Construa sua Liberdade Financeira em
Apenas 2 meses Sem Gastar uma Fortuna

"Não é preciso ter dinheiro para ganhar dinheiro. Na verdade, você pode obter fontes de
renda significativas com muito menos do que possa imaginar."
Ao longo este relatório você irá descobrir o porquê (e o como)...

A partir do uso dos conceitos e ferramentas deste relatório
em suas estratégias, você saberá exatamente o que fazer
para:
· Definir com Clareza suas Metas Financeiras e Profissionais, á fim de fazer
um planejamento que lhe permitirá atingir no tempo mais curto possível
a sua independência financeira;
· Identificar exatamente qual é a sua situação atual e com isso, eliminar
todos os processos, hábitos e rotinas que podem estar atrapalhando
você a ter mais autonomia financeira e quais poderiam ser
implementados em alternativa a estes primeiros;
· Aprender a calcular seu patrimônio líquido;
· O que são ativos, passivos, e como administrá-los para fazer crescer a
sua renda mês a mês;
· Como desenvolver uma estratégia testada e praticamente infalível para
descobrir todos os recursos que podem auxiliar você a alcançar sua
liberdade financeira considerando seu estilo de vida atual;
· Como criar novas fontes de renda á fim de maximizar todo este processo
sem precisar fazer grandes esforços;

Alguma vez você já se perguntou como tantos outros ganham tanto dinheiro enquanto você luta
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AVISO LEGAL

O Editor tem se esforçado para ser o mais preciso e completo possível na
criação deste relatório, não obstante o fato de que ele não garante ou
promete a qualquer momento que o conteúdo dentro do mesmo seja
totalmente preciso, devido às rápidas mudanças de natureza da Internet.
Embora todas as tentativas tenham sido feitas para verificar as
informações fornecidas nesta publicação, o editor não assume qualquer
responsabilidade por erros, omissões ou interpretações contrárias dos
assunto aqui tratados.
Qualquer desprezo percebido de determinadas pessoas, povos ou
organizações não são intencionais.
Em livros de conselhos práticos, como em qualquer outra coisa na vida,
não há garantias de renda feita. Os leitores são advertidos para responder
em seu próprio julgamento sobre suas próprias circunstâncias individuais
para agir em conformidade.
Este livro não se destina á utilização como uma fonte legal de negócio de
contabilidade, ou aconselhamento financeiro. Todos os leitores são
aconselhados a procurar os serviços de competentes profissionais
jurídicos, empresariais, de contabilidade, do campo das finanças, e etc.
Você é encorajado a imprimir este livro de fácil leitura.
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Introdução
Uma das primeiras coisas a se considerar sobre uma vida financeira livre e
independente, é que na realidade isso não significa ganhar a quantidade
que você simplesmente quer ou deseja.
Por definição, o dinheiro é algo infinito, pois unidades de “dinheiro físico”
são apenas metais e papéis que passam por um processo industrial
indefinidas vezes para se transformarem em moedas e notas.
Outro fator importante a se considerar, portanto, é que o fato de você ter
sucesso financeiro, isso não significa que para isso outras pessoas terão
de empobrecer (na realidade o que ocorre muitas vezes é o contrário) e
existem diversos meios legais para conseguir este objetivo sem precisar
prejudicar a realmente ninguém para isso.
Mas para realmente entender o processo e atingir uma vida de bastante
liberdade financeira, primeiro precisamos entender o que isso significa e
que outras coisas exatamente estão envolvidas neste processo, suas
consequências e porque é tão importante ter tudo isso tão bem definido
antes de tomar qualquer tipo de ação nesta direção.
Sendo assim, o que significa exatamente á liberdade financeira?

A liberdade financeira é o topo das realizações na área das finanças.
Ser livre financeiramente, significa entre outras coisas, poder ficar sem
trabalhar durante um longo período de tempo e ainda poder desfrutar de
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uma vida de paz e tranquilidade sob diversos aspectos, com uma sensação
muito grande de satisfação e realização pessoal.
Não necessariamente a liberdade financeira significa ter 5 carros em uma
garagem, jantar todos os dias em restaurantes de luxo ou passar todos os
finais de semana fumando um charuto cubano na mesa de um cassino de
Las Vegas.
Ser livre financeiramente é ter autonomia para viver sem precisar se
preocupar com suas contas e finanças, podendo fazer aquilo que você
quiser, quando quiser e durante o tempo que bem entender...
Viajar, passar mais tempo com seus amigos, familiares e pessoais
queridas…se divertir bastante sem se preocupar se irá chegar atrasado em
algum lugar ou pensando em dívidas, despesas e outras demandas
cotidianas relacionadas ao dinheiro.
Veja no entanto, que isso não quer dizer ficar o tempo inteiro ocioso
esperando a morte chegar em uma vida sem objetivos, mas sim, estar com
as suas contas sempre em dia, trabalhar apenas quando preciso e assumir
o controle da sua vida, tendo opções para escolher como irá se dedicar
a seu trabalho e uma série de outros valores que considera como
importantes para você.
Isso quer dizer também aproveitar a vida sem sentir que seus
rendimentos podem estar sendo ameaçados de alguma forma, que
possam ser interrompidos por algum chefe aborrecido que exija algo que
você não possa oferecer da maneira como ele espera ou por efeitos de
uma economia instável e oscilante.
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Basicamente, eu farei o melhor possível para ajudá-lo a assumir o
controle sobre a sua vida financeira a partir de agora.
Ás vezes, se perder em alguns detalhes na hora de gerir as finanças pode
ser algo muito comum e frequente.
É comum nos esquecermos de cenários que na realidade podem ser
maiores do que aparentam.
É por esta razão que irei dedicar este relatório como uma forma de trazer
alguma luz neste sentido, ou pelo menos compartilhar algumas visões
pessoais que tenho começado a formar em minha mente sobre este tema
baseado em meus últimos estudos da área financeira.
Portanto se você realmente pretende tomar a dianteira de suas finanças,
você tomou a decisão certa ao adquirir este relatório.
A partir de agora você encontrará algumas dicas e recursos para aproveitar
o melhor de todo o potencial financeiro que você tem hoje e do que
ainda irá adquirir através de seus esforços.
Aqui, então, estão 4 etapas simples, porém eficazes para assumir
o controle de suas finanças.

