
 

Este exercício foi baseado na leitura do livro Os Segredos da Mente Milionária do T. Harv Eker 

Quer uma boa notícia? A equipe do T. Harv estará no Brasil para o treinamento MMI (MILLIONAIRE MIND 

INTENSIVE). Para facilitar vou deixar o link AQUI e na foto para você adquirir os ingressos para as vagas que são 

limitadas! 

TODOS NÓS TEMOS UM PADRÃO MENTAL FINANCEIRO QUE DETERMINA SE VAMOS BATALHAR A VIDA INTEIRA POR 

DINHEIRO OU SE VAMOS ATRAIR A PROSPERIDADE FINANCEIRA. PORTANTO, ESQUEÇA OS OBSTÁCULOS E DECIDA 

AGORA A MUDAR SEUS PADRÕES E FAZER PARTE DO 1% DAS PESSOAS QUE FICAM RICAS. 

 
 

 Nome:  

Data:  
Parte 1 – Comportamentos da Mente Rica - Avalie-se com notas de 1 a 10 

Sou uma pessoa prospera!  

Eu sei fazer meu dinheiro render.  

Nos últimos anos meu patrimônio cresceu mais de 10% a.a.  

Compro moderadamente.  

Não cedo as tentações das promoções ou comerciais da TV.  

Sempre procuro pela boa relação custo/benefício.  

Sei investir em imóveis, ações e em empresas.  

Quando tenho um revés financeiro, reajo imediatamente e dou a volta por cima.  

Tenho um plano de ação montado para alcançar minha Independência Financeira  

Posso parar de trabalhar e terei um ótimo patamar de vida!  

Parte 2 – Comportamentos da Mente Pobre - Avalie-se com notas de 1 a 10 

Sou um grande gastador (a).  

Não faço controle rigoroso dos meus gastos.  

Compro por impulso quando estou triste/chateado.  

Sou conservador: apenas invisto em poupança e renda fixa.  

Não faço pesquisas antes de comprar.  

Sempre compro em promoções, mesmo que não precise do produto.  

Invisto por dicas de outras pessoas, mesmo sem entender o que estou fazendo.  

Tenho preguiça em estudar educação financeira. Acho chato ou acho que já sei tudo o que preciso saber.  

Responda as questões com sinceridade: 

 Como você enxerga o dinheiro? Como uma coisa boa ou ruim? 

 O que o dinheiro significa para você? Nas suas atitudes verdadeiramente... 

 Como você se sente quando tem dinheiro? Tem uma vontade louca para gastar o dinheiro? Dar o dinheiro? 
Perder o dinheiro? 

 Você tem pagado o preço para ter uma vida financeira estável? Você tem de fato focado nisso?  
 Qual decisão você toma sobre dinheiro? Que irá te fazer uma pessoa realmente prospera?  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.coachmariaangelica.com.br
http://ow.ly/D63t302QgTT
https://www.experienciadesucesso.com.br/mmi?token=Vs0qzw58SilI7JLwRtPqUw%3d%3d

