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A Alegria de Conquistar

a tua Liberdade Financeira

Descobre os 3 Grandes Síndromes que 

te mantêm na Escravidão Financeira 

E aprende como resolvê-los!

FICHA DE TRABALHO DO WORKSHOP
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FICHA DE TRABALHO DO WORKSHOP

A Alegria de Conquistar a tua Liberdade Financeira
 

Como usar esta Ficha de Trabalho

Para integrares o máximo de informação, é recomendável que imprimas esta fi-

cha de trabalho e vás escrevendo à medida que vais aprendendo ao longo do 

workshop!

Mesmo que tenhas uma memória fabulosa, é natural que no final do workshop 

não tenhas conseguido reter tudo. E existe uma forte evidência que conseguimos 

integrar melhor aquilo que escrevemos pela nossa própria mão!

Dedicar a tua atenção e tempo aos “3 Grandes Síndromes que te mantêm na 

Escravidão Financeira” vai orientar o teu subconsciente a procurar soluções de 

prosperidade e, se em vez de manter esta ficha de trabalho no teu computador, 

decidires imprimi-la, irás criar uma mensagem ainda mais forte ao Universo que 

diz “Universo, eu estou em compromisso total com a minha Liberdade Financeira! 

Vês?”

Por isso, imprime esta Ficha de Trabalho e acompanha cada etapa do Workshop. 

Também podes escrever tudo no teu diário ou até fazer o teu próprio mini-livro 

dos 3 Grandes Síndromes e as dicas de como resolvê-los. O que importa é que in-

tegres toda a informação, garantindo que não permitirás o bloqueio da tua liber-

dade financeira que vem dos 3 Grandes Síndromes – nunca mais.

Vamos avançar!

Andreia
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O que é para ti a Liberdade Financeira? 

Como é a tua relação com o Dinheiro?

Qual o máximo de dinheiro que ganhaste até agora em:

1 Ano?

1 Mês?

E quanto desejar ganhar no teu futuro?

Anualmente?

Mensalmente?

Nas tuas próprias palavras…

O que tem estado a impedir-te de alcançar esses resultados?

A quem (ou a que) atribuis a responsabilidade dos teus resultados financeiros 

até agora? E dos teus resultados financeiros do futuro?
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     SÍNDROME #3 
é

A não esquecer: 

A situação financeira de uma pessoa é reflexo direto da... 

Pergunta-te a ti mesm@: Tenho tendência a dar tudo aos outros e esquecer-me de mim?

Escreve em seguida a forma de resolver o Síndrome #3:

Ideias para colocar em ação…
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     SÍNDROME #2 
é

A não esquecer: 

As pessoas com verdadeiro êxito mantêm o mais possível

Pergunta-te a ti mesm@: Estou verdadeiramente no caminho da minha alma e a fazer 

aquilo que mais amo?

Escreve em seguida a forma de resolver o Síndrome #2:

Ideias para colocar em ação...



Ficha de Trabalho www.andreiaviana.com | ©Andreia Viana

     SÍNDROME #1 
é

A não esquecer: 

A                                e a                                são a maior causa de escravidão financeira;

Se quero conquistar liberdade financeira na minha vida, tenho de resgatar o meu    

    e         .

Escolho sair do Padrão de                e Assumir-me como               .

Pergunta-te a ti mesm@: Que tipo de realidade quero manifestar na minha vida?

Escreve em seguida a forma de resolver o Síndrome #1:

Ideias para colocar em ação…
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RESUMO

OS 3 GRANDES SÍNDROMES QUE TE 
MANTÊM NA ESCRAVIDÃO FINANCEIRA

Síndrome #3:

Síndrome #2:

Síndrome #1:
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O QUE VEM A SEGUIR

Tens duas opções

Aprende a Conquistar a 
Tua Liberdade Financeira Passo-a-Passo

Começa Agora!

Contrata Terapia Energética
(mas tem cuidado!)
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