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As mentoras são pessoas que passaram pelos programas da Escola da
Abundância e, como tal, se desbloquearam e passaram por processos
semelhantes aos teus, abre-te a receber, a partilhar e a intimar com ela;
Uma mentora não faz o caminho por ti, mas ajuda-te a ver diferentes
perspectivas, lado sombra, além de, através de práticas (tais como criança
interior, demónio interno, regressão, entre outras) orienta-te a ir mais
profundamente ao teu bloqueio, a transmutar e a desbloquear.

A mentora não responde a mensagens ou e-mails fora da sessão. 
Caso tenhas alguma dúvida sobre o programa/sessões, envia um e-mail
para o alumni@escoladaabundancia.com, que funciona das 9 às 18h nos
dias úteis. 
Podes também enviar um e-mail para a tua mentora, sendo que obterás a
resposta na próxima sessão de mentoria individual.
Ou se for uma questão relacionada com dúvidas específicas, podes usar os
questionários para colocar questões para as sessões de DTA, CEN ou TVNE
respectivamente, onde poderás receber a resposta direta da Andreia ou dos
mentores específicos de cada programa.

Alterações aos agendamentos das mentorias devem ser comunicados com 24h
de antecedência. Se isso não acontecer perdes o direito à sessão, conforme
descrito no contrato.
Se alteras o agendamento de uma mesma sessão mais de 3x ficas sem direito à
sessão.

Mentoria Individual

O que esperar da Mentoria Individual?

O que não esperar da mentoria individual?

mailto:alumni@escoladaabundancia.com
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A mentoria de grupo é um espaço onde vais aprender, onde vais buscar energia
para ultrapassares um bloqueio ou resistência, mas também um espaço de
partilha. Através das partilhas colocas a tua voz no mundo, expressas as tuas
necessidades e aprendizagens, mas também ao ouvir como outros
ultrapassaram determinada dificuldade ou como se estão a sentir compreendes
que não estás sozinha, cria-se um espírito de entreajuda e comunidade.
As respostas que te serão dadas vão ser com base na experiência de mais de 5
anos a desenvolver este trabalho com as rainhas (e alguns reis corajosos). Por
vezes a verdade dói, mas também induz ao crescimento. Sê líder e questiona se
se aplica a ti, no entanto tem também abertura para ouvir orientações
divergentes da tua.
É super importante que uses este espaço a teu favor, a ajuda é disponibilizada,
cabe-te a ti a usá-la da melhor forma possível! A nossa recomendação é que
levantes a mão e coloques questões, uses o chat e partilhes e, se tens uma
dúvida em específico usa o questionário para colocar perguntas
atempadamente, assim o(a) mentor / mentora tem tempo de se preparar de
forma a responder de forma mais completa possível à tua questão.

Cada Rainha está no seu processo, não atives a salvadora dentro de ti,
reconhece que cada pessoa que tem o problema também tem a solução dentro
de si. 
Ninguém gosta de ser julgado, como tal aceitamos que cada pessoa está no seu
processo de desenvolvimento, podes sentir mais afinidade com pessoa A ou Z,
mas evita (por vezes mesmo com o olhar) julgar ou demonstrar desagrado…
Amanhã podes ser tu a precisar de colocar uma questão ou desabafar. E não é
por acaso que algo se manifesta ali à tua frente, que parte de ti criou essa
realidade? Que te faz sentir? Que te faz sentir? Que quer a vida que aprendas
com essa situação?

Mentoria de Grupo

O que esperar da mentoria de grupo?

O que não esperar da mentoria de grupo?
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A Escola disponibiliza um ginásio de Abundância através dos grupos de
Facebook. Esta é uma comunidade de Rainhas / Reis que estão no mesmo
programa que tu e por vezes com os mesmos desafios, outras vezes que já os
ultrapassaram. Utiliza este recurso valioso para a tua evolução.
Este é o teu grupo, o grupo da comunidade na qual incentivamos as partilhas
das vitórias, das derrotas, das dúvidas, medos e inseguranças.
É um grupo onde podes dar e receber apoio da comunidade de Rainhas / Reis
que estão em programa. Além de receber comunicados sobre as sessões,
alterações de horários, entre outras coisas necessárias ao bom funcionamento
da Escola.
Neste grupo temos uma regra: de aceitação incondicional do processo de cada
um. O que significa isso? Não julgar, se te faz sentido e sentes podes comentar
com todo o amor e sugerir ou indicar algo que para ti faz sentido, porém com a
consciência que todas temos dentro de nós um guia muito sábio e cada uma de
nós só precisa expressar-se livremente para poder chegar a ele.
No final de cada módulo do programa és convidada a gravar um vídeo e
colocares nesta comunidade. Esta comunidade é um verdadeiro ginásio de
abundância, um local onde com muito amor, carinho e acolhimento podes dar
os teus primeiros passos para te libertares de problemas de exposição, de falta
de valorização e medo de julgamentos. Não subestimes o poder e impacto que
estes pequenos vídeos têm no teu desenvolvimento. Além de que através deste
vídeos tens a possibilidade de te dares a conhecer e conheceres os teus
companheiras de jornada e não existem meras coincidências na vida. Há uma
razão para teres entrado para este programa neste momento com estes
colegas!

