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O Transformacionalismo é um 

treinamento inesquecível que transforma a vida 

das pessoas. 

Você é uma pessoa de sorte por estar 

tendo esta oportunidade. 

O Transformacionalismo se tornou um 

treinamento muito procurado, não só porque 

realmente transforma a vida das pessoas, 

como também porque oferece um grande 

número de Bônus para seus participantes. 

O número de Bônus para os participantes 

é realmente muito generoso, mas também 

oferecemos alguns bônus (pequenos) para as 

pessoas que ainda não se inscreveram. 

Este pequeno livrinho é um desses bônus, 

é pequenino, não muito profundo, mas é dado 

a você com muito amor e carinho, espero que 

aprecie e envie o link para que seus amigos 

possam receber também. 

Obrigado por aceitá-lo. 

Abraço. 

      Marco Natali 
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CINCO LIÇÕES PARA OBTER 
RECURSOS FINANCEIROS E 

PROSPERIDADE 
DE MANEIRA PRÁTICA  

                                                 Marco Natali 

 

Este mini curso em cinco lições está 

inteiramente baseado em experimentações e 

pesquisas realizadas através de meus cursos a 

respeito da Inteligência Financeira.     

Estes ensinamentos foram testados pelo tempo 

e ajudaram muitas pessoas a alcançar liberdade 

financeira e vida abundante e próspera, e podem 

fazer o mesmo por você de forma absolutamente 

gratuita.  

Estas lições são bem curtinhas, mas contém a 

essência de poderosas mensagens auto 

motivadoras.  

Por favor, leia-as atentamente e separe alguns 

minutos, após ler cada lição para pensar a respeito 

do texto e digerir o que você esteve lendo. 

Então, faça o mais importante, PONHA EM 

PRÁTICA O QUE LEU! 

Hoje é o primeiro dia do resto de sua vida e, 

absorvendo de forma útil estes ensinamentos; 
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colocando-os em prática, você pode, 

verdadeiramente, alcançar melhores realizações 

financeiras em seu futuro. 

Aproveite a Oportunidade ! 
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Lição Um - A Mais Valia  
como multiplicar sua  
capacidade de ganhar. 
 

Um dos mais profundos segredos para se ser 

bem sucedido e alcançar prosperidade é a 

compreensão e a utilização do Princípio da Mais 

Valia. 

      Esse conceito, criado pela mente brilhante de 

Karl Marx, originalmente significava a exploração do 

homem pelo homem. 

      Era tudo uma questão de poder, o capitalista 

explorando o operário, dentro do antigo esquema 

dos romanos: Homo lupus homini (O homem é o 

lobo do próprio homem.) 

      Porém, com o avançar da tecnologia, hoje 

sabemos que podemos obter a mais valia, a partir 

de máquinas, equipamentos, recursos, espaços, 

etc... 

      Por exemplo, aquele que tem uma folga 

financeira e põe seu dinheiro para render, está 

obtendo mais valia do seu dinheiro. 

      Aquele que dispõe de um espaço e o aluga em 

horários que não esteja usando, está obtendo mais 

valia do espaço que possui. 
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 Aquele que tem um cômodo a mais em sua 

casa e o aluga, está obtendo mais valia da casa em 

que mora. 

 Aquele que tem um equipamento ou veículo e o 

aluga nos horários em que não utiliza, está obtendo 

mais valia de seu equipamento ou veículo. 

      Quando você investe o seu dinheiro em 

poupança, já está obtendo mais valia (a poupança 

na atual situação econômica brasileira é um péssimo 

investimento, mas ainda assim é um investimento.). 

      Conheci um restaurante no Leblon, no Rio, que 

alugava o mezanino, no período da tarde, para 

cursos alternativos (legítima mais valia). 

       Escolas de computação que alugam o 

equipamento em horários vagos entre as aulas, para 

acesso à internet, ou para contadores fazerem 

balanços, estão se servindo da mais valia. 

