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WORKSHOP PROSPERIDADE PRÁTICA 

“Você alcança a prosperidade não por sorte ou inteligência ou porque vence os 

concorrentes – mas porque segue as leis do universo”.   

- Yehuda Berg no livro True prosperity 

 

COMO FUNCIONA: este workshop não é um curso nem uma coletânea de teorias ou 

de crenças. Ele apresenta as leis universais, o passo a passo e as ferramentas para o 

alcance da prosperidade. Você decidirá como usar tais conhecimentos de acordo com 

os resultados que você quer alcançar. 

 

ACORDO: ao participar deste workshop você concorda que apenas poderá repassar 

este conhecimento a outras pessoas da sua própria maneira. E também concorda em 

nunca copiar ou compartilhar esta apostila que é propriedade intelectual de Marcos 

Alexandre. O mesmo vale para o material a ser enviado por WhatsApp. 

 

PRIMEIRO EXERCÍCIO: descobrir a sua verdadeira relação com o dinheiro. 

RESPOSTA DO PRIMEIRO EXERCÍCIO: a minha verdadeira relação com o dinheiro 

neste momento é ______________________________________________________ 

e eu posso melhorar neste aspecto da seguinte forma: ________________________ 

____________________________________________________________________. 
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PRIMEIRA PARTE: O PASSO A PASSO DA PROSPERIDADE 

PRIMEIRO PASSO PARA A PROSPERIDADE: saber de onde vem o seu dinheiro. 

O meu dinheiro vem ______________ porque _______________________________.  

 

SEGUNDO PASSO PARA A PROSPERIDADE: saber como ter mais dinheiro. 

____________ cresce quando se acrescenta mais ___________________, então eu 

só posso ter mais dinheiro se eu aumentar a intensidade ______________________. 

Portanto eu preciso ser capaz de _____________________ mais ________________. 

E para isso eu preciso aumentar o meu _____________________________________. 

 

TERCEIRO PASSO PARA A PROSPERIDADE: saber como aumentar o ______________. 

Meu ____________________ aumenta quando sou __________________________.  

Para isso eu preciso _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________.  

 

QUARTO PASSO PARA A PROSPERIDADE: ser _______________________________. 

Posso ser ____________________________ quando aplico as seguintes ferramentas: 
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SEGUNDA PARTE: AS FERRAMENTAS DA PROSPERIDADE 

FERRAMENTA PRÁTICA 1: _____________________ 

 

Para ter prosperidade, eu: 

1. Não posso ________________________e preciso _________________ o dinheiro. 

2. Preciso _______________________ as _________________________ do dinheiro. 

E ao fazer tudo isso preciso saber ____________________ e ___________________. 

Na prática isso significa __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

A regra para isso é __________________ para uma ___________________________ 

e não para uma ________________________________________________________. 

 

ATENÇÃO: 

1. _______________ é ____________________ e não é ____________________. 

2. _____________________________anula o efeito dessa poderosa ferramenta! 
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FERRAMENTA PRÁTICA 2: _____________________ 

_______________________ têm um grande ___________________________ que eu 

posso aproveitar se eu criar um __________________________ para aplicar sempre 

que eu _______________________________________________________________. 

 

Exemplos:   

1. ________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

2. ________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

 

O meu primeiro ____________________ será o seguinte: ______________________ 

_____________________________________________________________________. 
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FERRAMENTA PRÁTICA 3: _______________________ 

Para ter prosperidade eu preciso ter _____________________ com _____________. 

A melhor maneira de conseguir isso é usar as ferramentas 1 e 2 em conjunto com os 

segredos da gratidão.  

 

Segredo 1: por que a gratidão pode atrair prosperidade?  

 Porque ______________________________________________________________. 

Segredo 2: o meu nível potencial de prosperidade é proporcional ao meu nível de 

_____________________________________________________________________. 

Isso significa que preciso ________________________________________________. 

Segredo 3: ______________________________________ anula o efeito da gratidão. 

Segredo 4: usar a fórmula da gratidão todos os dias. Fórmula = _____ + __________. 

 

ATENÇÃO: as ferramentas 1 e 2 e os 4 segredos da gratidão somente têm efeitos se 

forem praticados com __________________________________________________. 
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SEGUNDO EXERCÍCIO:  

 

           

________________________________________      _________________________________________ 

________________________________________      _________________________________________ 

 

 

                    

________________________________________      _________________________________________ 

________________________________________      _________________________________________ 
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SIGNIFICADOS DO SEGUNDO EXERCÍCIO: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

COMO EU POSSO USAR ESSAS INFORMAÇÕES PARA TER MAIS PROSPERIDADE? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

COMO FUNCIONA O PROJETO PROSPERAR 

O Projeto PROSPERAR é para quem deseja desenvolvimento contínuo e aprendizado 

de novas técnicas e ferramentas de prosperidade. A cada mês haverá um workshop 

ao vivo com temas diferentes que trazem clareza na conexão com a prosperidade, e 

um alinhamento energético com a prosperidade para o grupo até o mês seguinte.  

 

cursosajuda.com/projetoprosperar 

https://cursosajuda.com/projetoprosperar/
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ATENÇÃO: o workshop não para por aqui. Nos próximos DEZ DIAS você receberá por 

WhatsApp mais conteúdo prático para aumentar o seu ________________________. 

 

TERCEIRO EXERCÍCIO: preencha o seguinte termo de compromisso:  

Eu, __________________________________, agora sei de onde vem o meu dinheiro.  

Sei também que para ter mais dinheiro devo aumentar a intensidade _____________ 

e isso só pode acontecer se eu aumentar o meu ______________________________.  

Para aumentar o meu ___________________ serei ___________________e aplicarei 

os segredos da gratidão e as seguintes ferramentas com _______________________: 

Ferramenta 1:_________________________. Vou aplicar esta ferramenta a partir de 

____/____/____ da seguinte forma: ________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

Ferramenta 2:_________________________. Vou aplicar esta ferramenta a partir de 

____/____/____ da seguinte forma: ________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

Ferramenta 3:_________________________. Vou aplicar esta ferramenta a partir de 

____/____/____ da seguinte forma: ________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

Agora que eu sei o caminho para a prosperidade, me responsabilizo por segui-lo. 

Data de hoje: ____/____/____  Assinatura: _____________________________ 