Não esperes que tomem decisões por ti, ou responsabilizar os outros pelos
conselhos que te deram. No final, cada decisão tomada por ti é o exercício da
tua liderança.
Esta comunidade é para partilhas entre Rainhas e comunicados. 

Dúvidas e partilhas podem ser colocadas na comunidade para receberes
feedback das outras Rainhas;
Se queres uma resposta da Escola utiliza o meio oficial, envia um e-mail
para: alumni@escoladaabundancia.com. 
Se tiveres perguntas sobre algo específico do teu negócio/vida pessoal ou
trajeto utiliza a mentoria individual ou o questionário de perguntas a serem
respondidas nas sessões de grupo.

A Comunidade Abundante

O que esperar da Comunidade Abundante?

O que não esperar da Comunidade Abundante?
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Cada sessão (individual ou de grupo) terá uma tolerância de 15 min, após a qual
não será permitido o acesso.
Sê pontual! Pontualidade é honrar o compromisso e a tua palavra. Se queres ser
uma pessoa de excelência e ter um negócio de excelência, começa pelas
pequenas grandes coisas de não quebrar a tua palavra.
A mentoria (individual ou de grupo) é um momento de ir a bloqueios, dores e
tirar dúvidas, como tal é um espaço onde podes ter necessidade de gritar, de
chorar e de te expressares livremente. Como tal é importante assegurares que
tens o telefone em silêncio, que estás num espaço privado, que tens alguém a
tomar conta dos teus filhos / dependentes e que não és interrompida.
Quanto mais deres de ti, ou seja mais te entregares através da total presença e
confiança no processo, mais irás obter dele. Presença é a excelência que queres
dar a ti própria!
É importante não esquecer o lema da Escola, no qual afirma que és 100%
responsável pela tua evolução e acontecimentos ao teu redor. Como tal, a
Escola preconiza que sejas uma líder da tua vida! Para isso, a cada
acontecimento pergunta-te: 

O que isto me faz sentir? 
O que isto me faz pensar? 
Que quer a vida que eu aprenda com esta situação?

E ainda:
O que necessito dar-me? 
De que forma co-criei esta realidade?

Regras gerais:

Contudo se surgir alguma dúvida ou situação que estejas descontente com algum
serviço prestado pela escola envia um e-mail para o
alumni@escoladaabundancia.com e podes esclarecer qualquer situação que seja
necessária. Nada é por acaso e pode acontecer o fenómeno de projeção, em que
ativas uma situação connosco que no fundo tem raízes bem mais profundas. Nós
não julgamos, se isso acontecer, vamos oferecer-te a nossa ajuda para ir
profundamente e observar o que aconteceu. Esperamos é que esta partilha
aconteça num ambiente de respeito, consideração e abertura.
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Podes ter uma relação desafiante com as regras e este manual surgir como um
choque ou induzir a conflito interior. Porém a única razão da existência deste
documento é para te ajudar a assumir ainda mais a tua capacidade de seres líder
da tua vida, de focalizar a tua energia de forma a que usufruas mais da
comunidade e dos programas da Escola e, consequentemente, obtenhas um maior
desbloqueio rumo à tua abundância! 

 
 

 

“Não perguntes o que o teu país pode fazer por ti, 
mas o que tu podes fazer pelo teu país.”

 
                                                   John F. Kennedy

 

Seguindo a linha de pensamento de John F. Kennedy, ser líder é pensar em vez do
que a Escola pode fazer por mim? Pensar como posso potencializar este tempo na
Escola? 

Se queres liberdade, seja financeira, seja em qualquer área da tua vida, ativa a
SOBERANA, a RAINHA EM TI e assume a liderança da tua vida.


