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Termos e Condições 
 

Ganhar dinheiro aprendendo conteúdos que vão te fazer crescer como ser 

humano, profissional, familiar e em vários aspectos da sua vida. Para esta 

transformação é preciso apenas um requisito: Forte Desejo de Avançar na 

Vida. 

Neste e-book, nos esforçamos para sermos o melhor possível em nossas 

explicações, porém mesmo colocando todo nosso conhecimento e experiência, 

o que vai garantir o seu sucesso é a mudança de hábito e o entendimento do 

conceito. 

 

Todas as informações contidas neste e-book e partilhadas contigo têm duas 

funções bem distintas, uma é a oportunidade de quebrar seu paradigma em 

relação aos ganhos pela rede mundial de computadores e a outra é a 

oportunidade de você obter autoconhecimento, assim transformando sua 

vida significativamente. 

 

Este e-book não promete ser um manual, mas tem a missão de te informar o 

que é e como se faz para estudar e ganhar dinheiro ao mesmo tempo, com um 

investimento irrisório. 

 

Mas gostaríamos de salientar aqui, embora o título suscite a ideia de ganhar 

dinheiro na rede estudando, o mais importante é o aprendizado que terá da 

forma como vamos te ensinar aqui. 

 

Para se ganhar dinheiro no sistema que vamos te apresentar é preciso muito 

mais do que buscar prospectos ou clientes, você vai apenas identificar, 

criteriosamente, entre as pessoas que você conhece e ainda vai conhecer 

aqueles que têm o mesmo desejo de transformação que você. 
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Neste caso, fica óbvio que você chegou até este e-book porque o título, 

Quebrando Paradigmas, Ganhar para Estudar te chamou muito a atenção, 

sendo assim eu tenho certeza que você é uma pessoa com um diferencial 

enorme, buscando soluções para o seu crescimento pessoal. 

 

É neste sentido que você vai trabalhar! 

 

Opa! Você deve ter pensado, mas o e-book diz que ensina como ganhar 

dinheiro estudando, não é mesmo? 

 

Certamente esta é a proposta, mas para toda quebra de padrão é preciso 

despojar-se de outros padrões e sistemas de crenças limitantes e aqui 

procuramos esclarecê-las. 

 

No sistema tradicional de aprendizado, como na área acadêmica é assim, 

investem-se fortunas, depois se investe mais fortunas para ter um negócio 

próprio ou as pessoas acabam caindo em um emprego medíocre por seu 

sistema de crenças. 

 

Toda sua estrutura mental aprende que é preciso ter um trabalho e suas 

garantias, por isso muitos têm medo de ousar e empreender. 

 

Mas como assim, sistema? 

 

Parece loucura, não é mesmo? 
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Desde o ventre materno, nossos ensinamentos acerca das coisas da vida nos 

fez criar um mapa, o que chamamos de sistema de crenças que vão desde o 

social, psicológico, perceptivo, escolar, acadêmico ou tudo aquilo que você 

assimila como verdade ou mentira, certo ou errado, preto ou branco e todas as 

ambiguidades que a vida nos mostra. 

 

Através de nossos pais, escola, colegas e muitos outros agentes, nos ensinam 

ao longo da vida, de alguma forma, tudo que sabemos e aí entra o medo, 

coragem, vontade, desejos, necessidades e como conseguimos estas coisas 

todas, mas não sabemos o porquê elas estão em nós. 

 

Ao estudar sobre Autoconhecimento e Poder Pessoal, você começa a entender 

estes processos mapeados em sua mente e por isso podemos muito bem, 

comparar a nossa mente com um gigantesco computador, com um banco de 

dados enorme, onde estão arquivadas as pastas com todas estas informações. 

 

Neste caso, vamos tratar sua mente como um computador e assim terá mais 

entendimento de como mudar tudo em sua vida, assim aprendendo e 

conforme prometo no título deste e-book, você vai acabar Quebrando 

Paradigmas Mentais, Ganhar para Estudar. 

 

Introdução 

 

Está pronto para trabalhar? 

 

Lembre-se que aqui trabalhar é sinônimo de estudar e aprender, ganhos são 

consequência de um bom aprendizado, de um entendimento eficaz da 

proposta aqui colocada por nós. 
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Gostaria de te informar duas coisas importantes que já foram ditas pelas 

pessoas de mais sucesso no mundo e que talvez você já até tenha ouvido falar 

ou leu em algum artigo. 