       Frotas de táxi que fazem rodízios entre os 

usuários de um mesmo veículo, estão usando a 

mais valia. 

       Como costumava contar em meu programa de 

rádio, certa feita em visita a uma cidade de Minas 

Gerais, visitei uma indústria de cristais, onde assisti 

um operário produzindo pequenos elefantinhos de 

Cristal. 
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       Cronometrei o trabalho dele e constatei que 

produzia 1 elefantinho por minuto. 

       Perguntei-lhe quanto ganhava e ele me disse 

que recebia 2 salários mínimos por mês 

(trabalhando 6 dias por semana). 

       Faça as contas você mesmo: multiplique 8 

horas de trabalho por dia, vezes 6 dias de trabalho 

por semana, vezes 4 semanas por mês. 

       Sabendo-se que ele faz 1 elefantinho por 

minuto, você terá a quantidade de elefantinhos que 

ele faz num mês. 

       O elefantinho era vendido, naquele tempo, por 

R$ 2,00 a unidade. 

       Pelas minhas contas, os elefantinhos que esse 

operário preparava num mês, produziam R$ 

17.280,00 para o seu patrão. 

       Diminua o que o patrão recebe com o trabalho 

desse operário e o que realmente paga a ele como 

salário e você terá encontrado a mais valia. 

       Entendeu agora? 

       Compreende agora que a pior coisa que você 

pode fazer a si mesmo, é aceitar trabalhar como 

empregado para alguém? 

       Quando perguntado a respeito de um bom 

conselho para se ter prosperidade, Jean Paul Getty, 
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o homem mais rico do mundo em seu tempo, 

declarou: 

       "Prefiro ganhar um por cento dos 

resultados dos esforços de cem 

pessoas, do que ganhar cem por 

cento dos resultados dos meus 

próprios esforços." 

       Se você conseguir entender e aplicar, 

totalmente, este princípio, seu sucesso financeiro, 

sua prosperidade, será tão prodigiosa, tão 

formidável, que espantará as pessoas ao seu redor. 

        Aplicando as leis que são transmitidas neste 

pequeno bônus do Transformacionalismo qualquer 

pessoa consegue progredir um pouco mais, ou muito 

mais, dependendo do quanto se esforce. 

          Você não precisa acreditar em mim, continue 

estudando este mini curso em CINCO DIAS, 

aplicando os conhecimentos que lhe está 

aprendendo e comprove na prática os resultados. 
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Lição Dois – Obtenha Sucesso  
Estabelecendo Objetivos. 
 

"O que você sabe, não tem valor 

algum, o valor está no que você faz 

com o que sabe."           Marco Natali 

 

Dê uma olhada ao seu redor e perceba: as 

melhores e maiores oportunidades da vida, são 

aquelas que você cria por si mesmo! 

Obter sucesso na vida é um processo que dura 

pela vida toda. 

A palavra "sucesso" vem do latim "sucedere" 

(aquilo que vem  depois); o sucesso é um objetivo 

para a vida toda, simplesmente porque a vida é uma 

tarefa em andamento, que continuará a acontecer 

hoje, amanhã e nos dias seguintes, até o fim de 

seus dias. 

 

Não há um só dia, nessa sequência a que você 

chama vida, em que você não tenha que demonstrar 

disciplina, discernimento, energia, fé, esforço e 

dedicação. 
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Cada dia lhe oferece escolhas e escolhas são 

oportunidades para que você alcance o sucesso ou 

o fracasso. 

Cada instante representa um avanço ou um 

recuo em direção a seus objetivos. 

Lembre-se: Objetivo é o que você quer 

realizar, metas são os caminhos que você 

escolhe usar, para chegar lá. 

O único Ser Perfeito é Deus; assim sendo, 

ninguém mais é perfeito; ninguém consegue trilhar 

um caminho perfeito, o tempo todo. 

