Boas vindas a quem chega.

Sou Paula Quintão, mineira de Ouro Preto,
filha do César e da Nara, mãe da Clara,
esposa do Herbert.
Hoje vivo em Manaus, Amazonas.
Escritora, mentora de negócios e vida, publicitária,
mestre em ciência da informação, doutora em
sustentabilidade. Sou consteladora, thetahealer,
reikiana, leitora de inconsciente e de registros
akáshicos.
Sou montanhista e peregrina quando é tempo de
refletir. Mergulhadora e paraquedista quando é tempo
de ir ao profundo ou voar. Sou a que encontra o fio da
meada nos negócios e na vida para que os caminhos
possam fluir e expandir em direção ao mais.

 


 


 


 


 


 


Palestrante do TEDx e autora de “Para Sempre Um
Novo EU” (2012), “O Caminho Que As Estrelas Me
Viram Cruzar” (2017), "Entre Curativos e
Remendos" (2020) e “Das Tarefas Domésticas” (2021).

 


 


De passo em passo
eu desvendo um mundo
dentro e fora de mim.

Cursos.
Mentorias.
Workshops.
Treinamentos.
Comunidade.
As minhas entregas de conteúdo são desenvolvidas
com conhecimentos organizados e acessados por
mim através de estudos autorais. Os cursos têm uma
agenda de abertura ao longo do ano. Você pode se
inscrever na lista de interesse e ser comunicado
quando as inscrições estiverem abertas.

.


Cadastro de Interesse, preencha o formulário para
ser avisado quando as inscrições abrirem

Curso Online

O Servir e as Bases
Para o Fluxo do Dinheiro

A primeira forma de nos abrirmos para o outro é
pelo SERVIR. Nesse curso você percorre os
pilares que são capazes de abrir ou de fechar o
fluxo do dinheiro, porque o dinheiro, como nos
ensina a cabala, é a resultante de uma equação
que envolve, como uma das variáveis, o
SERVIR. O serviço, nosso trabalho e nossa
entrega de valor tem a ver com a abertura para
um fluxo do dar e do receber.

Curso Online

O Caminho do Cliente

O Caminho do Cliente é uma saga que olha o
negócio desde a constância na criação até a venda.
O Caminho do Cliente é baseado no DNA do
Negócios, elaborado por mim, e nas espirais de
desenvolvimento do negócio. Prevê um caminho
sustentável em que o cliente e as vendas são
consequência de uma postura madura do negócio

.


O objetivo desse curso é clarear o essencial e a base
que existe entre o produto/serviço que se oferece e a
chegada do cliente.

Curso Online

Perdas e Refazimento,

A Arte de Transcender a Destruição

Esse é um curso que tem como objetivo a
expansão do olhar sobre o processo de perdas
e refazimento. O curso é um estudo de base
sistêmica e histórica que demonstra como
atravessamos e transcendemos as etapas que
vão da perda à reunificação - dentro e fora de
nós.

 


Em si o que apresento aqui é um mapa que
leva da perda à transcendência. A consciência
sobre a dinâmica do “Perder - Reconstruir Refazer - Transcender”.

Curso Online
O Quadrante do SER

O Quadrante do SER é um curso no qual uma
grande sabedoria revela o eixo que nos
mantém alinhados: o equilíbrio entre nossos
objetivos de vida, o que fazemos, e o que
somos em essência. Metas, Ações, o Porquê e
o Para Quem em equilíbrio.

 


O objetivo desse curso é que você possa, com
suas próprias ferramentas, encontrar seu
centramento na vida e nos negócios, encontrar
o SEU LUGAR de atuação, encontrar aquilo
que é único em você e que torna essa
existência tão especial a ser vivida. É para tudo
ser uma grande dança entre você e a vida.

Curso Online

O Peso (no Corpo, do Corpo)

Nesse curso revelo meus próprios
questionamentos sobre os 10kg que haviam se
instalado no meu corpo e com os quais eu não
queria diálogo, queria apenas que eles dessem o
fora, evaporassem, sumissem sem deixar recado,
parassem de uma vez por todas de me entristecer
diante do espelho e dentro da calça jeans.

 


O tema “O Peso”, tal qual as células adiposas, se
multiplica em percepções a cada passo. No curso
está o atual estado da arte das minhas
descobertas simbólicas, sistêmicas e akáshicas
sobre o peso em excesso.

Curso Online
Criar a Partir do SER

Esse curso entregas belas sabedorias sobre o
ser criador que somos e todo o potencial que
há em cada um de nós para vivermos, em
verdade e conexão, nossas criações

.


Aqui faço o mapeamento do caminho que leva
à criação a partir do lugar mais verdadeiro e
abundante que há em nós: nossa própria
FONTE.

Curso Online
Modo Abastecer,

Da Exaustão ao Fluxo
Nesse curso vivenciaremos um caminho que
nos libera do cansaço e do modo de fazer
desgastante para uma relação mais
sustentável com o criar e o servir.

 


O curso traz clarezas sobre como criar um dia
a dia mais conectado e menos exaustivo,
como se apropriar da sua rotina e do seu
tempo, como viver suas fases de introspecção
e extroversão, como verdadeiramente assumir
uma postura de abastecimento.

workshop online
DNA do Negócio
O workshop do DNA do Negócio traz um
mapeamento das bases sólidas que permitem ao
negócio a expansão. Reservamos um sábado para
nos debruçarmos sobre a compreensão das bases
que sustentam nosso negócio vivo e em expansão: o
mapeamento da espiral de desenvolvimento do
negócio. Esse workshop acontece online.

