu não sou artista nem publicitário..  
Esqueça isso de uma vez por todas!  
 
Todos nós nascemos criativos. Experimentamos o mundo e 
criamos soluções incríveis e inovadoras quando crianças.  
Nascemos completamente fora da caixa, sem preconceitos. 
Infelizmente, durante nosso crescimento, desaprendemos a 
ser criativos. E desaprendemos devido a um sistema 
baseado no controle, poder, materialismo e crenças 
completamente limitadoras.  
 
Mas afinal, o que é criatividade? E se um dia já tivemos essa 
característica, como podemos fazer para resgatá-la?  
 
Simples, criatividade é o ato de criar soluções não 
convencionais para todos os tipos de problema (lembrando 
que problema não necessariamente significa algo ruim). Não 
importa se você é médico, advogado, vendedor, gari, músico 
ou o que quer que seja.  
 
Não só profissionalmente, mas em todas as áreas da sua vida 
é possível ser muito criativo e melhorar sua performance. 
Fazendo mais coisas, com mais qualidade, em menos tempo 
e que surpreendam pela inovação. E como eu faço para ter 
soluções cada vez mais criativas?

12 passos indispensáveis para ser um Empreendedor Consciente de sucesso.
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que guarda a informação de tudo o que existe, existiu e 
existirá. Toda essa informação é codificada. Ao unir 
meditação com pesquisa, prática e modelagem de alguma 
informação que você queira em si, sua consciência pode 
entrar em ressonância com frequências ricas em informação. 
Sugerimos 15 minutos diários de meditação aliados ao 
estudo da informação que deseja, para que você comece a 
sentir os resultados. 

Criatividade 
Bom, existem dois caminhos e você não necessariamente 
precisa escolher um deles, os dois podem caminhar lado  
a lado. O primeiro deles é o conhecimento. Para novas 
soluções, você precisa de um vasto repertório criativo,  
onde possa mesclar diversas referências para criar algo  
novo. Mas não basta apenas juntar referências, é preciso 
pensar fora da caixa, não seguir pelo caminho comum. 
O segundo caminho é o campo infinito de energia e in-
formação. Quer você acredite ou não, existe um campo  

12 passos indispensáveis para ser um Empreendedor Consciente de sucesso.
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Produtividade 
11. Seja mais Produtivo. 

Grande parte da insatisfação do ser humano vem do 
sentimento de que não se têm controle sobre a própria vida.  
Realmente, não temos controle sobre muitas coisas, mas 
podemos ter o domínio sobre como usamos o nosso tempo.  
 
Ser produtivo não significa se sobrecarregar com mais 
trabalho, e sim, produzir mais e melhor em menos tempo. 
Assim, o tempo livre pode ser usado em diversas atividades  
que promovam o crescimento harmônico em todas as áreas 
da vida: física, mental, emocional e espiritual.  
 
O tempo é um dos maiores ativos da vida. Disperdiçá-lo 
porque precisamos repetir tarefas mal-feitas ou por falta de 
planejamento nos leva a perder coisas preciosas como o 
contato com quem amamos, nosso tempo de lazer, repouso, 
ócio criativo e até mesmo a saúde. 

Ser produtivo é: 

• Concentrar esforços em atividades que trazem mais 
resultados; 
• Fazer a coisa certa com rapidez; 
• Delegar funções; 
• Automatizar; 

12 passos indispensáveis para ser um Empreendedor Consciente de sucesso.
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O empreendedor consciente é mais produtivo pois faz o que 
ama, segue seu propósito de vida, trabalha em equipe e vive 
em fluxo (sintonia) com o Campo da Consciência que é 
fonte inesgotável de criatividade, energia e in-formação.  
Isso faz com que tenha maior poder de influência sobre as 
situações e pessoas, conduzindo com habilidade e elegância 
qualquer negociação para um mesmo ponto: o verdadeiro 
ganha-ganha. 

Produtividade 
• Definir prioridades; 
• Evitar interrupções; 
• Eliminar a procrastinação (hábito de adiar a realização das 
tarefas); 
• Gerenciar as emoções em prol de um resultado específico; 
• Evitar qualquer negatividade; 
• Manter o foco fechado; 
• Comprometer-se com seu propósito de vida. 

12 passos indispensáveis para ser um Empreendedor Consciente de sucesso.
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Colaboratividade 
12. Viva o Colaborativismo. 

No paradigma materialista predomina o poder e a 
competição, mas como você já deve ter percebido, vivemos 
uma mudança de era, a transição para um novo paradigma 
científico chamado de paradigma sistêmico.  
 
Sistêmico pois todos estão interligados num sistema 
coletivo. Enquanto atualmente predomina a competição  
entre as empresas, onde outra empresa do segmento é 
“concorrente”, no novo paradigma predomina a parceria  
e a colaboratividade.  
 
Encontrar seu propósito, agir e atingir sucesso financeiro é 
sim algo muito interessante, mas não existe nada mais 
satisfatório e que renda mais frutos em todos os sentidos da 
vida do que ajudar as outras pessoas a encontrarem seus 
propósitos. 
 
Se você já encontrou o seu, olhe à sua volta. Veja quantas 
pessoas estão adormecidas e manipuladas como robôs pela 
mídia. Que tal ajudar essas pessoas a se libertarem das 
amarras do medo e a prosperarem  
 
O Empreendedorismo Consciente funciona assim: quanto 
mais as outras pessoas têm sucesso, mais você se realiza. 
Compartilhe sempre! 

12 passos indispensáveis para ser um Empreendedor Consciente de sucesso.
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Conclusão 

Ser um empreendedor consciente é transformar desafios em soluções. 

É desnecessário temer a crise de que tanto falam. O medo é um velho padrão que não tem mais ressonância com os 
novos tempos. O que chamam de crise é só um desafio a ser superado. Lembre-se: o que não nos desafia não nos 
transforma.  
 
Como é possível participar de uma crise quando se vibra na abundância que sustenta todo o Universo? 

Não importa se você está empregado ou não, se possui ensino superior ou níveis básicos incompletos.  
Mesmo que você não tenha tempo, dinheiro ou paciência para seguir um modelo tradicional de ensino e apenas  
obter informação de uma maneira dinâmica, prática e inspiradora, este projeto é para você. 

Trabalhamos com um dos bens mais preciosos que existem, a informação, que pode ser adaptada a todos os 
formatos. Daremos o passo-a-passo para que você se transforme em um empreendedor consciente. Para isso, 
oferecemos artigos semanais, vídeos, e-books, webinários, palestras, consultorias, podcasts, cursos completos e 
avançados sobre empreendedorismo consciente, novo marketing digital, consciência e criatividade. 

Se você chegou até aqui, já compreendeu o potencial transformador do empreendedorismo consciente.  
Gostaríamos então de convidá-lo a participar dessa jornada conosco, a partir de agora. Você não pode ficar de fora. 

12 passos indispensáveis para ser um Empreendedor Consciente de sucesso.



SIGA A GENTE :)

em-motion
Empreendedorismo Consciente

Clique e acesse  
nosso site!

Clique para nos seguir  
nas Redes Sociais

https://www.facebook.com/emmotionorg
https://www.youtube.com/channel/UCQ_cyH58ZUKE9IjAfenxUEA
https://www.instagram.com/emmotionorg
http://www.empreendedorismoconsciente.com/



