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GANHA CLAREZA NO TEU NEGÓCIO 
Quando unimos missão de alma ao nosso negócio, encontramos a nossa “galinha dos ovos de ouro”! 
É o que todos os coaches de negócios têm vindo a constatar. Hoje em dia, a nossa grande arma para 
vencer no mundo dos negócios é o nosso bom coração e grande vontade de serviçobom coração e grande vontade de serviço, criando um 
mundo melhor para todos. Sendo assim, está evidente a “galinha dos ovos de ouro” que antigamente 
todas as pessoas procuravam externamente, está totalmente no nosso interior e está proporcionalmente 
ligada à nossa capacidade e vontade de serviço, noutras palavras, à nossa missão espiritual. missão espiritual. 

É muito importante. A tua ideia (mente) pode ser fenomenal, no entanto, se não está banhada pelas 
águas do coração e da tua missão de almaáguas do coração e da tua missão de alma, ela pode ser um total fracasso. A tua alma tem de estar 
envolvida, tem de haver paixão da tua parte, entusiasmo, vontade de atravessar o mundo com a 
tua mensagem. Não, não precisas atravessar o mundo com o teu negócio, mas a força inerente 
tem de estar desperta. E se quiseres atravessar o mundo com o teu negócio, então parabéns! Estás 
no sítio certo à hora certa! Sabemos onde começamos, mas não sabemos onde isto vai terminar.  
E  é  o que torna  esta  jornada  tão maravilhosa e  excitante!

É importante sentires que o teu negócio tem uma missão a cumprir, uma missão nobre no mundo. 
A MOTIVAÇÃO por detrás do teu negócio, o PORQUÊ, é o que vai criar uma via de atração direta às 
pessoas que se identificam com o teu plano de alma. E queres saber de um segredo? Eu sinto que isso 
já está determinado à partida. Nós fazemos o nosso melhor no marketing, nas vendas, na promoção 
tecnológica da nossa oferta... Mas há algo muito mais valioso a acontecer e que é invisível. A tua força força 
de atraçãode atração. O teu nível vibracionalnível vibracional. Conheces o ditado que diz: “o mestre só aparece quando o aluno 
está preparado?” Também é verdade que o “aluno só aparece quando o mestre está preparado.” 
Por esse motivo, ao longo da vid do teu negócio, o mais importante é garantir que te manténs em 
alinhamento com o teu plano de alma, isso é muito mais importante que as ferramentas de marketing. Se 
tens um marketing 100% mas não estás em alinhamento, o sucesso será vazio e muito limitado no tempo. 

Alinhamento total com o teu propósito + desbloquear a abundância a cada momento é o que garante 
o sucesso do teu negócio com durabilidade e em crescimento progressivo ilimitado. Obviamente que 
teres as melhores ferramentas de marketing, explicadas de forma simples é também uma das grandes 
pérolas do sucesso do teu negócio. Mas lembra-te sempre: 80% é missão de alma e desbloqueio interno e 
20% é estratégia, dizem os peritos. Por isso TU és o mais importante deste negócio. Mantém a tua energia 
elevada. Desbloqueia a tua abundância a cada dia. Foca-te em ti. Tu és o teu negócio. O teu negócio és tu. 
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Vamos agora ganhar clareza no teu negócio de alma e como está ligado com a 
tu narrativa de vida. Para te ajudar a refletir e registar qual a tua grande missão de 
vida e sentido de negócio, respira fundo, relaxa e medita nas seguintes questões. 

Escreve as tuas respostas de seguida.

1. PORQUE QUERES CRIAR O TEU NEGÓCIO? QUAL A TUA MOTIVAÇÃO PESSOAL?

2. QUAL A TUA HISTÓRIA PESSOAL QUE TE INSPIRA PARA A CRIAÇÃO DESTE NEGÓCIO?  
O QUE TE ACONTECEU? DE ONDE VEM A TUA INSPIRAÇÃO? EM QUE É QUE ACREDITAS?

3- PORQUE É QUE O TEU NEGÓCIO DEVE EXISTIR NO MUNDO? QUE VIDAS É QUE VAI MUDAR?
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4. QUE VISÃO DO MUNDO DO FUTURO É QUE A TUA EMPRESA VAI AJUDAR CRIAR 
 E A MATERIALIZAR?

5. EM QUE ÁREA É QUE SE ENQUADRA O TEU NEGÓCIO? PORQUÊ?

6. QUAL É A TUA MISSÃO DE ALMA? E COMO PODES INTEGRAR A TUA MISSÃO DE  
ALMA COM O TEU NEGÓCIO E CRIARES VALOR INCRÍVEL PARA OS TEUS CLIENTES?

• SAÚDE, BELEZA E BEM-ESTAR

• AMOR E RELACIONAMENTOS

• DINHEIRO E FINANÇAS
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8. IMAGINA-TE A DAR AO MUNDO OS TENS DONS, VISUALIZA-TE A VIVER A TUA MISSÃO DE ALMA 
ATRAVÉS DE UM NEGÓCIO FANTÁSTICO QUE ESTÁ A TER SUCESSO INCRÍVEL...  
COMO É QUE ISSO TE FAZ SENTIR?

9. ESTÁS EM DISPOSIÇÃO DE VIVER ALGUNS SACRÍFICOS PARA O SUCESSO DO TEU NEGÓCIO?  
SE SIM, QUAIS?

10. O QUE PRECISAS SOLTAR AGORA PARA SEMPRE PARA AVANÇARES COM TODA A CONFIANÇA 
NO SUCESSO DO TEU NEGÓCIO? O QUE NÃO VAIS MAIS ACEITAR NO TEU CAMPO ENERGÉTICO A 
PARTIR DE AGORA?

7 - QUE VALOR VAIS DAR E CRIAR AOS TEUS CLIENTES? QUE RESULTADOS QUERES OFERECER? O 
MUNDO NECESSITA DESSE VALOR QUE TU QUERES OFERECER? PORQUÊ?