Já que a perfeição só existe em Deus, resta a 

você a oportunidade para o crescimento, o 

aperfeiçoamento e a melhoria pessoal. 

Compreenda bem a palavra "Responsabilidade"; 

ela inclui duas partes (Responsa = capacidade de 

responder + Habilidade) - portanto 

"Responsabilidade" é a capacidade que você possui 

para alcançar uma resposta à altura do desafio que 

a vida lhe oferece. 

Ou seja, você é o responsável pelo seu 

autodesenvolvimento; se não assumir essa tarefa, 

ninguém a assumirá por você. 

Ao contrário dos músicos de uma orquestra, que 

executam a música em um trabalho de equipe, você 

está (goste ou não) em uma carreira solo a menos 
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que coloque outras pessoas para trabalhar para 

você. 

Dizendo de outra forma: seu trabalho de 

autodesenvolvimento começa em casa (é o seu 

dever de casa) dentro de sua própria casa mental. 

Você passa a sua vida aprendendo como viver. 

Viver, é, em última análise, o preparo de uma 

obra de arte e, como tal, exige esforço de sua parte, 

se deseja sair-se bem. 

Como lhe disse, a vida é uma jornada em curso 

(Sabia que jornada significa, trabalho executado 

durante um período de tempo?) com eternos 

"começar" e "continuar". 

Você consegue se sair melhor, quando faz o 

melhor e você só consegue fazer o melhor quando 

sabe mais e melhor e aplica o que sabe, portanto, a 

vida é um contínuo processo de aprendizado em que 

os que usam melhor o que sabem (não apenas os 

que sabem mais) triunfam, ganham mais, têm vidas 

mais significativas, são mais amados e conseguem 

uma quota maior de felicidade. 

Aprenda e ponha em prática os onze caminhos 

para o estabelecimento de objetivos: 

1.      É preciso adotar uma atitude decisiva.   Como 

viu, o sucesso é, na maioria das vezes, uma 

questão de escolha; assim sendo, decida o que 
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quer, por que quer e, como planeja alcançar esse 

objetivo. Ninguém pode, deve, ou fará isso, em seu 

lugar.  

2.      Objetivo é o que você quer realizar, metas são 

os caminhos (as maneiras) que você escolhe usar 

para chegar lá. Assim sendo, se o objetivo estiver 

difícil de ser atingido, não desista dele, apenas 

escolha caminhos mais eficazes (mude o que está 

fazendo ou a maneira com que está fazendo o que 

faz).  

3.      Mantenha o Foco.   Você não é uma aranha; 

você não tem oito pernas.  Portanto, pare de querer 

abraçar o mundo com as pernas e focalize sua 

atenção no que interessa.   Quando você se torna 

capaz de não perder o foco do começo ao fim da 

tarefa, isso irá determinar seu desempenho e os 

resultados que obterá.    Já dizia o Millôr Fernandes:  

"O homem com muitos objetivos 

está no ponto esperando o ônibus, 

quando passa por ele o homem de 

um só objetivo, dirigindo seu 

Cadillac."  

4.      Esteja preparado para superar qualquer 

possível obstáculo.   O propósito não é vencer sem 

fazer força e sim adaptar-se e continuar em frente 

quando os obstáculos surgirem.   Veja as 
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dificuldades como tropeços temporários, que devem 

ser superados, contornados ou absorvidos, para que 

o caminho se torne livre novamente.  Cair faz parte 

do caminhar; nem diminua o passo, levante-se e 

ponha-se a caminhar novamente!  

5.      Anote seu objetivo e suas metas por escrito.   

Jamais subestime esta regrinha!   Um provérbio 

português afirma:  

"Mais vale um lápis curto que uma 

longa memória."   

Quando você coloca seus planos por escrito, 

estabelece condições para verificar atentamente 

seus progressos ou a ausência deles.    

