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O CHAMADO
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O CHAMADO!

Meu nome é Edvaldo Almeida. Sou Engenheiro, Administrador de Empresas,
Filósofo, Master Coach, Professor da FGV para as cadeiras de Gestão de Pessoas,
Estratégia Empresarial e Liderança e Inovação. Sou ainda pesquisador nas áreas
de Física Quântica, Neurociência e em diversas disciplinas votadas para a
Performance e Mente Humanas.

Há 10 anos, iniciei uma linha de pesquisa relativa a Mente Humana centrada no
estudo das Múltiplas Inteligências em face a uma inquietude que sempre rondou
minha mente e que quanto mais eu penetrava no estudo do ser humano, mais
dúvidas eu tinha sobre a presença de apenas duas inteligências Centrais no
Homem.

Embora Gardner apresentasse diversos tipos de inteligências, quando as
analisamos percebemos que elas estariam dispostas em duas inteligências
básicas – Racional (QI) e Emocional (QE).

Quando analisamos a estrutura central da vida humana, percebemos que a
trindade ou tríade, sempre se manifesta. O 3 é o número da Divindade e
Espiritualidade!
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Evidentemente, a bipolaridade também é característica do ser humano, mas em
minha visão no que se refere à estrutura plena da raça humana, ela não
permitiria se alcançar a Divindade.

Mesmo do ponto de vista do cérebro físico, possuímos 3 estruturas – Cérebro
Reptiliano, Sistema Límbico e Cortex Neo Frontal.

Essa visão, associada à uma mente inquieta me levou a iniciar uma busca e
diversas conexões em todo o mundo. Tal busca me levaram a conhecer alguns
pesquisadores e uma teoria incrível. Minha busca tinha chegado não ao fim, mas
a uma nova Mente, uma nova Inteligência muito especial – A Inteligência
Espiritual (QS).

Após anos de pesquisa, em 2013 escrevi um primeiro artigo que foi publicado no
livro “Manual das Múltiplas Inteligências” sob o título “Inteligência Espiritual – A
Última Fronteira”.

Inteligência Espiritual é:

 Uma inteligência central que equilibra as inteligências Racional e Emocional;

 Uma inteligência integrativa responsável pelo sentimento de Conexão e
desenvolvimento de Propósito;

 O caminho para desenvolvimento da Liderança Servidora;

 A estrutura para construção de Prosperidade Total;

 O instrumento para construir Felicidade e Plenitude;

 Não tem relação com Religião e sim com Ciência e Espiritualidade;

 O elemento fundamental para se construir Alta Performance;

 A melhor ferramenta para ativar Criatividade;

 O mecanismo para evitar Conflitos e construir Pontes entre as pessoas;

 O Instrumento fundamental para aumentar a lucratividade do seu negócio
ou da empresa na qual trabalha.
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Cinco anos depois de publicado meu artigo, após ter desenvolvido uma ampla

pesquisa e ter aplicado diversas dinâmicas de ativação desta Inteligência Central

Unitiva, como que atendendo ao chamado de uma Força Maior, nasce um

Workshop totalmente prático denominado “Workshop Inteligência Espiritual –

Spiritual Mind”!

Em 2018 tivemos 3 turmas onde pudemos colocar em prática todos os conceitos

e acompanhar os mais de 50 participantes e garantir a efetividade dos conceitos

e dinâmicas e, principalmente, tendo verificado na prática a ativação da

Inteligência Espiritual e a conexão dos participantes com aquilo que chamamos...

“A Grande Vida”!

Ou seja, com o Propósito Universal.

Esse é o objetivo central deste Workshop! Conectar as pessoas com aquilo que é

mais rico e que deve nortear a vida de todos, ou seja, viver pelo nosso Propósito

Universal!

Quando nos conectamos com nosso Propósito, vivemos uma vida plena, ou seja,

vivemos a Plenitude! Em outras palavras, vivemos A Grande Vida!
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A MISSÃO



A MISSÃO!