 

Primeiro é o sistema de ganhos recorrentes ou residuais, como você preferir 

chamar, significam a mesma coisa e apenas 1% da população mundial vive 

desta forma. 

 

Vou te explicar o que é e tenho certeza que você vai achar incrível, caso não 

saiba, ganhos recorrentes ao contrário do sistema de ganhos linear, é muito 

mais confortável e gratificante. 

 

Renda ou ganhos recorrentes são aqueles que irão fluir para você todo mês, 

indiferente do esforço criado inicialmente para gerar esta renda, posso te dar 

vários exemplos muito legais de renda recorrente antes de entrarmos no 

assunto renda linear. 

 

Os escritores, músicos, pintores e inventores. Poderia citar muitos exemplos, 

mas estes já te dão uma boa ideia.  

 

Por que eles têm uma renda recorrente? 

 

No exemplo do escritor, ele faz um esforço inicial para escrever, leva meses, 

talvez anos para criar uma obra, uma editora produz seu livro e o escritor 

ganha os Direitos Autorais, conhecidos também como Copyrights, por um 

mecanismo chamado Royalties. 
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Veja só que maravilha, quando a autora da saga Harry Potter teve um 

trabalhão para escrever aqueles livros gigantescos com suas histórias 

mirabolantes e criativas, vendeu milhões de cópias pelo mundo todo. 

 

Ela já escreveu o livro e ainda hoje continua ganhando pela venda deles, talvez 

esteja escrevendo outros, mas o fato é que se ela quiser pode parar de 

escrevê-los, pois já tem um bom rendimento com os livros que escreveu, 

queira continuar escrevendo outros ou não. 

 

Renda linear é o que você está acostumado a ver desde pequeno, seu pai e/ou 

sua mãe saía para trabalhar fora, recebiam pelo trabalho que executavam, 

embora tivessem seus direitos legais garantidos pela Constituição, caso fosse 

um deles demitido, sua renda cessaria. 

 

Se você é um profissional liberal e não contribui com o INSS, a situação fica 

mais caótica, embora isso seja também um pequeno detalhe. 

 

Mas por que um pequeno detalhe? 

 

Pense, você tem um trabalho bacana, ganha uma quantia fantástica, mas não 

contribui, ou se contribui por 1 salário e hipotéticamente tem um ganho de 10 

ou mais sálários, acontece um imprevisto e o deixa impossibilitado de 

trabalhar, você com um padrão de vida de 10 salários passa a conviver com um 

ou nenhum salário. 

 

Uma realidade frustrante não é mesmo? 
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Então fica uma pergunta, agora que você tem ciência disso, seria melhor uma 

fonte de renda apenas ou mais fontes de renda e preferencialmente de forma 

recorrente? 

 

Claro que você vai responder que a renda residual é melhor! 

 

Outra coisa que precisamos explicar é que quanto mais você souber sobre você 

mesmo e sobre o mundo que te cerca, mais você cria inteligência emocional 

para interagir neste mundo, sendo assim você precisa saber sobre o processo 

de duplicação e alavancagem. 

 

O que vamos expor aqui pra ti tem um objetivo muito claro, o de estudar, os 

ganhos vão ser uma consequência de vários fatores, inclusive sua rede de 

relacionamentos, vontade de aprender e mudar sua vida, nada mais basta 

além de vontade, estudo continuado e entendimento do sistema de ganhos 

por estudo. 

 

Pense em uma Escola, mas não uma escola tradicional, mas uma Escola 

diferente que te ensina a pensar grande e que te mostre que é possível 

superar seus pontos fracos e, assim, sabendo melhorar estes aspectos, te 

projete a um maior grau de conhecimento, autoconhecimento e autoestima, 

enfrentando situações nunca antes compreendidas. 

 

Uma escola que te mostra como a linguagem corporal fala sobre si e de como 

você pode ter hábitos para tornar suas atitudes mais eficazes na busca pela  

felicidade e sucesso. 

 

Uma escola tão aprofundada em conhecimentos, te ajudando a desvendar 

enigmas jamais compreendidos antes sobre tua mente, e o que sua postura 
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mental pode fazer por ti, conhecendo-se melhor, aprendendo a liderar e que 

você possa também ter um nível técnico, até mesmo uma transição para uma 

nova carreira, se for seu desejo. 

