INFOGRÁFICO DA
PROSPERIDADE
Um passo a passo prático para você
desenvolver a sua prosperidade e ser mais
feliz.
Por Inês Bruno

1

TOMADA DE CONSCIÊNCIA
Você verdadeiramente sabe de sua situação financeira? Tenha humildade e seja
honesto com você mesmo. Está satisfeito a organização de sua casa? Usa todas as
roupas e sapatos que tem? Sua despensa tem produtos fora da validade? Desperdiça
comida? Sabe quanto ganha e quanto gasta? Você tem paz financeira hoje? Nossa
capacidade financeira cai quando envelhecemos. Tem segurança quanto ao futuro?
Escreve num papel como está sua vida hoje e se pergunte se é essa a vida que quer
no futuro.
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ESTABELEÇA ONDE VOCÊ QUER CHEGAR
Não ouça: “você não conseguirá”, “isso é impossível”, “muito difícil mudar”, traz a
sua consciência para seu alvo financeiro. Qual a sua meta? Qual sua visão positiva
de futuro? Tenha uma clareza sobre seu futuro.
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FAÇA UM PLANEJAMENTO
Planeje o que quer com todos os detalhes. Faça um mapa escrito de todos os
passos de onde você quer chegar, quanto vai reduzir de despesas, com datas de
quando vai atingir aquilo que quer com valores, com porcentagens.
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PLANO DE AÇÃO
Parta para cima de seus objetivos com garra. Mude a mentalidade. Saia da zona
de conforto, quebre as amarras. Siga seu planejamento inicial que está lá
anotado!
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TENHA AS FERRAMENTAS CERTAS
Não resolve entrar num barquinho para enfrentar o oceano! Leia, estude, peça
ajuda de alguém que tenha uma organização financeira. Você tem os recursos
dentro de você. Você tem que se dedicar à sua prosperidade assim como se
dedica à sua academia ou sua igreja, ou ao seu hobby, entende?

6

FAÇA MELHORIAS
Depois de certo tempo já terá o domínio sobre seus ganhos e despesas. Faça
de novo uma revisão para baixar mais ainda essas despesas. Já estudou,
assistiu vídeos sobre o assunto e tem outra mentalidade. Chegou a hora de
fazer melhorias.
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RESULTADOS
Sabendo a meta no futuro, planejando, melhorando continuamente, os
resultados virão.

GOSTOU? QUER SABER MAIS?
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