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Para mudar a realidade, temos que mudar a nossa Consciência. 

 
 



- Consciência do dinheiro 
- Consciência do Propósito 
- Consciência do produto/serviço 

Para mudar a realidade, temos que mudar a nossa Consciência. 

 
 



- O que viemos fazer aqui na Terra? 

Para mudar a realidade, temos que mudar a nossa Consciência. 

 
 



Interação no trabalho = uma das melhores 
formas de fazer a nossa correção espiritual. 

Para mudar a realidade, temos que mudar a nossa Consciência. 



- Nosso negócio tem alma! 
- Consciência certa. 
- Negócios bem sucedidos se gerenciam de acordo 
com conceitos espirituais. 
- A espiritualidade “por trás”. 

Para mudar a realidade, temos que mudar a nossa Consciência. 



- Dinheiro nunca, nunca, nunca é o propósito do negócio! 
Nunca! 
- Ajuda a ir para o lugar onde se quer chegar. 
- Nosso maior medo é ficar pobre. 
- Viva hoje como se não tivesse medo. 

Para mudar a realidade, temos que mudar a nossa Consciência. 



Onde está o seu Negócio? 
Para mudar a realidade, temos que mudar a nossa Consciência. 



Regra Nº 1 – Desejo Grande 
- Expansão da consciência. Cabeça e coração. 
- Certeza de crescimento. 
- “Quando eu chegar aos 40...” 
- O que acontece? 

Para mudar a realidade, temos que mudar a nossa Consciência. 



- Estamos aqui para evoluir espiritualmente. 
- Desafios. Crescimento. 
- Se algo está estagnado... É porque não tem Luz. 
-  Você tem um plano? 
 
 
 

Para mudar a realidade, temos que mudar a nossa Consciência. 



Para mudar a realidade, temos que mudar a nossa Consciência. 

- Ambição saudável. 
- Sem medo de um grande Desejo. 
- O negócio tem vida própria e você é 
responsável. 
- Tem que saber como. 



Se você não sabe quais são as metas, se não tem clareza 
delas ou do seu Desejo de crescer, sem dúvida os 
funcionários não têm a mínima ideia, os clientes também não 
e o negócio não vai ser bem sucedido. 

Para mudar a realidade, temos que mudar a nossa Consciência. 



Regra Nº 2 – Propósito Nobre 
- Algo maior, além do negócio. 
- Sucesso: RESULTADO imediato e inevitável de expandir o 
meu Desejo. 
- E cada um dos funcionários tem que estar ligado e 
empolgado com isso.  

Para mudar a realidade, temos que mudar a nossa Consciência. 



- Qual é o seu propósito? 
- Pergunta ‘mágica’: Por que? 

Para mudar a realidade, temos que mudar a nossa Consciência. 



-  Ou  você se realiza através do seu negócio, ou... 
- Como viver e para que viver. 
- Não basta eu “não ser uma pessoa ruim”, tenho que 
contribuir com algo bom para o Universo. 
 

Para mudar a realidade, temos que mudar a nossa Consciência. 



-Qual o propósito da vida? 
- Por que? 
- Por que? 

Para mudar a realidade, temos que mudar a nossa Consciência. 



- Qual é o Propósito da Vida? 
- Quanto mais próximo disso... 
 
 

Para mudar a realidade, temos que mudar a nossa Consciência. 



- Por que eu estou vendendo isso? 
-  Qual o por que do meu produto/serviço? 
- Por que estou trabalhando nesse lugar, nesse cargo? 

Para mudar a realidade, temos que mudar a nossa Consciência. 



- O meu ‘Por que’  tem que ser nobre. 
- ‘Por que’ o meu negócio existe? ‘Por que’ eu faço o 
que eu faço? 
- Vendemos ideias! 

Para mudar a realidade, temos que mudar a nossa Consciência. 



Eu tenho que ter clareza de que estou vendendo uma ideia e 
que essa ideia é um produto ou serviço que gera algo bom 
para a vida das outras pessoas. 

Para mudar a realidade, temos que mudar a nossa Consciência. 



Precisamos saber como adotar mudanças no negócio ou 
profissão se eles não vivem de acordo com essa ideia. 

Para mudar a realidade, temos que mudar a nossa Consciência. 



Regra Nº 3 – Não tem Luz sem escuridão 
- Sucesso = aceitar os desafios! 
- Cair faz parte do processo... 
- Problemas, desafios, ‘humilhação’, são apenas degraus. 

Para mudar a realidade, temos que mudar a nossa Consciência. 



Desistir ou permanecer? 
Depende da certeza no Propósito. 
- Se o propósito é certo, é nobre e está no 

lugar certo,  continue! 

Para mudar a realidade, temos que mudar a nossa Consciência. 



- O meu ‘Por que’ não é só uma ideia. Tenho que 
realmente fazer as pessoas ao meu redor sentirem 
que o meu ‘por que’ está vibrando dentro de mim! 

Para mudar a realidade, temos que mudar a nossa Consciência. 



- Temos que viver de acordo com uma vida espiritual. 
- Não é ser ‘perfeito’, mas demonstrar que aprendo com os erros.  
- Não tem como ser um líder espiritual se não desejo ser uma pessoa espiritual. 

Para mudar a realidade, temos que mudar a nossa Consciência. 



