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O QUIZ DA MENTALIDADE DO DINHEIRO



O QUIZ

Nunca há dinheiro suficiente
É uma luta constante para salvar
Estou sempre com carteira vazia
Eu sou difícil em pagar dívidas
Eu gasto mais dinheiro do que tenho
Não importa o que eu faça, não consigo ganhar mais
dinheiro
Você tem que trabalhar duro para ganhar mais dinheiro
Eu sempre sinto falta quando se trata de dinheiro
Ganhar dinheiro significa que vou tirá-lo de outra pessoa
Cada compra deve ser analisada e avaliada
Você sempre pode conseguir mais barato
É fraco pedir ajuda com suas finanças
Pessoas ricas são más e gananciosas
Somente pessoas magras podem ser ricas
Ajudar as pessoas não vai fazer eu ganhar mais dinheiro
Terei que sacrificar minha família ou meu relacionamento
por mais dinheiro
Todo mundo parece estar manifestando sucesso, exceto eu
Minha renda está estagnada e não consigo ultrapassá-la
Eu me sinto sem suporte, insegura, não amada pela vida /
Universo
Eu não confio que o Universo me proteja

Este questionário irá ajudá-la a determinar em que ponto da sua
jornada de dinheiro você está situada. (Cada resposta com a
qual você ressoa = 1 ponto).

QUE PENSAMENTOS SOBRE DINHEIRO VOCÊ TEM MAIS
VEZES?



O RESULTADO
PONTUAÇÃO 12-20

Você sente que sua mente está em um loop infinito de
pensamentos de falta e você se pergunta se chegará a um lugar
onde não quer. Você tem um monte de crenças limitantes e
muito provavelmente um grande problema de indignidade e é
isso que a mantém longe da sua vida rica e abundante. Muitas
vezes você se sente desamparada, frustrada e completamente
sem apoio. Seu lema é ou tem sido 'nunca há o suficiente' e você
está tão cansada disso.

Mas, minha amiga, há boas notícias! Agora você sabe
exatamente onde você está! Conscientização é o primeiro passo
no caminho para a capacitação, e agora que você sabe que é
hora de fazer algumas mudanças significativas a maneira como
você tem feito as coisas.

A chave? Absorção total. Quando você tem crenças limitantes
tão profundas, uma religação completa tem que acontecer para
que a mudança ocorra, e isso só acontece da absorção
constante de novas idéias, novos pensamentos, novas crenças.

Leia o blog (sim, tudo sobre mentalidade)
Junte-se à Comunidade Metas e Glamour
Leia 'Ebook Rainha do Dinheiro'
Faça o Mini curso gratuito Método Mulher Milionária

AQUI ESTÃO AS MINHAS RECOMENDAÇÕES PARA VOCÊ:

https://www.metaseglamour.com.br/mentalidade-positiva
https://www.metaseglamour.com.br/newsletter
https://www.metaseglamour.com.br/download-gratis
https://edzz.la/GHYMU?a=10982031


O RESULTADO

PONTUAÇÃO 6-11

Você está no caminho certo para transformar seu relacionamento
com o dinheiro. Sua renda está aumentando, há um pouco mais
de dinheiro circulando nas suas contas do que você experimentou
anteriormente e você até mesmo se sente menos estressada
quando se trata de dinheiro.

Mas ainda não é estável, flutua um pouco e você ainda não se
sente como se você realmente tivesse chegado ao nível financeiro
que deseja, e você sabe disso porque ainda há algumas pequenas
dificuldades de dinheiro acontecendo e você não tem certeza do
que fazer para sair disso.

Você precisa continuar com o trabalho. Se não se estabilizou, você
ainda tem que trabalhar até que sua vida financeira se torne 
 normal e sólida. Só então você poderá deslizar para um modo
mais de manutenção (a menos que queira manter subindo os
níveis).

Leia: 5 técnicas para colocar a Lei da Atração em prática
hoje
Leia: Como criar um quadro de visão para realizar seus
sonhos
Junte-se à Comunidade Metas e Glamour
Leia 'Ebook Rainha do Dinheiro'
Faça o Mini curso gratuito Método Mulher Milionária

AQUI ESTÃO AS MINHAS RECOMENDAÇÕES PARA VOCÊ:

https://www.metaseglamour.com.br/post/tecnicas-lei-da-atracao
https://www.metaseglamour.com.br/post/tecnicas-lei-da-atracao
https://www.metaseglamour.com.br/post/tecnicas-lei-da-atracao
https://www.metaseglamour.com.br/post/tecnicas-lei-da-atracao
https://www.metaseglamour.com.br/newsletter
https://www.metaseglamour.com.br/download-gratis
https://edzz.la/GHYMU?a=10982031


O RESULTADO

PONTUAÇÃO 1-5

Você está em um ótimo lugar com dinheiro! Sua renda, poupança,
gastos e os investimentos são todos muito estáveis. Você sente
que a maior parte de sua limitação as crenças diminuíram ou você
tem facilidade em mudá-las quando eles surgem.

Você não está preocupada com questões financeiras como
costumava estar antes, agora seu foco está mais em alcançar
patamares mais altos com sua empresa, criando maior impacto e
gerando um legado rico para você, sua família e o mundo.

O mundo é sua ostra e você tem liberdade, finanças e foco para ir
atrás de tudo que você deseja, mas você pode precisar de alguma
ajudar para fazer isso.

Leia: 13 afirmações diárias para motivar empreendedoras
Leia: 50 afirmações de dinheiro que funcionam rápido
Junte-se à Comunidade Metas e Glamour
Leia 'Ebook Rainha do Dinheiro'
Faça o Mini curso gratuito Método Mulher Milionária

AQUI ESTÃO AS MINHAS RECOMENDAÇÕES PARA VOCÊ:

https://www.metaseglamour.com.br/post/afirmacoes-diarias-para-motivar-empreendedoras
https://www.metaseglamour.com.br/post/afirmacoes-diarias-para-motivar-empreendedoras
https://www.metaseglamour.com.br/post/afirmacoes-diarias-para-motivar-empreendedoras
https://www.metaseglamour.com.br/post/50-afirmacoes-de-dinheiro-que-funcionam-rapido
https://www.metaseglamour.com.br/newsletter
https://www.metaseglamour.com.br/download-gratis
https://edzz.la/GHYMU?a=10982031

