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 Olá, seja muito bem vindo(a) à Jornada do Terapeuta Holístico.
     
Meu nome é Edgar Martins, sou fundador da Escola Flor da Vida e hoje nós
vamos iniciar esta jornada para você que já é Terapeuta Holístico, bem
como para você que busca se tornar terapeuta e ter sucesso no meio dessa
jornada. 
      
E quando eu digo ter sucesso não é apenas na parte financeira, mas é ter
sucesso também na satisfação do seu interior.
    
Então durante esta jornada eu vou mostrar para você quais são os
principais erros que muitos terapeutas holísticos, ou aquelas pessoas que
querem se tornar terapeutas, acabam fazendo e por isso não conseguem
obter êxito na profissão, não conseguem obter o respeito das pessoas que
estão à sua volta, e, assim, não conseguem captar clientes e tornar a
terapia holística algo sustentável.
    
A Escola Flor da Vida é atualmente o maior portal de sistemas de
canalização de energia que existe no Brasil, com mais de 300 formações
realizadas ao longo dos últimos anos.
    
Eu espero sinceramente que depois deste evento você possa dar um salto
na sua jornada, que você consiga ajudar a transformar a vida de muitas
pessoas, além da sua.

Saudações!
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     Eu quero mostrar para você que é possível sim você se tornar
um terapeuta holístico profissional e conseguir viver muito bem
dentro deste processo. Eu vou mostrar o caminho a seguir de uma
forma concreta e que realmente te dê resultados satisfatórios. 

    E acima disso, eu quero que você se torne um terapeuta holístico
para que você consiga transformar a vida de outras pessoas. Que
você consiga realizar os seus atendimentos com segurança, consiga
atrair mais clientes e prosperar financeiramente dentro desse
processo, fazendo aquilo que você realmente gosta.

    Mas é preciso que você entenda que além da formação da parte
técnica, do conhecimento como terapeuta holístico, para conseguir
se manter na carreira é fundamental que você tenha estratégia e
planejamento.
   
 E antes de eu mostrar para você o jeito eficiente, o que você
precisa fazer como terapeuta holístico, eu vou te mostrar por que o
jeito tradicional não funciona, que é o jeito que milhares de
terapeutas vem fazendo e por isso não obtêm resultados
satisfatórios.
    

AULA 01

       Os principais erros cometidos pelos Terapeutas Holísticos e por
aqueles que desejam iniciar nesta jornada: o que você NÃO deve fazer se
quiser ter sucesso na terapia holística

     Veja abaixo alguns exemplos que atrapalham muito os terapeutas
holísticos a terem sucesso na profissão:



 
         Eu sei que existem símbolos, práticas, afirmações de
prosperidade e que elas funcionam super bem. De fato, elas ajudam
muito você a trazer pessoas e a se tornar próspero. Entretanto, além
da parte espiritual, é fundamental ter conhecimento ou assessoria na
parte de vendas.
   
Você precisa ter um ensinamento básico na parte de vendas e
marketing. Não precisa ser avançado, mas pelo menos um
conhecimento intermediário é fundamental. Sobre divulgação e
precificação de serviços, fechamento com clientes, etc.
    
Eu vejo que muitos terapeutas não sabem cobrar e fazem o seu
marketing totalmente voltado para pessoas espiritualistas ou para
outros terapeutas.
     
Você deve tomar muito cuidado com os termos utilizados para captar
clientes, pois nem todo mundo conhece nomes técnicos. Como por
exemplo, colocar uma placa no seu espaço com os seguintes termos
técnicos: “apometria quântica multidimensional”, “mesa radiônica
estelar arcturiana”, “reiki xamânico estelar”.
    
A maioria das pessoas, que não são da área holística, sequer vão
saber o que isso significa. Vão passar na frente do seu espaço e vão
seguir reto, pois não vão saber o que você faz. Não vão saber o
resultado que você pode gerar na vida delas.

Contar apenas com a espiritualidade e com o universo
 



 
          Outra coisa que impede os terapeutas holísticos de terem
sucesso é a vergonha.
    Eu vejo que muitos terapeutas são acanhados, são pessoas
fechadas, possuem medo de colocar a cara a tapa. Possuem receio do
que as pessoas vão dizer sobre elas e sofrem muito com o medo do
julgamento familiar.
   
       Mas, eu quero te dizer, que ser terapeuta holístico é uma
profissão como qualquer outra que deve sim ser remunerada. Você
deve ser remunerado pelo trabalho que você faz, afinal é tempo de
estudo, dedicação, energia e entrega.
        
        Então não querer mostrar o seu rosto acaba transmitindo um
aspecto de insegurança, um aspecto que acaba inibindo você.
     
        Mas isso não é culpa sua. Eu vejo que atualmente na internet
existem milhares de cursos na parte holística, mas eu percebo que
eles não falam que você deve estudar a parte do marketing, a parte
comportamental do ser humano, e é exatamente por isso que nós
estamos fazendo essa jornada. Para que você siga essa metodologia e,
com paciência, consiga bons resultados.
     
       Não é algo milagroso, apenas existe um processo e uma
metodologia a ser seguida. Existem técnicas eficazes para você saber
lidar com o medo e com a vergonha de se expor.