- O negócio está dentro de mim.  
- Se eu não for um líder que inspira... 

Para mudar a realidade, temos que mudar a nossa Consciência. 



- Nunca vai ser ‘perfeito’! 
- Temos que estar onde está óbvio que estamos no 
propósito juntos, felizes! 
- É além do salário. É além da promoção. 
- Eu acredito nesse propósito! 

Para mudar a realidade, temos que mudar a nossa Consciência. 



Regra Nº 4 – A sua ‘marca registrada’ está dentro de 
você 
- Não existe o plano ‘ideal’. 
- É preciso demonstrar (através de atitudes e não apenas 
de palavras) que se é um ser humano inspirador. 

Para mudar a realidade, temos que mudar a nossa Consciência. 



- O que importa mesmo é o que a outra pessoa encontra em 
você. 
-  Se você traz Luz, não importa o que você vende ou faz. 

Para mudar a realidade, temos que mudar a nossa Consciência. 



- Plano, responsabilidade, ação. 

Para mudar a realidade, temos que mudar a nossa Consciência. 
Para mudar a realidade, temos que mudar a nossa Consciência. 



- Desejo Grande 
- Propósito Nobre 
- Vida Espiritual (marca registrada interior) 
- Plano de ação 
- Responsabilidade 
- Ação 
- Se estiver complicado demais a ponto de não se conseguir adotar uma 
ação, pára tudo! 

Para mudar a realidade, temos que mudar a nossa Consciência. 



- De repente aparece uma pessoa... Onde ela estava antes? 
- Esperando eu tomar uma ação. A Luz Circundante... 
-  E, aos poucos começamos a fazer coisas muito grandes. 

Para mudar a realidade, temos que mudar a nossa Consciência. 



- Plano mínimo + ação 
- Fazendo, você vai atraindo... Tudo! 

Para mudar a realidade, temos que mudar a nossa Consciência. 



Regra Nº 5 – Inspire 
- Certeza de que se está inspirando e energizando as pessoas. 
- Mostrar amor no coração, vida vibrando dentro de si. 
- Se você tem amor pela vida e está cheio de apreciação, todo 
mundo vai querer ser parte de você, da sua vida, da sua 
empresa, e adquirir o seu produto ou seu serviço. 

Para mudar a realidade, temos que mudar a nossa Consciência. 



- Líder não pode se dar ao luxo de ficar mal o tempo todo.  
- É uma decisão que se tem que tomar. 
- Ninguém se inspira no profissionalismo. O profissionalismo pode causar 
‘admiração’, mas não ‘inspiração’.  
-  Quando se é uma pessoa que se importa, pode-se cometer erros e tudo 
bem! 

Para mudar a realidade, temos que mudar a nossa Consciência. 



Regra Nº 6 – Negócio emperrado 
- Se está parado ou não evoluindo: você não está deixando a Luz entrar. 
- Ou você não está arriscando como deveria - Quanto é forte o seu 
Propósito? Ele é maior que o seu medo? 
- Ou você não está compartilhando o bastante (como ser humano, ou 
empresa) não está empolgado . 

Para mudar a realidade, temos que mudar a nossa Consciência. 



SACHA DIRTEL  - Como posso... 
- Fazer mais no mundo? 
- No meu trabalho?  
- Ser mais proativo? 
- Gerar mais soluções? 

Para mudar a realidade, temos que mudar a nossa Consciência. 



- Todo o mecanismo do cérebro: ‘sim’. 
- Como eu posso, SIM, fazer a coisa acontecer! 
- Aí, passamos o dia todo agindo de acordo, fazendo SIM, 
fazendo coisas, compartilhando. 

Para mudar a realidade, temos que mudar a nossa Consciência. 



  Tomou a decisão de dizer ‘sim’ para cada proposta de compartilhar que 
aparecesse na semana seguinte. 
- Por um ato de compartilhar, mesmo sabendo que o mendigo poderia fazer 
mal uso do dinheiro, chegou em um estado da Índia em que não tinha 
eletricidade e fez acontecer! 
- Hoje tem eletricidade para 75.000.000 de pessoas lá! 

Para mudar a realidade, temos que mudar a nossa Consciência. 



- Se o meu negócio não está acontecendo ou evoluindo é porque 
algo na minha cabeça não está pensando ‘SIM’. 
- Estou com medo de ter sucesso... 
- Estou com medo da responsabilidade... 
- Quero o meu conforto... 

Para mudar a realidade, temos que mudar a nossa Consciência. 



- Como saber se estou realmente fazendo a coisa certa? 
Chego cansado... mas muito, MUITO feliz. 
- Se você está chegando todo dia “só” cansado, algo está errado! 

Para mudar a realidade, temos que mudar a nossa Consciência. 



- Se eu decidi ter uma vida espiritual com um propósito 
nobre, a Luz tem que trabalhar pra mim! 

Para mudar a realidade, temos que mudar a nossa Consciência. 



Fica estabelecida a possibilidade de sonhar coisas impossíveis 
e de caminhar livremente em direção aos sonhos! 

                                                                                                               (Luciano Luppi) 

Para mudar a realidade, temos que mudar a nossa Consciência. 

http://www.coachingconsciencia.com.br/ 
reginatavares04@gmail.com 
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