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Desenvolva O Seu QI Financeiro!
Termos e Condições
Aviso Legal
O escritor esforçou-se para ser o tão exacto e completo quanto possível na
criação deste relatório, em todo o caso ele não garante em qualquer altura o
conteúdo descrito devido às mudanças rápidas que existem na internet.
Apesar de se ter feito todas as tentativas de se verificar toda a informação
nesta publicação, o editor não assume qualquer responsabilidade por erros,
omissões ou interpretações erradas deste livro. Quaisquer referencias a
pessoas específicas, organizações não são intencionais.
Nos livros de conselhos práticos, tal como na vida, não existem garantias para
um rendimento. Os leitores são avisados de fazer o seu próprio julgamento
sobre as suas circunstâncias e agir de acordo com isso.
Este livro não tem a intenção de ser usado como conselheiro legal, de negócios
ou financeiro. Todos os leitores são aconselhados a procurar serviços de
profissionais competentes nos campos legais, de negócios e finanças.
Aconselho-o a imprimir este livro para ser mais fácil de ler.
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Capítulo 1
As Fundações Do QI Financieiro
Definição de insanidade
Naturalmente, a maioria de nós queremos e anseiamos por algo melhor. Faz
parte de nós, queremos um carro maior, uma casa melhor, e comprar coisas
boas para a família.
Nós mantemo-nos na esperança de ter mais, mas, para conseguir o que você
não tem, você tem que fazer algo que você nunca fez antes.
Isso significa simplesmente:
Fazer a mesma coisa uma e outra vez AINDA assim esperar resultados
diferentes!
Como funcionário, você não pode ficar no mesmo emprego para sempre e
espere que um milagre vai acontecer e que o seu chefe de repente vai dar-lhe
um aumento. Você terá sorte que não não houver reduções na sua empresa.
Mudar para outra empresa só irá proporcionar uma solução de curto prazo
para um problema a longo prazo.
Claro, você pode até arranjar um segundo emprego ou mesmo terceiro, mas
você tem horas suficientes e resistência num só dia para manter esse ritmo?
Conclusão: Trocar tempo por dinheiro não é uma estratégia financeira sábia a
longo prazo. Você pode continuar a aumentar as horas de trabalho para
apenas vencer a corrida de ratos, mas no final do dia, você ainda é um rato no
moinho!
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Aumentar o seu salário apenas o coloca num nível de impostos mais elevado.
O seu salário aumenta, mas o mesmo acontece com as suas despesas da sua
casa e carro.
Como você vai investir em si mesmo quando todo o tempo que você tem gasta
trabalhando para uma empresa, trabalhando para o governo pagando
impostos e trabalhando para o banco pagando a sua casa e carro?
E se você ficar doente e não pode ir trabalhar amanhã?
Será que o governo vai cuidar da sua família?
Eu duvido.
Então, não é hora de você olhar para as suas finanças um pouco mais a sério?

O Que É Dinheiro?
Está a ver, há muitas idéias sobre o que as pessoas pensam que o dinheiro é.
Alguns dizem que é uma forma de medição.
Sim, mas uma medida de quê? De riqueza?
Nos tempos antigos, as pessoas mediam a riqueza por quantas vacas, ovelhas e
cavalos que tinham. Mas será que hoje as pessoas medem a riqueza pelas suas
vacas e cavalos?
E os escravos?
Houve um tempo em que a mão de obra era considerada valiosa.
Os escravos valem alguma coisa nos dias de hoje?
As suas notas sentadas no banco vão protegê-lo se uma recessão atingir o
país?
Não, a riqueza não pode ser medida pelas notas.
Alguns dizem que é uma forma de poder.
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Sim, o dinheiro pode-lhe dar poder, mas se você está preso numa ilha deserta
para sempre com um trilhão de dólares, será que o dinheiro significa alguma
coisa para você?
Se alguém lhe oferecer água e um helicóptero para voar para fora de lá, você
trocaria todo seu dinheiro em uma fração de segundo, então o dinheiro não é
uma medida exata de poder - e depende muito de como você sabe usá-lo!
Muitos acreditam que é a raiz de todo mal ... e muitos outros assumem esta
crença, sem questionar muito.