Passo 1: Defina Metas Financeiras
O rumo para a sua independência financeira deve ser trilhado por
metas.
Se você não sabe porque está fazendo o que faz agora, o porque está até
mesmo se sacrificando e trabalhando duramente, então terá grandes
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chances de falhar.
No entanto, se você escolher definir algumas metas específicas e concretas,
elas podem ajudar você até mesmo em momentos em que as coisas se
dificultarem.
Quando for preciso tomar decisões, os seus objetivos e metas irão lhe
ajudar a se manter no foco naquilo que é realmente essencial.
Para suas ações serem eficazes, eles precisam ser movidas por algo
pessoal. Elas precisam significar algo especial para você.
Nunca é demais lembrar que tudo começa na mente, e partindo daqui,
pergunte a si mesmo:
Quando eu busco liberdade financeira, o que eu estou realmente buscando?
O que realmente tão importante para mim neste processo?
Como a minha qualidade de vida irá aumentar quando eu atingir isso?
Anote estes itens.
Para se manter focado neste objetivo, você também pode utilizar
ferramentas para gerenciar o seu tempo e as suas atividades, como o excel
por exemplo.
Você também precisa de um bom plano de ação, e estar preparado para
os contratempos que possam surgir. Você não irá cumprir suas metas
sem enfrentar obstáculos no percurso. Coisas acontecem.
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A melhor maneira de lidar com os problemas é ter um bom plano de ação e
outros planejamentos que servirão como alternativas ao plano principal
antes que imprevistos ocorram.
Mas antes de fazer seu planejamento, será preciso definir primeiro de onde
você está partindo e qual é a sua situação hoje, pois esta ter definição é
importantíssimo para definir quais as etapas precisamente que você
precisará atravessar para atingir seus objetivos.

Passo 2: Identifique Exatamente qual é a sua
Situação Atual
Antes de começar a se preocupar com o para aonde você quer ir, você
primeiro precisa descobrir onde você está agora.
Nesta etapa, você deverá criar uma declaração de seu patrimônio líquido,
pois esta é essencialmente uma maneira eficaz de avaliar como está a sua
situação financeira atual.
Você pode fazer isso calculando o valor que você recebe através de seus
esforços (seus ativos) e calculando também as suas despesas( seus
passivos). Quando você subtrair seus passivos de seus ativos, você
encontrará um número que representa o seu patrimônio líquido.
Sua declaração de patrimônio líquido é uma ferramenta importante para
acompanhar seu progresso financeiro ao longo dos anos.
Por exemplo, quando o seu patrimônio líquido está diminuindo com o
decorrer do tempo, isso pode estar tornando mais difícil atingir seus
objetivos. Se está aumentando, então você está no seu caminho ideal para
obter mais dinheiro e alcançar seus objetivos financeiros.
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A aplicação prática:

1 - Determine o seu patrimônio líquido. Se preciso, crie uma planilha.
2 - Reúna seus documentos.
Reúna o que você vai precisar antes de começar, incluindo extratos
bancários, faturas de cartão de crédito, seguro de vida e etc.
Uma vez que você tem todos os seus documentos a mão, você está pronto
para preencher a sua "Planilha Financeira”.
3- Em primeiro lugar liste os valores de todos os seus bens, inclusive sua
casa, seus carros, seu dinheiro e investimentos. Em seguida, liste as suas
obrigações, incluindo dívidas de cartão de crédito, a sua hipoteca e
quaisquer outros empréstimos pendentes.
Calcule tanto seus ativos e seus passivos e transfira esses valores para a
seção seguinte, sua declaração simplificada patrimônio líquido.
Finalmente, subtraia seus passivos de seus ativos para descobrir o seu
verdadeiro valor líquido. Esta curta declaração patrimônio líquido lhe dará
uma noção precisa de exatamente onde você está hoje.
Então após este processo, você deverá filtrar quais despesas são realmente
necessárias, quais não são e então tendo feita esta análise, simplesmente
se desfaça das despesas que na realidade não estão sendo tão necessárias
para este momento.
Se planeje também, no sentido de se perguntar, onde dentro do que tão
necessário entre as suas despesas, quais seriam alternativas mais baratas
neste processo, mas que também atendam a seus objetivos de maneira o
mais satisfatória possível, especialmente nas "pequenas coisas" como em
produtos e outros "consumos" de uso continuo.
Podemos citar neste exemplo: alimentação, produtos de limpeza, viagens
de ônibus de curta distância que poderiam ser substituídas por uma
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Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