Como podemos notar na apresentação acima, nós temos uma grande Missão!
Se você tem interesse em ser um de nossos Missionários, divulgando e nos apoiando
nessa Missão, continue lendo esse Programa Aliança Por Um Mundo Melhor, conheça
nossos Valores e diga “sim” à Missão.

Para nós ser “Missionário Significa Cumprir uma Missão – A Sua Missão!”

A Missão central deste Workshop é conectar o maior número de pessoas em todo o
mundo à sua Missão Universal.
Nós acreditamos piamente que um Mundo Bem Melhor somente será construído a
partir do momento em que o Ser Humano se conecte com o Absoluto! Ou seja, com a
sua parcela do Propósito Universal!

Em outras palavras, nosso entendimento é que um somente um Homem Melhor,
pleno, poderá levar nosso planeta, a Terra, a cumprir também seu propósito.
A Cabala nos ensina que o Propósito do Criador é prover a Criatura de Deleite Infinito!
Portanto, cabe à criatura aprender a receber, vencendo o desejo de receber para si
mesmo apenas – vencer o Egoísmo.

É necessário que aprendamos a receber com o propósito de Dar!
Isso somente poderá ser conseguido à medida em que cada Ser Humano conheça seu
Real Propósito Universal!

Essa é nossa Missão!
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VISÃO E  
VALORES
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A VISÃO!

Entendemos que a criação de uma sociedade melhor, mais justa, somente será
possível através do desenvolvimento do elemento que constitui sua célula mater,
ou seja, o Ser Humano. Dessa forma, conectar o Ser Humano com seu Real
Propósito Universal é o caminho útil e necessário para a construção de uma nova
sociedade, onde a Grande Verdade norteia a Justiça Absoluta! Justiça essa que
conduz o Homem à Liberdade! E somente um Homem Livre poderá alcançar a
Paz e a Plenitude!

OS VALORES!

INTEGRIDADE

ÉTICA

RESPEITO A TUDO E TODOS

LIBERDADE

JUSTIÇA

CONTRIBUIÇÃO

FIDELIDADE
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O PROGRAMA

Como podemos notar na apresentação acima, nós temos uma grande Missão!
Nosso entendimento e nossa história de vida mostra que, fundamentalmente, a
construção de qualquer coisa passa pela união de pessoas em torno de uma
Missão e de alinhamentos de Valores!

Dessa forma, estamos em busca de pessoas que estejam alinhados com nossa
Missão, Visão e Valores e que, fundamentalmente, tenham o desejo de Construir
um Mundo Melhor, através da construção de um Homem Bem Melhor!

Este documento tem como objetivo central estabelecer as linhas mestras para a
construção de uma Aliança em torno de um Grande Objetivo!

Se seu objetivo central é fazer dinheiro pelo dinheiro, provavelmente este
programa NÃO é para você!

Nossa crença e experiência nos mostra claramente que a melhor forma de NÃO
fazer dinheiro é ter como objetivo fazer dinheiro. Essa não é nossa linha de
pensamento.

Se você ainda tem dúvidas sobre o que vamos construir, pedimos que volte e leia
novamente nossa Missão.

Entretanto, se você deseja intensamente construir algo grandioso, se você deseja
deixar um mundo mais justo e feliz para seus filhos, netos, familiares, amigos e
todos os que você ama, então você provavelmente está conectado conosco.

O Programa tem como foco central levar o Workshop Inteligência Espiritual –
Spiritual Mind para o maior número de pessoas em todo o mundo, iniciando pelo
Brasil.
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PRÉ-REQUISITOS

• Ter o desejo de ajudar pessoas
• Possuir uma rede de relacionamentos robusta
• Ter senso de organização
• Ter habilidades de persuasão
• Estar alinhado com nossos Valores e Missão
• Querer se desenvolver e cumprir uma Missão Maior
• Preferencialmente, ter participado ao menos uma vez do “Workshop Inteligência 

Espiritual” 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

A Equipe Spiritual Mind irá orientar sobre quais são os recursos mínimos necessários
para que se possa realizar o Workshop de forma organizada, tais como, por exemplo:
treinamentos, recursos de áudio, vídeo, materiais auxiliares, coffee break, etc. no
sentido de organizar turmas na região do Missionário, de tal forma a prover a estrutura
necessária à apresentação, venda e garantia do sucesso do referido Workshop.