Agora ... o dinheiro não é a raiz de todo mal (caso contrário, por que você acha
que as igrejas ainda aceitam doações monetária e de caridade?).
O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal.
Lembre-se, o dinheiro é um servo excelente, mas um mestre terrível. Se você
está negociando a sua vida por dinheiro, então o dinheiro tem poder sobre o
seu tempo e vida.
E a menos que tenha inteligência financeira adequada, a falta de dinheiro pode
gerar um monte de maus pensamentos e atitude negativa observada em
aldrabões, ladrões, criminosos, aproveitadores, e outros.
Mas o que é dinheiro, realmente ?
Dinheiro é uma idéia, apoiado pela confiança.
Apesar do dinheiro ter sido naturalmente desenvolvido por comerciantes
alguns milhares de anos atrás para substituir o sistema questionável de
permutas, o dinheiro é hoje literalmente inventado pelos ricos e abastados.
Os empresários estão dispostos investir o seu dinheiro para comprar o tempo
de outras pessoas.
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Isto é funcionários e não assalariados torna-se um trunfo do seu empregador e
os empregadores esam este recurso inestimável para continuar a criar mais
riqueza para si mesmos.
E aqui está: enquanto você trabalha por dinheiro, você é escravizado por ele!
80% - 90% das populações hoje estão sendo escravizados involuntariamente.
O que não percebemos é que há uma parte da nossa alma que não pode ser
comprada a qualquer preço. Você cortaria o seu dedo mínimo se o seu chefe
lhe oferecer 24 meses de seu salário imediatamente?
Você e eu sabemos que vale mais do que isso. Mas quando você ouve falar de
casos de pessoas que vendem as suas partes do corpo por dinheiro em alguns
países, podemos ter os nossos olhos a saltar das órbitas dos nossos olhos.
Por outro lado, ocasionalmente nós vendemos uma parte de nós mesmos por
dinheiro como um burro e uma cenoura.

Antes da Conscientização Alterar
Agora, não me interpretem mal: não sou contra em trabalhar num emprego.
Mas vejamos: as nossas necessidades de hoje estão crescendo mais do que
nunca, do que em qualquer período da história.
Os preços sobem, os salários não.
Há mais baby boomers do que nunca e têm pensões muito baixas para mostrar
as suas décadas de anos de trabalho.
E não dá para adivinhar quantas pessoas realmente…realmente odeiam o
estilo de vida, de de levantar cedo, lidar com o estresse na maior parte do dia,
estar nos engarrafamentos, gastar mais dinheiro e tempo em viajar, desfrutar
de muito pouco descanso, e repetir o ciclo vicioso.
Definitivamente não é uma bela imagem financeira e estilo de vida, hein?
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O primeiro passo para mudar é estar ciente do problema. Estar consciente
antes de mudar é necessário se você for fazer qualquer alteração na vida para
começar a tomar o controle da sua vida financeira e, em seguida, sair da
corrida dos ratos.
Precisamos da consciência para saber em que estado estamos e assim saber
para onde estamos a ir. Para começar, faça um exercício rápido à medida em
que saímos deste capítulo em breve:

Tempo e Dinheiro
Há geralmente quatro tipos de pessoas no mundo:
(1) Sem tempo, e sem dinheiro.
A maioria dos funcionários se enquadram nesta categoria. Você não pode ir
às compras numa terça-feira à tarde ou despedir o seu patrão sempre que
quiser. A maioria dos funcionários não consegue poupar dinheiro na sua
pensão dure três anos!
(2) Sem tempo, muito dinheiro.
Autônomos, profissionais liberais e pequenos empresários estão nesta
categoria. Eles estão um pouco melhor do que o empregado, porque eles
ganham mais, mas eles têm de trabalhar ainda mais duro do que os
empregados para se manter com as margens de lucro a diminuir, a
concorrência e a manutenção dos seus clientes.
(3) Tem tempo, não tem dinheiro.
Um monte de agricultores, moradores de vilas, quem desiste da
faculdade ou vagabundos têm muito tempo, mas nenhum dinheiro.
Talvez a ignorância seja a felicidade, mas sem uma fonte estável de
renda, quanto tempo você pode durar?
