6 PASSOS
PARA ORGANIZAR

SUA VIDA FINANCEIRA

PASSO 01

SE PAGAR PRIMEIRO
O primeiro passo para começar a criar prosperidade financeira
na sua vida é pagar a si mesmo pelo menos 5% de toda sua
renda mensal antes de honrar qualquer compromisso. Você
precisa separar na gaveta e tocar no dinheiro para começar a
se familiarizar com ele, ter intimidade com grandes quantias.
Dinheiro tem que ser algo normal e natural na sua vida.
Pague a si mesmo primeiro. Isso vai fazer você exercitar sua
mente, suas crenças e transformar seu modelo financeiro. Afinal,
você está trabalhando para enriquecer a você, não os outros.
Além disso, você tem que se sentir merecedor de ter dinheiro. Você
merece ter dinheiro, você trabalhou por isso.

5% de toda a renda

PASSO 02

DOAR
Doe pelo menos 10% da sua renda mensal. Toda a riqueza que existe
foi criada primeiramente na mente. Ou seja, seu modelo mental sobre
dinheiro é que cria a riqueza ou os problemas financeiros na sua vida.
E se você doar e abundar dinheiro, você vai ensinar seu cérebro que
você sempre tem dinheiro suficiente. Quem não tem dinheiro, não pode
dar. Se você diz que não tem dinheiro para doar, isso diz ao seu cérebro
que você tem falta de dinheiro, quando não é verdade. Por isso, doe ao
cego, ao desvalido, aos carentes, ao faminto, ao nu, ao desempregado.
Doação é um ato de fé e abundância! Primeiro tenha a mentalidade de
ser abundante, pensar, imaginar e agir de forma abundante. Se você
quer ser de fato rico, você não pode pular esse passo. Nós colhemos
o que plantamos e se você planta escassez, você colhe mais escassez.
Se você planta abundância, você colhe abundância.

10% de toda a renda

PASSO 03

PAGAR TODAS SUAS CONTAS
O nosso 3º passo é pagar todas as suas contas com felicidade e sem
preocupações com até 60% de sua renda mensal. Pagar contas
é bom porque isso quer dizer que você tem dinheiro o suficiente
para viver bem. Não estou falando para se afundar em dívidas,
pelo contrário. Contas são os gastos necessários para prover uma
vida feliz e tranquila para você e sua família. Por exemplo, se você
ganha R$4.000,00 por mês, você tem que viver com até R$2.400,00.
Que é o equivalente à 60% da sua renda.
Se você não consegue pagar suas contas com até 60% de sua renda
mensal, então precisa reorganizar sua vida e seus gastos para que
se adeque a isso. Olha, se você errar ou negligenciar esse passo,
todos os outros serão prejudicados. Nossa meta é essa, mas você
pode muito bem viver com menos. Portanto, pague todas as suas
contas pontualmente com até 60% da sua renda mensal.

60% de toda a renda

PASSO 04

INVESTIR PARA SER RICO
É nesse momento que você começa a criar riqueza, de fato, na
sua vida. Invista ao menos 10% de toda a sua renda mensal. Além
de se pagar 5%, de doar 10% e de pagar suas contas com 60%,
guarde 10% para investir em ativos financeiros que vão criar mais
dinheiro para você. Ricos investem em aplicações financeiras,
enquanto os pobres só tem despesas.
Se você ainda não sabe sobre investimentos, invista primeiro em
você, na sua educação financeira. Só depois em imóveis, ações,
negócios… Vá imaginando e se planejando: onde vou investir
para ficar rico?
Com certeza, não é em roupas, carros e
bens caríssimos. Vá formando um caixa do
investimento financeiro que você vai colocar
seu dinheiro para trabalhar por você.

10% de toda a renda

PASSO 05

POUPAR PARA OS SONHOS
Esses 10% da sua renda você deve destinar para poupar para seus
sonhos. Comprar o seu carro, sua casa, fazer aquela viagem ou
aquelas experiências que você sempre sonhou. Ninguém deve se
privar dos seus desejos, mas isso deve ser feito com planejamento.
Sua trajetória tem que ser tão boa quanto o destino. Então, não
se prive. Viva bem agora, se sinta próspero e rico hoje. Só que faça
isso com os 10% que você poupar exclusivamente para isso. Essa é
uma reserva dos sonhos, não confunda com os 10% para investir.
Cada um tem sua função e são igualmente importantes.

10% de toda a renda

PASSO 06

ABUNDAR

GASTAR/INVESTIR/DOAR

Com essa parte você abunda. São os 5% liberados para fazer o
que você quiser! Você decide. Você pode gastar, pode investir,
pode doar, pode até rasgar se quiser. Esse passo é fundamental,
porque é com esse dinheiro que “sobrou” que você diz para seu
cérebro que você tem dinheiro em abundância.
Se você ganha R$2.000,00 por mês, por exemplo, separe R$100,00
para gastar. Saia com sua família para um lanche, um sorvete,
faça uma doação a um pobre, faça o que quiser.
Você vive segundo suas possibilidades, não segundo suas limitações.

5% de toda a renda
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AGORA É SÓ COMEÇAR A CRIAR O SEU FUTURO NOVO E RICO!
Lembre-se, nenhuma mudança significativa vai acontecer se você não começar a
implementar na prática o que você aprendeu aqui.
Se você quer ser uma caso de sucesso, que saiu do ponto atual e conquistou a
prosperidade financeira que sempre sonhou, então é hora de fazer acontecer!
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JÁ PENSOU EM TER UMA VIDA ABUNDANTE E COM
PROSPERIDADE ILIMITADA?
Cadastre-se na lista de espera de um novo treinamento gratuito que ensina a prosperar
financeiramente e criar riqueza ilimitada na sua vida sem precisar sacrificar sua felicidade.

Como sua vida mudaria se você
acordasse todos os dias sabendo:
- Que você tem dinheiro suficiente para viver
com tranquilidade e abundância.
- Suas contas sempre são pagas
pontualmente (sem estresse e sem que você
sequer pensar nisso)
- Que tem dinheiro para realizar todos os
seus maiores sonhos.
- O dinheiro flui para sua vida sem que você
tenha que fazer esforço.
- E ainda ter sempre renda sobrando para
gastar com o que você ama - livre de culpa.

ENTRE PARA A LISTA DE ESPERA DESSA SÉRIE GRATUITA:
QUERO SABER MAIS
http://pv.criacaoderiqueza.com.br/cadastro/