 

Uma escola que te revela assuntos tão apaixonantes, que possívelmente te 

farão repensar toda uma vida equivocada, onde tentamos mudar tudo, menos 

o mais importante, nós mesmos. 

 

Simplesmente o “paradigma” é a forma como você vê tudo, coisas, pessoas, 

fatos e situações, portanto quebrar paradigmas é o mesmo que quebrar 

Padrões Mentais. 

 

Tudo que já falamos não apresenta conformidade com o título, mas já 

elucidamos uma parte dele que é trocando por miúdos uma mudança de visão 

ou pensamento e assim entender o processo que vamos explicar. 

 

Prossiga lendo com atenção, não vá adiante, pois cada informação colocada 

aqui antes é para que você chegue ao ponto com todas as informações 

necessárias para uma tomada de decisão, o que vai fazer muita diferença na 

caminhada. 

 

Também vai te proporcionar a direção certa para o autoconhecimento e a 

busca por rendimentos na web, estudando e aperfeiçoando-se. 

 

Que escola é esta afinal? 

 

Calma, vamos lá! 
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As informações anteriores que descrevemos acima são muito importantes para 

você entender o sistema, e queremos deixar claro que o “sistema” não é, em 

hipótese alguma, pirâmide, corrente, doação mútua ou ação entre amigos, 

longe disso. 

 

Também não é um Marketing Multinível, tire isso da cabeça, muitos alunos da 

escola fazem esta comparação, errônea lógicamente, diante de tantas 

promessas de ganhos fáceis e rápidos na internet nós estamos te trazendo a 

oportunidade de aprender e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. 

 

Já que não é Marketing Multinível e nenhum tipo de pirâmide, aliás, diga-se de 

passagem, que pirâmide é ilegal, crime de estelionato previsto no artigo 171 

do Código Penal, do que se trata esta escola então? 

 

Uma escola de Desenvolvimento Pessoal, Autoconhecimento e Expansão de 

Consciência, formada por livres pensadores, sem restrição alguma sobre a fé 

das pessoas e ciente da importância do conhecimento de cada um, esta 

escola tem um diferencial gigantesco, embora um sistema de ganhos simples. 

 

Entendendo tudo 

 

 

O autopoder – Escola de Desenvolvimento Pessoal oferece uma excelente 

oportunidade de autoconhecimento e de independência financeira, quer seja 

por todo aprendizado que você irá adquirir sendo um aluno, quer seja pela 

participação no sistema de ganhos (afiliado), que é o melhor sistema de 

afiliados já oferecido. 



10 
www.autopoder.com.br 

Acesse a Escola Autopoder de Desenvolvimento Pessoal e faça sua assinatura 
www.autopoder.com.br 

 

 

Sistema de Afiliação é simples de compreender, nós gostamos mais de chamar 

por Aluno Indicador. Ao indicar a Escola para seus amigos, vizinhos, parentes, 

conhecidos e até mesmo pessoas que você conhece há muito pouco tempo, 

receberá dinheiro por esta indicação, de forma recorrente. 

 

Agora você já sabe que a Escola além de um local de muito aprendizados é um 

sistema de afiliados, continue lendo e conheça mais sobre como tudo 

funciona. 

 

O que significa ser um Aluno Autopoder. 

 

Isso significa que você ganha de duas formas: aprendendo, capacitando-se, 

desenvolvendo-se como ser humano e sendo um assinante Unidarma, também 

por meio da oportunidade de desenvolver um negócio no qual irá possibilitar-

lhe um desenvolvimento financeiro, se utilizando da indicação de novos 

alunos. 

 

Enfim, a proposta do Autopoder - Escola de Desenvolvimento Pessoal oferece 

a você não apenas uma, mas duas oportunidades, a de aprender conteúdos 

que te proporcionam crescimento pessoal e conforme explicamos antes, além 

da descoberta de uma forma de obter renda extra e residual com a indicação 

de novos alunos. 

 

Trabalhando em casa em horas parciais, complementando sua renda ou até 

mesmo tornando sua principal fonte de renda, esta velocidade é você quem irá 

determinar, conforme seu estilo de vida, tempo e afinidade pelo tema. 
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O autopoder é uma escola fundada em 2013, na cidade de Porto Alegre/RS, 

somos uma Escola de Desenvolvimento Pessoal e Expansão de Consciência e 

trabalhamos com terapeutas de várias áreas. 