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(4) Tem tempo e muito dinheiro.
É a categoria que os donos de empresas grandes, proprietários, e os
investidores se inserem, imagine, não ter que trabalhar por dinheiro,
mas ter o dinheiro para trabalhar para você, investindo-os e ter lucros
usando o seu dinheiro para ganhar dinheiro.

Teste Curto
1. Em qual das quatro categorias você está actualmente?
2. Em que categoria que você deseja estar no futuro?
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Capítulo 2
Caminhos Para Alcançar A Riqueza
Construindo Modelos De Riqueza
Todo o mundo quer ganhar mais dinheiro, mas as pessoas são geralmente
divididas em duas categorias:
Aqueles que têm resultados mas somente depois de que lhes serem
prometidas riquezas
ou
Aqueles que têm resultados primeiro, e em seguida, são recompensados por
outros mais tarde
Vamos explorar estes dois grupos em profundidade.
Aqueles que apenas se movem apenas depois de promessas de grandes
cheques são quande de certeza empregados, caloiros, ou mercenários.
Não há certo ou não errado para este tipo de pensamento, mas considere:
você está, mais uma vez, a trocar o seu precioso tempo por dinheiro. Em vez
de investir seu tempo num activo que gera dinheiro, você gasta o seu tempo
trabalhando em algo que é de curto prazo, limitado em relação à geração de
riqueza, e não lhe vai dar um rendimento depois de você ter parado de
trabalhar.
Considere também, que este tipo de visão de curto prazo só produzirá
resultados limitados ou temporários na melhor das hipóteses. Já viu um
segurança dormindo no trabalho quando o chefe não está por perto?
Além disso, a parte em que nossas emoções nos ganham é quando nós
permitimos que as nossas vidas sejam governadas a perseguir o dinheiro. É
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evidente que sempre que a um empregado é oferecido um salário mais
elevado, mais benefícios médicos e férias mais longas, o seu coração começa a
pulsar mais rápido.
Um salário mais elevado não significa menos problemas financeiros. Pelo
contrário, quando os seus rendimentos sobem, os seus compromissos, seu
nível para impostos e o tempo gasto na empresa aumenta. Quanto maior for o
seu salário, mais fraco é a sua posição, porque se o seu chefe estiver a pagarlhe 5 digitos e apela a uma reunião de emergência, é melhor você ir a correr
para o escritório, mesmo se você estiver a fazer amor com a sua mulher!
Acho que a melhor definição de uma relação empregado / patrão pode ser
resumida desta forma.
Um empregado só vai fazer o mínimo para manter o chefe de demitilo e um
chefe só vai pagar o mínimo para não deixar um empregado sair.
Agora vamos explorar o outro grupo.
Há muitas pessoas criativas, inventores, empreendedores e líderes
empresariais que se enquadram nesta categoria.
Um empreendedor é alguém que sempre tem boas idéias
O primeiro obstáculo que precisamos de superar, e se quisermos ter sucesso
no segundo grupo é parar de trabalhar por dinheiro. O que isso significa? Não
é ganhar dinheiro parte integrante de ter um bom QI financeiro?
O que eu quero dizer com "deixar de trabalhar para o dinheiro" não é trabalhar
de graça. Pelo contrário, significa trabalhar para ganhar as habilidades
necessárias que você precisa para ser um empreendedor de sucesso (ou
inventor, investidor). Permita-me ilustrar:
Se você não tiver os contactos para ter um um negócio, qual seria o melhor
lugar para procurar esses contactos? Claro, os clientes dos seus concorrentes.
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E que tal sobre o conhecimento do produto? Então trabalhe com uma empresa
que lhe vai ensinar todos os prós e contras dos truques do negócio.
Não está familiarizado com a linha de produção de uma fábrica? Trabalhe
numa! Aprenda os básicos ou seja o gestor dos trabalhadores da fábrica.
Tem medo de falar com pessoas? Consegua um emprego de vendas, onde você
será forçado a falar com muita gente. É também uma óptima maneira de
desenvolver perseverança!
Não sabe que a melhor educação que você pode obter é na vida real! Não é
numa sala de aula.
Resumindo: nem todo o mundo tem o que é preciso para ter sucesso como
empreendedor!
