
D E S A F I O  3

Na primeira parte do desafio 3, reflete sobre as dificuldades que tens em

atribuir valor ao teu produto e/ou serviço, respondendo às seguintes

perguntas:
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Porque é que me sinto inseguro no valor dos meus produtos e/ou serviços?1.

2. As minhas dificuldades em orçamentar são:
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Na segunda parte deste desafio, atribui um valor para cada uma das crenças,

sendo que 0, não concordas, 5 concordas parcialmente e 10 concordas

totalmente. 
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Tenho de trabalhar duro para ter dinheiro suficiente
para viver.

Sem sofrimento e perdas não há ganhos.

Tenho de ser rico para ser feliz.

Dinheiro é sujo.

Nunca terei dinheiro suficiente.

Não sou capaz de conseguir um trabalho melhor.

A maioria das pessoas é melhor do que eu. 

Se não tiver o que mostrar aos outros, não terei valor.

Pau que nasce torto morre torto.

Não sou capaz de cobrar o justo pelo meu trabalho.

Não sou merecedor de coisas boas, nem de mais 
dinheiro.

Sou pobre, mas sou honesto.

Não mereço ter sucesso.

Sou assim mesmo. Fazer o quê?

 1     2    3    4    5     6    7    8     9   10

Dinheiro não traz felicidade.

É fixe ser pobre e "ultrapassar” os problemas financeiros.

Todos os ricos são maus ou desonestos.

Não tenho formação académica, logo não posso ter 
sucesso?
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Agora seleciona as crenças que tiveram uma pontuação maior ou igual a 7

e transforma-as em crenças potenciadoras. 

Por exemplo:

Crença limitadora:  Não mereço ter sucesso.

Crença potenciadora: Mereço ter sucesso.
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Para terminar este desafio, peço que descrevas o valor de um dos teus

produtos ou serviços Premium.
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A S  M I N H A S  N O T A S

- NOTAS - - SUGESTÃO DE LEITURA -

- DÚVIDAS -
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Sugiro a leitura do livro "Segredos da
Mente Milionária" de T. Harv Eke
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TENHO 

Quantos PONTOS tens?

PONTOS
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E S T O U  À  T U A  E S P E R A . . .

Encontramo-nos no DESAFIO 4.

Eu e o grupo ficamos a aguardar o teu

feedback na nossa 

COMUNIDADE EXCLUSIVA
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https://www.facebook.com/groups/descobreoteuvalor/
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