 

O que significa AUTOPODER? 

 

AUTO = Próprio 

PODER = Força 

 

O autopoder tem a missão de despertar sua autonomia, desenvolver 

habilidades e talentos e assim fortalecer seu poder pessoal, o que lhe permitirá 

resgatar seu autoconhecimento e ampliar sua autoestima. 

 

Todo este aprendizado também trará benefícios para a sua vida familiar e 

profissional, com relacionamentos harmoniosos, saúde, bem-estar, paz de 

espírito e tudo mais que o autoconhecimento pode nos proporcionar. 

 

Estas são coisas que fundamentalmente não têm preço. Todos nós desejamos 

estar em equilíbrio e sintonia com uma vida próspera e o caminho mais 

adequado para isso é conhecer profundamente quem é você, quais seus 

objetivos, missão de vida e encarar seus desafios. 

 

Para cumprir sua missão de levar autoconhecimento, O Autopoder prepara 

cursos, treinamentos, palestras e a possibilidade de uma formação continuada, 

pois está constantemente elaborando novos cursos, que venham a fazer a 

diferença em sua vida. 
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Pensando nas distintas necessidades e disponibilidades de seus alunos, o 

Autopoder apresenta duas formas de realizar os cursos: você pode estar 

presente nas palestras ao vivo, em tempo real, ou assistir aos cursos gravados 

(on demand). 

 

Todas as aulas apresentadas ao vivo são gravadas e disponibilizadas aos alunos 

na área do assinante, ou seja, sendo assinante da Escola Autopoder, você tem 

direito a todos os cursos, podendo acessar durante 24 horas online. 

 

Esta é a grande oportunidade, o Autopoder é uma escola renomada e que atua 

na internet. A partir de agora você vai ter acesso ao conteúdo, o que fará de 

você uma pessoa diferente, só por estar lendo este e-book entendemos o 

quanto você gosta do tema autoconhecimento e busca dentro de si a força 

para conquistar novas oportunidades. 

 

Pode ser que, neste momento, você ainda esteja se perguntando: para que 

serve tanto conhecimento? 

 

Ora, conhecimento e o autoconhecimento são o que te dão um verdadeiro 

diferencial, se destacando das pessoas que não estudam ou não buscam 

aprimorar-se. O grande exemplo disso é a organização social do país. 

 

E o que tem a ver a a organização social do país com isso? 

 

Neste gráfico, em forma de pirâmide, cada fatia é uma camada da população 

que representa uma classe social definida pelo grau de conhecimento. 
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Na base da organização social de um país, estão as pessoas comuns, não 

menos importantes que as outras na sociedade, mas que não têm grandes 

ambições e que não se interessam pelo conhecimento. Nesta faixa, 

encontram-se algumas profissões que necessitam de pouco conhecimento ou 

que exigem pouco treinamento. 

  

Com todo respeito à profissão, podemos citar genericamente o serviço de 

limpeza, para o qual não se exige um conhecimento complexo. Digamos que 

este profissional não necessita de anos ou meses de formação ou treinamento, 

dentro do conhecimento específico da área, para exercê-lo. 

  

Se pensarmos, entretanto, em um diretor de uma multinacional, em um 

grande empresário de qualquer ramo ou outra atividade que exija 

conhecimentos amplos e diferenciados, entenderemos ainda melhor o paralelo 

que se está se traçando aqui. 
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Este tipo de profissional deve estar atento ao mercado de trabalho, ter 

conhecimento das questões sociais, financeiras e políticas não apenas do seu 

país, mas de outros países, ter concluído ao menos um curso universitário e 

constantemente fazer cursos de aperfeiçoamento, participar de treinamentos, 

entre outras possibilidades de formação continuada para manter-se em seu 

cargo ou ascender aos melhores cargos. 

 

Pergunte-se: Onde você quer estar? 

 

No topo desta organização social ou na base (onde a grande maioria das 

pessoas se encontra no momento)? 

 

O topo é para aqueles que buscam o diferencial, o fato de você ter chegado a 

este ponto da leitura, já indica que há um potencial adormecido dentro de 

você gritando para sair, esta é a hora! 