 


Agenda em 2022:
12 de março // 11 de junho // 12 de novembro

workshop presencial
Constelação do Nascimento
Nessa vivência de constelação sistêmica vamos
experimentar a postura do nascimento e acessar a
confiança de que somos capazes de fazer o
movimento de vir ao mundo, integrando a força dos
nossos pais e ancestrais. Uma experiência profunda,
tocante, simples em essência e acessível ao corpo e
à alma. O nascimento constelado acontece,
necessariamente, em grupo. Todos os participantes
constelam. Deixe seu contato cadastrado para ser
avisado quando houver um novo workshop de
constelação do nascimento presencial.

Espírito Selvagem
O Espírito Selvagem traz para as mulheres uma
base de conhecimentos que despertam e
relembram a vivência da conexão. A primeira
edição aconteceu em 2015 e desde lá, graças a
muitas mãos, foi ganhando mais corpo e força.

 


O objetivo do Espírito Selvagem é trazer, por meio
de práticas, estudos e rituais, as sabedorias do
feminino que estão guardadas no mais profundo
do nosso inconsciente e pedem para vir para a
superfície através de um dia a dia mais
conectado.

Mentoria de Negócios
e Consciência
- sobre bases sistêmicas

A Mentoria de Negócios e Consciência é sobretudo
uma mentoria de consciência sobre o que
verdadeiramente vai produzir resultados nos seus
negócios se você quer vê-lo se desenvolver e
expandir
Atuar sobre bases sistêmicas e ter autonomia para
ler os cenários do próprio negócio são algumas das
clarezas que você poderá acessar graças à
Mentoria de Negócios
Essa é uma mentoria online e em grupo.
São duas edições ao longo do ano.
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Nesse documento você encontra os detalhes.
documento_mentoria_PaulaQuintão.pdf

Mentoria de Sustentação
A Mentoria de Sustentação em grupo e online é um
período dedicado ao avanço da consciência sobre o
que é “o sustentar”. Ideal para os tempos em que
você quer se fortalecer para ser possível dar bases
mais sólidas para aquilo que é do seu interesse ver
expandir e mesmo se ancorar em sua vida.

Treinamento

Desenvolvimento da Capacidade de Leitura Simbólica, Nível 1

Nesse treinamento você aprenderá a ler o oculto e o
invisível nos símbolos que o dia a dia sempre traz para nós.

Rituais de Final de Ano
Fechar bem um ano influencia na
abertura do próximo. Abrir bem um
ano influencia nos meses que se
seguem. As sementes desse período
vão produzir frutos ao longo de 12
meses. Viver esses símbolos nos
desperta o foco e a atenção, é fato.
E havendo foco e atenção nossas
escolhas na direção do que realmente
importa são mais naturais.

 


 


Os Rituais de Encerramento e
Abertura do Ano têm suas inscrições
abertas em novembro.

Clube dos Impulsionadores
O meu produto mais antigo e o “menino dos olhos”.
Em 2023 entrará em seu décimo ano.
O Clube é uma comunidade de empreendedores
dispostos a caminhar juntos, se fortalecer e compor
uma rede que atua como uma egrégora que oferece
apoio, ancoragem, inspiração, alinhamento,
pertencimento e mãos estendidas.
A comunidade online do Clube dos Impulsionadores
tem inscrições abertas no mês de janeiro. Se quiser
mais detalhes sobre o Clube você pode acessar o
documento anual para conhecer mais a fundo e se
preparar para o tempo de inscrições abertas.

 


Nesse documento você pode conhecer mais.
Clube dos Impulsionadores, proposta 2022

Mentoria Individual
A Mentoria Individual é um olhar profundo e
específico para os pontos que precisam ganhar
fluidez no seu negócio. Para essa mentoria que tem
duração de 1h você pode trazer uma ou mais
questões que precisam de cuidado.
Para sua sessão poderemos usar as técnicas que atuo
• leitura do inconscient
• leitura do caminho de solução pelo taro
• constelação sistêmic
• thetahealin

:


.


t


e


a


g


Agendamentos e mais detalhes por WhatsApp
(11) 99709-6793

Leitura
Registros Akáshicos
Os registros akáshicos guardam, tal qual uma
biblioteca, os registros de tudo o que foi vivido, de
tudo o que é e de tudo o que há.
Meu trabalho como leitora do akáshico acontece por
atendimento individual e online. Para ser atendido você
precisa fazer contato comigo via whatsapp e solicitar o
agendamento.
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Mais detalhe
sobre a leitura dos registros akáshicos.

Meus Livros
Meus livros estão disponíveis para compra em meu site.
•
•
•
•

Para Sempre Um Novo EU (2012
O Caminho Que As Estrelas Me Viram Cruzar (2017
Entre Curativos e Remendos: das rendições do amor (2020
Das Tarefas Domésticas (2021

)


 


)


)


)


 


www.paulaquintao.com.br/livros

 


É na troca com
o outro que o giro acontece.

vamos

O Caminho
Meus produtos são a entrega das
bagagens que sigo a coletar. Aquilo que
tenho em mãos pode chegar até você
graças ao nosso encontro. Por isso celebro.
Através dos meus serviços poderemos dar
alguns passos juntos, a somar. Te recebo
com alegria, mãos estendidas e coração
receptivo
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Cadastro de Interesse,
preencha o formulário para
ser avisado sobre inscrições abertas.

contatos

whatsapp (11) 99709 6793

email paula@paulaquintao.com.br

instagram @porpaulaquintao

podcast “Sessão de Enroscos”

youtube Paula Quintão

site www.paulaquintao.com.br