Não é assim tão fácil. Muitos não têm a perseverança, a mentalidade criativa, a
capacidade financeira ou as pessoas necessárias para fazer o trabalho e,
geralmente, desistem muito cedo, antes de qualquer resultado que possa ser
visto!
A maneira mais rápida de obter essas habilidades para ter sucesso é aprendêlas na prática e você ainda ganhar dinheiro no processo! Não fique absorvido
com quanto você é pago.
Quando o Donald Trump estava selecionando candidatos para O Aprendiz, a
sua primeira tarefa era ir para as ruas e vender limonada! Muitos acham esta
tarefa degradante.
Mas, para o Donald, que era muito importante: Se você não pode fazer algo
tão simples como vender limonada, como é que você pode lidar com uma
tarefa difícil como a gestão do império Trump?
Mais uma vez, deixe-me realçar:
Quer trocar dinheiro por tempo no curto prazo? (O dinheiro pára de vir
quando você para)
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ou
Trocar tempo e dinheiro por um ativo de longo prazo que gera dinheiro para
você? (E mesmo muito tempo depois de você ter parado)
Deus criou-nos com um cérebro. Tudo o que precisamos fazer é olhar ao nosso
redor e observar os problemas para superálos, pois cada problema é uma
oportunidade disfarçada.
Está nas suas mãos. Você pode ou não ver os resultados a curto prazo, mas
usando nosso cérebro e os recursos ao nosso redor, podemos criar verdadeiro
valor que os outros estão dispostos a pagar por aquilo que temos para
oferecer

3 Maneiras De Ganhar Dinheiro
Deixe-me resumir as três maneiras de ganhar dinheiro
• Trocar Tempo Por Dinheiro - empregados, autônomos
• Manifestando e Usando Idéias Criativas - inventores, artistas,
programadores
• Aproveitando Recursos de Outras Pessoas - empresários, líderes
Se você é um profissional, você já tentou escrever um e-book sobre o seu
campo de especialização? Se for bem escrito, poderia fornecer um novo fluxo
de rendimentos, em vez de você vender o seu tempo servindo os seus clientes.
E se for um programador de computadores? Você pode criar o seu próprio
produto revolucionário em vez de vender as suas idéias para a empresa onde
você trabalha.
E que tal no sector imobiliário, em vez de vender casas, você pode obter fontes
financeiras para comprar casas baratas, aumentar o seu valor e vendê-las a um
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preço superior. Só é preciso um pouco de tempo e pesquisa para ter boas
idéias.
É o dinheiro é um problema? Busque empréstimos que você pode assumir o
risco. Obtenha dinheiro de muitos investidores ou procure um emprestimo. O
céu é o limite quando se trata de ganhar dinheiro.
Mais uma vez, que caminho que você deseja para alcançar riqueza?
Resposta: é totalmente até você
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Capítulo 3
A Regra Mais Importante A Investir
O que Investir significa Para As Pessoas?
O que vem à sua mente quando você menciona a palavra investir?
Será que isso significa, colocar o seu dinheiro em seguros, fundos mútuos, no
mercado de acções ou mesmo investimentos de alto rendimento?
As outras pessoas podem apenas pensar em investir quando estão prestes a
morrer e elas não deixaram nada para os seus descendentes.
Alguns chegam a tremer quando ouvem a palavra, muitas vezes alegando que
elas não têm dinheiro para investir ou acham que é um assunto muito
complicado até mesmo para discutir.
Muitas pessoas ainda investem pesadamente em suplementos de saúde,
personal trainers e esteticistas para viver mais tempo, mais saudáveis ou
mesmo parecer mais jovens!
Imagine o orçamento de publicidade para empresas de beleza hoje em dia.
Todas estas são preocupações legítimas quando se trata de investir, mas eu
estou falando sobre o investimento mais importante que uma pessoa pode
fazer na sua vida.

Investir Em Si Mesmo
A regra mais importante e No.1 é "Invista em você mesmo" - se não o fizer,
quem o fará?
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Os seus pais só vão investir na sua educação até você sair da faculdade. Mas
isso são apenas as necessidades básicas fornecidas e não lhe ensinam as lições
importantes sobre educação financeira.