 

Através dos conteúdos dos cursos e palestras da Escola Autopoder, você estará 

a caminho do topo, ao encontro dos melhores lugares, dos melhores salários, 

melhores rendimentos e, consequentemente, melhor qualidade de vida. 

 

Assistindo as formações que a Escola Online Autopoder lhe oferece, você vai 

obter ferramentas pessoais para conquistar sua autonomia, desenvolver suas 

habilidades e fortalecer cada vez mais o seu poder pessoal, tudo por 

intermédio do autoconhecimento. 

 

Com a vantagem que o Autopoder oferece aos seus alunos de ter acesso 

irrestrito aos conteúdos ao vivo ou gravados na área de membros, você irá 
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otimizar o seu tempo, tendo a liberdade de poder estudar onde você quiser, 

seja no seu computador, celular, tablet ou qualquer outro aparelho, no 

conforto do lar. 

 

Falamos tanto em aprendizado e ainda não lhe apresentamos o que temos a 

ensinar e quais conteúdos já estão gravados, não é mesmo? 

 

Muito bem, precisamos informá-lo disso! 

 

São muitos cursos, então a seguir está elencada apenas uma pequena 

amostra do que o Autopoder possui e oferece. 

 Como Despertar seu Autopoder (Adiran Allves) 

 Curso Mentor Digital (Luciano Lima) 

 Como Atrair Multidões Para Seu Negócio (Luciano Lima) 

 Palestras Avulsas 

 Ebooks 

 Workshops 

 Aulas 

 

Ficaríamos muito tempo aqui falando de todos os cursos disponíveis no 

Autopoder, tanto os que já estão gravados como os que estão em andamento 

e os que estão por vir. Para que você possa visualizar todos eles, acesse o link 

da escola. 

 

www.autopoder.com.br  

 

http://www.autopoder.com.br/
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Como dissemos anteriormente, sendo um assinante Autopoder, ou seja, um 

aluno, você terá acesso a todos os cursos oferecidos pela Escola e também 

poderá participar da Oportunidade Autopoder de Negócios. 

 

Além de todos os benefícios para o seu crescimento, a Escola Autopoder ainda 

possui um sistema de afiliação, ou seja, você indica novos alunos e ganha uma 

comissão de 70% sobre o valor pago pelos alunos indicados, no primeiro mês. 

No segundo mês, passa a receber 40% da mensalidade, isso é renda residual, 

todo mês que seu aluno indicado estiver pagando, você receberá a comissão. 

 

Vamos explicar um pouco mais! 

 

É um sistema muito simples, tão simples que as pessoas têm dificuldade de 

acreditar, pois representa uma forte quebra de paradigmas. 

 

Enquanto aluno devidamento cadastrado para ser um aluno indicador, pode-se 

indicar novos alunos e obter rendimento através de seus amigos, vizinhos, 

parentes e conhecidos, eles terão acesso a tudo que você tem na escola. 

 

A grande oportunidade é que, ao se tornar um aluno indicador na Unidarma e 

seus indicados se tornarem assinantes, automaticamente você passa a receber 

dinheiro (comissão) todos os meses que este aluno estiver pagando. 

 

Não apenas na primeira mensalidade, mas em todas e por isso chamamos de 

rendimentos recorrentes, o aluno torna-se, assim como você, um assinante, e 

você recebe automaticamente as comissões de indicações.  
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Para ser um assinante Autopoder, basta fazer o cadastro e pagar a 

mensalidade.  

 

Não existe contrato de obrigação de pagamento, atualmente a Escola está na 

maior plataforma de cursos da internet, a Hotmart. 

 

Tudo é automatizado e gerenciado pela Hotmart em termos de indicação e 

recebimento de novos alunos, não é a escola que gerencia os pagamentos, a 

própria Hotmart faz isso, é a melhor plataforma do Brasil. 

 

Outras vantagens... 

 Rádio Autopoder Web 

 Participção do Portal como terapeuta 

 Grupo no Whats, Facebook e Telegram 

 Terapeutas e professores de várias áreas 

 Tira-Dúvidas (suporte) 

 

É bastante informação não é mesmo?  

 

E neste momento você deve estar se perguntando qual o investimento para 

tantos benefícios? 

