
06 MANEIRAS
DE FAZER
MAIS DINHEIRO
NOS SEUS
NEGÓCIOS

METASEGLAMOUR.COM.BR



1
DESCONTO EM SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS

Quantas vezes você definiu um preço para um de seus produtos ou
serviços apenas para dar desconto logo depois, porque você se
sentiu como se estivesse cobrando muito, porque achou que
ninguém compraria o que você oferece, porque não queria parecer
gananciosa ou alguém perguntou se poderia ficar mais barato?

Não há nada de errado em dar desconto SE for fortalecida e sentir
abundante, mas se faz você sentir que está sendo desvalorizada ou
que estão se aproveitando de você, é sabotagem. E você precisa
trabalhar para mudar a sua crença sobre o que, e como você
acredita que recebe.

ETAPA DE AÇÃO: da próxima vez que você estiver pensando em
dar desconto, pergunte a si mesma se esta decisão está vindo de
alguma crença. Se não, escreva por que você sente e se pergunte
qual é a etapa mais alinhada a ser concluída para realizar vendas.

2
EVITAR IGNORAR IMPOSTOS, DÍVIDAS E CONTAS:

Ignorar completamente suas finanças é uma grande sabotagem
para as mulheres. Isto parece complicado, confuso ou chato e você
não quer parecer burra ou fazer a coisa errada, então é melhor não
saber o que está acontecendo porque provavelmente é muito ruim
de qualquer maneira. Quando você cura a sua disfunção em torno
disso, mudará sem esforço.

ETAPA DE AÇÃO: Olhe para sua dívida, impostos e contas e sente-
se com o sentimentos desconfortáveis que estão surgindo. Mande
amor para essas áreas e crie um espaço seguro para você
processar o que aparece.
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3
GASTANDO TODO O DINHEIRO DA SUA CONTA:

Essa forma de sabotagem vem de uma ferida profunda de
indignidade. Qualquer coisa que seja a mais do que você se sente
confortável em ter em sua conta, você se livrará porque não se
sente digna disso. Na maioria das vezes, as mulheres se sentem
confortáveis   com uma quantia que significa que elas só podem
sobreviver, têm a crença que tem lutar ou "trabalhar duro" para
voltar ao saldo positivo, apenas para gastar tudo e terminar no
saldo negativo novamente.

ETAPA DE AÇÃO: O que precisaria mudar, curar ou liberar para que
você se sentisse segura ao manter mais dinheiro em suas contas
bancárias?

4
EVITANDO CONTROLAR SUA CONTA BANCÁRIA

Alguém com uma mentalidade saudável em relação ao dinheiro
verifica suas contas todos os dias e conhece as complexidades de
suas finanças. Que dinheiro está entrando, para onde o dinheiro
está indo, mantendo o controle se houver vazamento de dinheiro.
Elas não têm medo ou vergonha de controlar suas contas. É um
relacionamento fortalecido realmente saudável. Quando você não
controla seus gastos, algo está acontecendo sob a superfície sobre
não querer assumir a responsabilidade.

ETAPA DE AÇÃO: Comece pequeno e concentre-se no primeiro
passo importante - o dinheiro entrando. Crie uma planilha para
controlar sua renda diária.
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5
NÃO PERMITE QUE AS PESSOAS PAGAM PARA VOCÊ:

Essa forma de sabotagem é o estilo da "mulher independente". "Eu
sou autossuficiente, não preciso da ajuda de ninguém. "É
maravilhoso ser independente, mas a ponto de você estar
sabotando a si mesma? Não é legal.

ETAPA DE AÇÃO: Crie um estado interno de segurança para
receber dos outros. Comece a escrever "É seguro deixar que outros
cuidem de mim" e seguir a partir daí.

6
MUDANDO UMA ESTRATÉGIA QUE GANHA DINHEIRO:

Neste sou culpada! Quando uma estratégia específica é realmente
lucrativa ou um de seus produtos está vendendo muito bem, você
acaba mudando repentinamente a estratégia para "melhorá-la" ou
porque você não gosta da maneira como está vendendo. Essa
sabotagem vem da crença de que você não merece ganhar dinheiro
facilmente, tem que ser difícil ou "ganho". Mas esse pensamento
vem lá da era industrial, e era verdade então mesmo. Mas
mudamos para uma era digital e ganhar dinheiro é
significativamente mais fácil agora. A progressão é constante.

ETAPA DE AÇÃO: Afaste-se do laptop e deixe a estratégia no lugar!
Em vez disso, veja por que você sente que precisa mudar isso é o
que está vindo para você. É aí que a verdadeira ruptura irá
acontecer.

Flávia Sant'Anna | www.metaseglamour.com.br | Página 03



Você se reconheceu em alguma dessas sabotagens de dinheiro?

Há TONELADAS mais! Muitas vezes nem sabemos que estamos
nos sabotando, é totalmente inconsciente, mas uma vez que você
descobre torna-se muito fácil eliminá-las. É um formulário de
autoproteção. Se ficarmos onde estamos, é mais seguro, é
confortável e não vamos nos machucar. Mas pergunte a si mesma, o
que é realmente está custando para você ficar presa nessas crenças
limitantes?

Quanto custa para você brincar de ser pequena e não se permitir
ter o tipo de vida e negócios que você realmente deseja? O que isso
está custando a você, não fazer a mentalidade e energia trabalhar
em torno de suas finanças para a riqueza? O que está custando ao
mundo para você não pisar em seu poder e ter o impacto que você
sabe que está aqui para causar?

A verdade é que este trabalho nunca termina, mas se constrói sobre
si mesma. Toda vez você descobre outra forma de auto sabotagem,
você sobe de nível. Mas isso não pode começar a acontecer se você
não trabalhar para descobrir como você está sabotando a si
mesma. No post Crenças limitantes: Supere e alcance o
sucesso na área que quiser , eu te ajudo a descobrir suas
sabotagens de dinheiro para que possamos chegar à cura,
transformando e limpando-as imediatamente. 

Quer se tornar uma mulher próspera e abundante financeiramente? 

O Método Mulher Milionária foi desenvolvido para mulheres que
buscam a sua liberdade financeira e querem utilizar a internet como
meio para construir um negócio sólido, lucrativo e exponencial.
Você merece viver a sua vida dos sonhos!
 Clique aqui para saber mais.

SOA FAMILIAR?
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https://www.metaseglamour.com.br/post/como-superar-crencas-limitantes
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