Será que você depende de faculdades ou universidades para ensinar-lhe como
pode ganhar dinheiro? A maioria das faculdades só ensinam habilidades de
modo que você possa ganhar dinheiro trabalhando para outras pessoas.
Que tal uma escola de negócios?
Honestamente, se os palestrantes de negócios são assim tão peritos em
negócios, porque é que eles ainda dão palestras em vez de fazer uma fortuna
em negócios?
Será que seu chefe lhe ensinaria a como ter sucesso nos negócios para que um
dia, você estaria na sua posição?
Você e só você tem que ser pró-ativo o suficiente para assumir essa
responsabilidade
Sabe, quando você investir em si mesmo, significa controlar a importância de
se educar a si mesmo. Educação não no sentido acadêmico ou técnico, apesar
de serem as habilidades necessárias serem desenvolvidas na vida.
A nossa educação não pára na faculdade.
Para a maioria dos adultos que trabalham, a sua educação entra numa fase
estagnada depois que saem da faculdade. Eles param de aprender e, portanto,
elas param de crescer. Eles só crescem para os lados comendo pizzas ou
comida rápida durante a sua pausa para o almoço.
Sabemos que o QI é importante certo? Mas por que não são as pessoas mais
inteligentes do mundo as pessoas mais ricas do mundo? Existem muitos
contabilistas (contadores) e planejadores financeiros correndo para os seus
carros todas as noites a tentar sobreviver ao congestionamento do tráfego
depois do trabalho! Eles não são ricos!
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Como cerca de QE ou quociente emocional? Trabalhar duro, ter uma grande
atitude e uma mentalidade positiva resolve a nossa situação financeira? Isso é
importante para a gestão de um negócio, mas deixe-me ilustrar:
Se você estiver dirigindo de São Paulo ao Rio De Janeiro usando um mapa
errado, você não vai chegar ao destino, não importa o quão rápido você dirigir
o seu carro (trabalho duro)!
Você pode trabalhar mais, mas você só chega ao destino errado mais rápido!
Você pode ter a melhor atitude no mundo ou a mentalidade mais positiva, mas
ainda assim você não vai chegar ao Rio De Janeiro (embora a viagem não o vá
incomodar porque que você tem sentimentos positivos sobre isso)

A importância Da Educação Financeira
Você deve primeiro investir em seu QI Financeiro.
Ter um QI financeiro bom não é salvar toneladas de dinheiro ou despejá-lo em
fundos mútuos. É o desenvolvimento de um relacionamento saudável com o
dinheiro e construir uma grande quantidade de activos que gerão dinheiro.
O que é preciso para desenvolver o seu QI financeiro?
Gratificação adiada é um dos aspectos mais importantes a desenvolver no seu
QI financeiro. Tome isso como um exemplo hipotético.
Você pagaria por um litro de leite ou por uma vaca?
Se você comprar leite, é consumido e nada mais. Você vai ter que comprar
leite uma e outra vez sempre que o gastar. Mesmo que o leite custe menos do
que uma vaca, no longo prazo, você ainda sempre irá comprar de leite
novamente.
Agora, se uma vaca custasse 50 vezes mais do que o leite, você pode pagar
fazendo um enorme esforço quando você compra a vaca, mas depois de
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consumir 50 litros no valor do leite da vaca, você recuperaria o seu
investimento e economizaria mais dinheiro no futuro. Na verdade, a vaca pode
dar à luz dois ou mais bezerros e você poderia vendê-los para ter lucro!
Esta a ver a idéia?
Todo mundo é capaz de criar riqueza. Quando você arranja um carro velho e
dá-lhe uma revisão geral, pinta-o com uma nova camada de tinta, e altera
algumas partes para fazê-lo andar novamente, você poderia vender o carro por
mais dinheiro do que se fosse apenas um carro velho. Você teria gerado
riqueza no processo!
E que tal uma fazenda? Se você transformar uma fazenda num resort, não iria
o valor da terra aumentar?
É o mesmo princípio para chefs, programadores e artesãos. A soma do todo é
maior que as partes. Todos nós somos capazes de criar riqueza, mesmo a partir
do ar.