 

Ter acesso aos cursos, participar das aulas ao vivo, participar do mais completo 

sistema de afiliados (aluno indicador) e promover uma verdadeira 

transformação em sua vida, levando em conta que você pode solicitar o 

investimento de volta, caso não goste. Talvez você pense: 

- Isso deve custar uma fortuna! 
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Mas você vai se surpreender. Acredite, é impressionante! 

 

Para ser um associado Autopdoder, o investimento é menos de dois cachorros 

quentes sem refrigerante, sim, isso mesmo! 

 

Duas cervejas em barzinho noturno! 

 

E ainda poderia exemplificar com várias outras coisas que gastamos no dia a 

dia e que não trazem este benefício todo. 

 

Com apenas R$ 19,00 você terá acesso a todos estes benefícios. Dificilmente 

você irá encontrar uma oportunidade como esta, um investimento tão 

acessível que lhe dá acesso aos mais fantásticos benefícios e vantagens. 

 

Pense! R$ 19,00 para obter todo o aprendizado para o seu desenvolvimento 

pessoal, profissional e a possibilidade de uma renda extra e residual, ilimitada, 

a partir de casa é fantástica (caso deseje ser um de nossos afiliados, é claro). 

 

Basta apenas tornar-se um Assinante Autopdoer agora! 

 

Aí está uma grande oportunidade de Independência financeira, obtendo outra 

fonte de renda além da sua tradicional, sem patrão, sem pressão e com todo o 

aprendizado oferecido pelos conteúdos já gravados, pelos cursos novos que 

vão sendo criados periodicamente e também pelas palestras livres e ocasionais 

que o Autopoder promove para que mais pessoas conheçam a Escola. 

 

https://www.hotmart.com/product/autopoder/Q36744761B
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Temos um projeto audacioso, mas oportuno diante de um mundo tão 

conturbado! 

 

Faça parte de uma empresa sólida e renomada, trabalhando no ramo da 

Educação, dando a sua contribuição planetária, ajudando pessoas a crescerem 

na vida não apenas como seres humanos, mas com a possibilidade de ganhos 

potenciais ilimitados, obtendo benefícios reais e imediatos num plano de 

afiliados simples e que funciona! 

 

Seja Aluno e um de nossos afiliados (Aluno Indicador)! 

 

Agora que você já sabe qual o investimento, faça as contas e descubra que 

maravilha é saber que você pode ampliar além do seu conhecimento, seus 

ganhos com a rede mundial de computadores. 

 

Qual o número de habitantes da sua cidade? Qual o número de usuários de 

internet no mundo todo? 

 

Pesquise e descubra por si só que esta é uma oportunidade incrível e que 

poucos conseguem enxergar. 

 

O futuro você planeja hoje, ou melhor, agora. Tome a decisão de mudar sua 

vida e ajudar pessoas com este mesmo processo simples, mas grandioso em 

seu potencial. 

 

Nosso destino é moldado por pequenas decisões que tomamos momento após 

momento. 
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Este é seu momento! Seja bem-vindo ao Autopoder! 

 

 

 

 

Conclusão 

 

A decisão está agora em suas mãos!  

Você sabe o que é preciso fazer para construir relação com teus indicados e 

informar-lhes que a formação é contínua, desta forma você sempre vai ganhar 

para ajudar pessoas, ajudar a si e obtendo a tão sonhada renda residual. 

 

Que de agora em diante, seus dias sejam mágicos, que a cada novo 

aprendizado sua vida melhore, não só em sua conta bancária, mas em sua 

mente, pois é ela que vai te levar ao topo. 

 

Sei que vai tomar a melhor decisão, então 

desejo boa sorte de qualquer forma! 
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“Finalmente! Concluímos a 

explicação de Como Quebrar   

Paradigmas, Ganhar para 

Estudar.” 

 

 

Caso você ainda tenha alguma dúvida, entre em 

contato conosco, teremos um enorme prazer em te 

ajudar a fazer o seu futuro como buscador do 

autoconhecimento. 

 

 

 

Acesse agora mesmo 

www.autopoder.com.br 

 

http://www.autopoder.com.br/
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Marcelo Neves – www.sabertec.com.br 

 

Luciano Lima – www.autopoder.com.br  

file:///C:/Users/Junior/Downloads/www.sabertec.com.br
http://www.autopoder.com.br/