Forneceremos ainda material eletrônico de divulgação: 

• Site – www.spiritualmind.com.br
• Ferramenta eletrônica de vendas – plataforma Eventbrite ou diretamente no site do 

Workshop, 
• Vídeos de apresentação e possíveis palestras de divulgação, desde que acordados 

entre o Missionário e a equipe de apoio Spiritual Mind.

O MISSIONÁRIO, DEPENDENDO DE SUA TIPOLOGIA, DEVERÁ:

• Se encarregar da identificação do espaço onde será feito o workshop podendo o
mesmo ser desenvolvido em hotéis, centros de convenção, espaços particulares, ou
outros espaços os quais contenham estrutura mínima necessária ao conforto dos
participantes e da equipe Spiritual Mind.

• Divulgar o evento com a devida antecedência (acordada com a equipe de apoio
Spiritual Mind tão logo haja a definição da agenda) visando garantir a presença de
número mínimo de 15 (quinze) participantes visando o equilíbrio físico e financeiro
do evento.

• Garantir a efetivação da venda e a plena orientação aos participantes de forma a
proporcionar a melhor experiência possível desde a captação até a presença dos
mesmos

• Assegurar a organização do evento, sob orientação e apoio da equipe Spiritual
Mind.

http://www.spiritualmind.com.br/
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TIPOLOGIA MISSIONÁRIA

Cada Ser possui uma natureza e esse projeto não poderia deixar de levar em conta o
mundo das diferenças. Dessa forma, identificamos 3 tipos de aplicação Missionária,
levando-se em conta que cada Ser tem seu próprio momento. São elas:

MISSIONÁRIO SILVER:

Para aquelas pessoas que já reconheceram o caminho, querem participar, mas ainda
não reúnem as condições para pleno engajamento. Querem participar dos cursos e
ainda indicar seus amigos e pessoas de contato.

O Missionário Silver pode, ao indicar pelo menos 3 (três) participantes pagantes,
participar do Workshop sem nenhum custo.

MISSIONÁRIO GOLD:

Para aquelas pessoas que reconheceram a Missão, e desejam levar esse caminho para
tantas pessoas quanto possível.

O Missionário Gold participará do Workshop gratuitamente ao indicar 3 (três)
participantes pagantes e, a partir do 4ª participante receberá uma comissão de 10%
sobre o valor pago.

MISSIONÁRIO PLATINUM:

Para aquelas pessoas que reconheceram a Missão de forma plena, estão preparadas
para se dedicar plenamente na organização, divulgação e venda dos workshops, dentro
de uma região de atuação

Para efeito de remuneração, o Missionário Platinum receberá 30% do valor líquido do
total de participantes pagantes. Entende-se como valor líquido:

O valor total pago pelos participantes deduzidas as despesas com impostos, custos com
espaço para realização do evento, coffee break, aluguel de equipamentos (se
necessário), deslocamento, hospedagem e alimentação do instrutor e equipe de apoio
e outros custos ou despesas inerentes ao Workshop.

Nota: Demais investimentos relacionados às realização do Workshop (se indicado pela
equipe Spiritual Mind), bem como definição sobre valores por participantes, pacotes
promocionais entre outras questões que envolvam o referido Programa, serão
avaliados e alinhados individualmente entre cada Missionário e a equipe Spiritual Mind
visando atender plenamente às exceções apresentadas, lembrando sempre o motivo
pelo qual esse Workshop foi criado, visando acima de tudo:

Cumprir com nossa Missão!

Se tudo isso faz sentido pra você, diga “SIM” agora, entre em contato conosco e seja
mais um de nossos Missionários!

Celular / Whatsapp: 11 97085-0330 ou 11 99284-6355

E-mail: workshopinteligenciaespiritual@gmail.com