O valor de qualquer coisa é definido pela oferta e demanda.
Você não precisa ser um especialista em economia para entender isso. O
dinheiro é apenas uma idéia. Lembra-se do exemplo da ilha deserta? A
verdadeira medida de dinheiro não são os centavos ou os dólares que ele
representa.
Se você desenvolveu um produto que as pessoas querem, elas iriam pagar
mais a você do que o costume? Você aplicaria as suas habilidades a criar bons
ativos?

Conclusão
Invista em activos que trazem valor a longo prazo. Qualquer coisa que lhe traga
mais rendimento é um ativo. Não investa muito em passivos, como carros ou
barcos.
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Mesmo as casas não são considerados activos até que estejam totalmente
liquidadas (Se você perder seu emprego amanhã e não poder pagar a sua casa,
a sua casa é um activo ou passivo?)
Você está disposto a sair da sua zona de conforto e pagar o preço para
aumentar o seu QI financeiro ou ignorar os sinais dos tempos e esperar que o
seu patrão, o governo e o banco cuidem de você financeiramente para o resto
de sua vida, vivendo abaixo dos seus meios e nunca correr riscos para melhorar
o futuro da sua família?
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Capítulo 4
Como Fugir De Um Caos Financeiro
Existem dois métodos que eu posso recomendar sobre como sair de um caos
financeiro.

Estratégias Defensivas
Reduzir nas coisas em que você está a gastar. Você não pode iniciar um
negócio estando num caos financeiro. O Fluxo de caixa é mais importante do
que as receitas. E você precisa ter muitos fluxos de caixa para os seus bolsos se
você tiver sucesso.
Aqui estão algumas coisas onde você pode cortar:
• Fumar - se você não pode parar, reduza o número de cigarros
• Álcool – a bebida pode drenar as suas finanças mais rápido que uma
torneira aberta
• Sair à Noite - passe algumas noites em casa pensando sobre como
ganhar mais dinheiro
• Jogo - se você quer jogar, é melhor apostar num negócio
• Clubes de férias e de Campo - você não vai morrer se não pertencer a
uns clubres
• Alimentação - coma de forma saudável e você pode até pensar de
forma mais clara
• Preguiça - A maior coisa que vai segurar você
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Mais importante de tudo, não compre nada que constitua um passivo. Um
passivo é algo que tira dinheiro do seu bolso, não importa o que eles valem a
pena no futuro. Pense em termos de fluxo de caixa. O que posso investir em
hoje que vai me dar dinheiro amanhã?
Agora vamos passar para estratégias ofensivas:
Um das melhores formas e mais baratas, para investir nas suas habilidades de
negócios é juntar-se a uma empresa de Marketing de Rede. Existem muitas
outras opções, como iniciar um negócio tradicional ou talvez até mesmo um
negócio on-line.
Mas se você quiser garantir algo de concreto onde as habilidades de negócios
são uma preocupação, onde vai ter formação e mentores (que nos negócios
tradicionais não possuem) a minha opinião é o Marketing de Rede.
Independentemente do que você já ouviu falar sobre essa indústria ou quanto
dinheiro as pessoas já perderam, a maior razão pela qual eu recomendo a
todos para investir numa empresa de marketing de rede é por causa do que
você pode aprender lá, e não por causa de quanto dinheiro você pode fazer (se
bem que seria fantástico se você pudesse fazer uma vida nessa indústria).
Sabe, as empresas de marketing de rede são o único lugar onde as pessoas irão
partilhar os seus segredos comerciais livremente. É lógico, porque para o seu
upline ter sucesso, eles vão querer que você tenha sucesso também! Portanto,
eles não se vão segurar para ensinar você as habilidades de uma pessoa de
negócios.
Além disso, o custo relativamente baixo de investir numa empresa de
marketing de rede irá surpreendê-lo para o que você pode aprender pelo
preço que estão irá pagar (algumas garrafas de vitaminas e um kit de negócios
para a experiência de uma vida!).
Eles vão treiná-lo com paciência nas atitudes e competências empresariais que
você precisa para ter sucesso nesta indústria.