Vergonha
 



 
           A falta de comunicação clara, não apenas no marketing, mas
também com os clientes, é um ponto que prejudica muito os
terapeutas holísticos. 

     Muitas vezes, o terapeuta sente vergonha de expor com o que
trabalha. Mas existem maneiras de você se comunicar com as pessoas
de forma clara para que elas entendam o que você faz. 
 
      Por exemplo, quando me perguntando o que eu faço, eu digo que
ajudo as pessoas a terem confiança, a terem equilíbrio mental,
espiritual e emocional, digo que trabalho com o autoconhecimento e
com o desenvolvimento pessoal, através de várias formações na área
da terapia holística, coisas relacionadas a isso.

     Perceba que eu eu não mencionei a técnica, o  nome daquilo que
eu faço, mas digo que o meu papel é ajudar as pessoas.

     Quando você não tem uma linguagem clara sobre o que você faz
nesse sentido, você acaba afastando as pessoas.
 
 “O que você faz? Ah eu utilizo uma técnica chamada cura quântica
lemuriana”

       Muitas pessoas não vão entender, sequer sabem o que isso
significa.

 Então a maneira como você se posiciona com as pessoas influencia
muito em seus resultados.

A Falha na Comunicação
 
 
 



       Outro erro que compromete muito os resultados dos terapeutas é
contar apenas com atendimentos presenciais e não ir para o online.
  
      Você não vai obter resultados satisfatórios trabalhando somente
no presencial, pois ali você fica muito limitado! Por isso, é
fundamental que você exponha os seus serviços também no online,
tanto em atendimentos quanto ministrando treinamentos/cursos.
     
      E como mencionei antes, se você tem algum bloqueio, possui
medo e vergonha de se expor, existem técnicas para você trabalhar
isso em você.

Trabalhar apenas com atendimentos físicos 
 
 
 
 

Não dar treinamentos/cursos onlines
 
 
 
 
 

        Os meus resultados, atualmente, vem na grande maioria de
treinamentos/cursos onlines.
 
      As pessoas não vão te conhecer se você não mostrar o seu rosto
no YouTube, não colocar a sua foto no instagram, não movimentar
suas  redes sociais.
     
     E a partir do momento em que as pessoas não sabem quem é você,
elas não vão comprar o seu produto ou o seu serviço.
  
     E, mais uma vez, se o seu problema for o medo e a vergonha de
falar em público, existem técnicas para você trabalhar isso e se
profissionalizar nesse processo. Não deixe que isso limite você.



        Muitos terapeutas holísticos estudam as técnicas, mas não
colocam os processos em prática. Não realizam atendimentos e
guardam todo o conhecimento para si.
 
      Se você estudar todos os processos e colocá-los em prática
constantemente, não tem erro, com certeza você dará resultado na
vida das pessoas.

Possuir formação, mas não colocar os conhecimentos
em prática 

 
 
 
 
 

Não investir em autoconhecimento e
desenvolvimento pessoal

 
 
 
 
 
 

      Não estudar a parte de crenças limitantes, principalmente
relacionadas ao dinheiro, impedem muitos terapeutas holísticos de
evoluir.
 
       Isso cria um processo muito forte de auto sabotagem dentro de
você.
    
       Quando eu comecei como terapeuta holístico, eu tinha algumas
crenças que me atrapalhavam muito e, por isso, eu não conseguia
fazer as terapias.
    
     Eu sentia muito medo de aplicar as técnicas em outras pessoas
porque eu tinha medo do julgamento dessas pessoas. Crenças como:
não vai funcionar, vão falar mal de mim, isso não é para mim, ser
terapeuta holístico não é profissão, não dá dinheiro.
     
      Com esse conjunto de crenças dentro de você, você não terá
progresso. É preciso eliminá-las.



        
        Se você tem pessoas que não acreditam em você e você busca a
opinião delas, infelizmente você não vai conseguir obter êxito como
terapeuta.

      É fundamental que você esteja no meio de pessoas que já
conseguiram resultados positivos, escute e aprenda com elas. Se você
quer ter resultados satisfatórios na terapia holística, é fundamental
rever esses processos.
 
     Você precisa aprender a lidar com os julgamentos, principalmente
o familiar.
  
    Então na aula de hoje você viu alguns exemplos que os terapeutas
holísticos fazem que os impedem de evoluir na carreira.
  
   E na nossa próxima aula eu vou explicar para você o que dá certo, o
que você precisa fazer para obter excelentes resultados dentro desse
processo de ser terapeuta holístico.
 
    Vou mostrar para você o caminho certo para ter sucesso, como ser
um terapeuta holístico na parte física, online, como dar cursos
onlines, quais os processos que você tem que seguir.
   
    Eu vou mostrar para você o que eu fiz, qual caminho eu trilhei para
ter sucesso. E vou mostrar que é possível você também conseguir
esses resultados.
 
    Não é apenas questão de energia e de espiritualidade, isso conta
muito sim. Mas é questão de estudo, conhecimento e direcionamento.
E é isso que eu vou mostrar para você durante essa jornada.
 
     A nossa missão na Escola Flor da Vida é formar terapeutas que
consigam viver com liberdade, principalmente financeira.
 Muita paz e luz no seu coração e até a próxima aula!

Julgamento familiar
 
 
 
 
 
 
 