6.      Planeje tudo antecipadamente e com detalhes.  

Planejar lhe dá inúmeras vantagens em relação aos 

demais competidores que encontrará ao longo da 

estrada da vida.    O planejamento adequado, 

elimina o desempenho inadequado.    

Quem falha em planejar, planeja 

falhar!  

7.      Você não é uma ilha isolada, inclua outras 

pessoas em seus planos.   Quem caminha a sós, 

além de não ter ninguém com quem compartilhar 

suas vitórias, quando tropeça e cai, não recebe 

apoio e tem que se levantar sozinho. Em Física 
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existe o conceito de sinergia, onde 2 + 2 é igual a 5 

e não apenas 4. Trazer outras pessoas para seu 

time corresponde a somar e a multiplicar. A soma 

dos fatores de um grupo resulta maior do que o valor 

individual resultante dos potenciais desses mesmos 

indivíduos atuando separadamente.  

8.      Adote atitudes próativas.   Atitudes próativas 

são aquelas voltadas para a ação; daí a expressão 

"pró" + "atividade".   Elimine a procrastinação (deixar 

para depois) adotando o FAÇA JÁ. Um homem 

estudou tudo que havia sobre matemática e tornou-

se um matemático; leu tudo que havia sobre a arte 

de fazer versos e fez-se poeta; examinou todos os 

livros sobre a arte de nadar e morreu afogado... A 

vida é como a natação, só se aprende a viver na 

prática.   Não se contente com seus planos, ponha a 

mão na massa, FAÇA ACONTECER!    

9.      Aprenda a recompensar seus progressos.   É 

um hábito mundial, punir-se ou lamuriar-se quando 

as coisas vão mal.   Por que não premiar-se quando 

as coisas vão bem?   Por que aprender com os erros 

ao invés de aprender com os acertos?    Está na 

Bíblia: "Todo homem é digno do fruto de seu 

trabalho."    Recompense um bom desempenho, 

quando o realizar! Decida antecipadamente quais os 

prêmios que dará a si mesmo a cada nova etapa 

vencida.    
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10. Atualize com frequência seus planos.   Atualizar 

não significa abandonar ou trocar seus objetivos, e 

sim, adequar-se, adaptar-se, estar a altura dos 

desafios que estão continuamente mudando.   A 

única verdade imutável é que tudo muda.   Tudo 

na vida é passageiro (exceto o motorista e o 

cobrador).   Examine atentamente seus planos, os 

progressos feitos, os obstáculos que surgem ao 

longo do caminho, mantenha-se atualizado e em 

contínuo movimento até a linha de chegada.   

Aquele que não se contenta com menos, cedo 

descobre que pode alcançar mais do que aquilo que 

originalmente supôs ser capaz de realizar.    

11. Mantenha seus princípios e valores pessoais.  

Mantenha-se compromissado com seus 

compromissos! Se as ações que você está fazendo 

não estão lhe conduzindo para as suas metas, então 

estão afastando você delas! 

        Decida, agora mesmo, como irá aplicar estes 

onze caminhos no seu negócio ou em sua carreira 

profissional. 

 

 

 

 



17 
 

Lição Três  
Como Obter Rendimentos 
Crescentes. 
 

            Este texto de incrível valor moral, recebi por 

email, de alguém que não cita o autor. 

           Mesmo sendo de um autor desconhecido, é 

tão motivador que o incluí, como nossa terceira 

lição, espero que você o aprecie tanto quanto eu.  

           Boa leitura e bom proveito. 

Como obter  
Rendimentos Crescentes: 
 

           Vale a pena trabalhar mais do que é exigido 

de mim. 

           Ao estabelecer a reputação de que sou uma 

pessoa que sempre produzo mais e melhor do que 

aquilo que me pagam para fazer, sobressairei 

quando comparado com as pessoas à minha volta; o 

contraste será tão evidente que haverá competição 

pelos meus serviços. 

