


"Desde quando idealizei o movimento DEIXE ECOAR, sempre esteve 
em meus sentimentos uma percepção nítida de que tudo isso era 
algo canalizado para uma necessidade de cura planetária, essencial 
para a evolução da raça humana. Um movimento de cuidado e 
amor necessário para conectar pessoas à sabedoria e existência 
superior.

Por diversas vezes minha mente junto ao meu ego, me colocaram 
em armadilhas cujo pensamento deveria ser o de posse, poder e 
lucro. Afinal, esse é o modelo que vivemos e que naturalmente 
fomos inseridos.

Refletindo e meditando sobre essa necessidade, resolvi desafiar 
minha própria visão de mundo, minhas crenças e valores de 
escassez, transformando todo e qualquer intenção em abundância, 
pois somente assim seria genuíno, verdadeiro e equilibrado, pois 
o valor que recebemos em troca vai muito além do que apenas 
financeiro".
- Gu Barros

MOVIMENTO

DEIXE ECOAR



Querido Polinizador, Seu papel é essencial para 
movimentarmos as trocas e possibilidades dentro do 
movimento de cura e amor DEIXE ECOAR, obrigado por se 
interessar em fazer parte dessa rede e ajudar a promover 
experiências tão poderosas de conexão e amor ao próximo.

Para contribuir com a Polinização, você será responsável 
em representar o movimento DEIXE ECOAR, na divulgação 
e comunicação para o maior numero de pessoas. Você é a 
pessoa que mostra e conta para que as pessoas possam vir 
a fazer parte desse movimento através dos eventos. Você 
será o ponto de contato para que as pessoas tirem dúvidas, 
saibam mais informações e queiram se inscrever nos 
eventos. 

contribua na comunicação

POLINIZADOR



Ser um polinizador te abre a 
possibilidade de utilizar todo o 
potencial da abelha que existe em 
você, indo de flor em flor, 
comunicando e divulgando o 
propósito do evento, em troca de 
sua participação caso hajam 
buscadores interessados. Para cada 
tipo de evento teremos uma linha 
troca com bases nos valores da 
honestidade, confiança e amor.

Por que ser um 
polinizador? 

Engajamento social, gostar de 
conversar, ser comunicativo e estar 
sempre em contato com o outro. 
Acreditar no projeto e nos eventos é 
essencial para que o polinizador 
possa levar esse conteúdo de amor e 
cuidado a tantas outras pessoas, 
sendo o porta-voz. 

O que precisa para 
ser um polinizador? 

A cada pessoa que é conectada por 
você para fazer parte dessa conexão 
de cura, você recebe créditos em R$ 
para utilizar na participação do 
evento. Vamos supor que você foi 
escolhido para Polinizar um Retiro, a 
cada novo buscador que se 
interessar a fazer parte do retiro e 
estiver contribuído com valor em R$, 
você recebe o crédito para compor a 
sua participação no mesmo retiro.

Qual é a troca por 
ser um polinizador? 



• Esse modelo é válido somente para novos buscadores, pois esses novos 
buscadores podem querer em uma próxima vez, se candidatar a 
Polinizador.

• A cada novo buscador que se interesse pelo evento e esteja com a gente 
contribuindo financeiramente, você recebe 1(uma) empatia, (Empatia é a 
nossa moeda de troca). 

• A cada evento, você saberá pelo Desbravador (Organizador), quantas 
“empatias” são necessárias para a sua participação no evento e a relação 
dela com descontos e valores caso não consiga todas empatias 
necessárias. Exemplo: Retiro custa R$ 400,00/ Cada empatia vale R$ 
100,00 – Conseguindo 4 novos buscadores, sua troca já foi feita. Se apenas 
dois buscadores estiveram no evento, então sua contribuição será de 2 
empatias + R$ 200,00.

• Para novos buscadores é necessário que primeiro participem de um 
encontro, para então se tornarem Polinizadores.

• Não são acumuláveis, sempre valem para o mesmo evento que você 
(Polinizador) estiver contribuindo.

• Não estão inclusos custos com transportes, alimentação e acomodação.

Como funciona 
o papel do

polinizador?



PARTICIPE COM A GENTE
DESTE MOVIMENTO 
COLABORATIVO!

Entre em contato pelo e-mail 
contato@nucleflow.com.br ou 
pelo site www.deixeecoar.com.br 
e mande seu interesse em 
contribuir.