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Basicamente, você não pode ter sucesso em marketing de rede com a
mentalidade de um funcionário. Uma empresa de marketing de rede irá treinálo em vendas, comunicação, trabalho em equipa, liderança, pensamento
positivo, auto-aperfeiçoamento, tempo e investimento do dinheiro, bem como
o apoio do seu upline como treinador pessoal e mentor.
Ouso dizer que mesmo se você não ganhe um centavo, mas fizer todo o
programa diligentemente, as habilidades que você irá desenvolver durarão
toda a sua vida.
Você também pode desenvolver habilidades, entrando para uma agência de
seguros. O trabalho pode ser um desafio, mas as empresas também vão
ensinar-lhe as mesmas habilidades acima descritas e talvez até ganhar algumas
dicas sobre planejamento financeiro.
E que tal um negócio no Internet? Se você tem a aptidão para computadores,
as empresas na Internet oferecem um baixo custo, altas margens e que podem
fazê-lo ganhar muito dinheiro e entrar num mercado mundial.
Outros lugares que você pode aprender sobre negócios podem ser
encontradas em cursos de planejamento financeiro, cursos de investimento
imobiliário, cursos de gestão de tempo e muito mais.
Todos estes que sugeri serão a forma mais segura de você poder começar um
novo negócio. Estará apenas gastar algumas centenas de dólares para começar
a sua educação.
Uma empresa tradicional pode ser muito arriscada para alguém sem qualquer
experiência empresarial. Você pode investir dezenas de milhares de dólares e
depois tentar lutar para ter sucesso. Mas depois de ter desenvolvido as
habilidades acima, você terá mais hipóteses de sucesso.
A coisa mais importante de todas, além de uma boa atitude para aprender são
as pessoas com que você convive.
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Tem sido dito antes, você é a soma das cinco pessoas com que você gasta
mais tempo!
Isto é muito difícil de engolir, mas imagine se você fala com os seus 5 amigos
com quem bebe cerveja, ou com os companheiros de pôquer que você quer
começar por conta própria e fazer uma fortuna, o que eles vão dizem? Eles
iriam rir na sua cara e rasgar o seu ego em milhões de pedaços!
No coração do homem reside o ciúme. Eles não vão querer ver as pessoas ao
seu redor ter sucesso. Se você tiver sucesso, isso os faz parecerem ruins. Eles
sabem nos seus corações que não estão indo a lugar nenhum mas ainda assim
abraçam esse estilo de vida e te puxam para baixo com eles. Se você não tiver
cuidado, eles vão roubar o seu sonho, e roubá-lo da sua liberdade financeira,!
O ponto chave a lembrar é: Conviva somente com pessoas que pensam
positivo!
O pensamento positivo não é desejo positivo. Um pensador com desejos é um
sonhador que não toma medidas. O pensamento positivo é apoiado por acção
e você vai sentir a energia das pessoas que acreditam em você e o apoio dos
seus sonhos.
Se você sair com patos, você vai dizer “quack” ... mas se você sair com águias,
você vai voar a alta velocidade!
Então, comece a olhar para as pessoas que se seguirão a sua visão ou estão
dispostas a crescer junto com você.
Por último, você deve acreditar em si mesmo!
A tarefa de sair da sua zona de conforto pode parecer assustadora e muitos
não vão apoiar o seu sonho. Essas pessoas podem até ser os seus pais ou o seu
cônjuge.
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Depois, você será confrontado com a pergunta, a minha liberdade financeira
vale o preço que estou pagando agora? Posso viver mais um dia com a mesma
rotina, o mesmo trabalho, o mesmo salário ou o mesmo trabalho pesado?
Se a resposta for não, então aja AGORA.
Não aja amanhã, você vai acordar e esquecer o seu sonho.
Anote o seu desejo num pedaço de papel e segure-se a ele todos os dias.
Partilhe-o com alguém positivo e dê o primeiro passo.
Você não se vai arrepender.
Vemo-nos No Topo!
À sua liberdade financeira!

Tenha um dia fantastico,
Isaac Trindade

Desejos De Boa Sorte Para Você!!!

“Finalmente! A Solução Chave Na
Mão Para Ganhar Dinheiro A
Vender Produtos De Outras
Pessoas SEM Chatices!…:”
http://www.isaactrindade.com/
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