Se eu quisesse aumentar a força de meus 

braços só o conseguiria aumentando os exercícios 

que faço com ele.   
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        O braço do ferreiro é forte porque é da 

resistência que vem a força.   

O carvalho mais resistente da floresta não é 

aquele que é protegido das intempéries e oculto ao 

sol, mas justamente aquele que, sozinho num 

espaço aberto, é forçado a resistir ao vento, à chuva 

e ao sol escaldante. 

           O próprio fato das pessoas fazerem o mínimo 

que lhes garanta a sobrevivência é vantajoso para 

mim que faço mais do que teria que fazer, pois, se 

me comparam com outros, saio lucrando. 

            O lavrador prepara o solo cuidadosamente, 

depois semeia o trigo e espera em seguida, 

enquanto a LEI DOS RENDIMENTOS 

CRESCENTES prepara-se para lhe trazer de volta a 

semente que ele plantou, AUMENTADA MUITAS E 

MUITAS VEZES. 

            Se não fosse essa LEI DOS RENDIMENTOS 

CRESCENTES, o homem pereceria, pois não 

conseguiria tirar do solo alimentação suficiente para 

manter sua existência. 

            Não haveria vantagens em semear um 

campo de trigo se a colheita não trouxesse mais do 

que fora plantado. 

            Pagando mais que seus concorrentes, Ford 

atraiu a melhor mão-de-obra disponível além de 
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transformar em privilégio a possibilidade de trabalhar 

em sua fábrica.               

          Ficou tão desejável trabalhar em sua fábrica 

que ninguém pensaria em fazer corpo mole no 

trabalho, pois correria o risco de perder o emprego. 

            Quando faço apenas aquilo pelo qual sou 

pago, não há aí nada de extraordinário que possa 

atrair comentários favoráveis; mas quando faço de 

boa vontade, mais do que me exige o que recebo, 

minha ação atrai a atenção de todos e dou um passo 

à frente, ao criar uma reputação que me permitirá 

usar a LEI DOS RENDIMENTOS CRESCENTES em 

meu benefício; já que esta reputação fará surgir uma 

procura pelos meus serviços, nas mais diversas 

frentes. 

            Estou sempre à mão e pronto a oferecer 

meus serviços para executar os trabalhos que outros 

recusam, só porque não são pagos para faze-los. 

            Todos os homens são diferentes, mas 

sempre se parecem numa coisa: são um pouco 

egoístas; esse egoísmo pode me servir como 

vantagem quando eu me torno tão útil que a pessoa 

que compra meus serviços não possa prescindir de 

meus préstimos. 

            Há um certo privilégio em executar mais 

serviço e de melhor qualidade do que é necessário 

executar pelo que me pagam e cada hora diária 
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dedicada a proporcionar aquilo pelo qual não sou 

pago, pode ser usada para gerar rendimentos mais 

altos do que o que recebo pelo restante do dia, 

enquanto executo nada mais que minha obrigação. 

           Disse Emerson:  

"Causa e efeito, meios e fins, semente e 

fruto, não podem ser separados; pois o efeito já 

está contido na causa, o fim existe de antemão 

nos meios e o fruto na semente.   Se você tiver 

um patrão ingrato, sirva-o ao máximo; ponha 

Deus em sua conta.  Cada esforço será 

reembolsado.  Quanto mais o pagamento ficar 

atrasado, melhor para você; juros compostos 

sobre juros compostos é a razão.  A lei da 

natureza diz: faça e terá o poder; mas os que não 

fazem não terão o poder." 

             Ao invés de dizer ao mundo: "Mostre-me a 

cor do dinheiro e eu lhe mostro o que posso fazer", 

inverto a ordem e digo "Deixe-me mostrar a cor do 

meu serviço para que possa me mostrar a cor do 

seu dinheiro, caso goste do que faço". 

            Quando presto serviços em maior quantidade 

e em melhor qualidade do que sou pago, sou eu 

mesmo quem está tirando o maior lucro desse 

esforço. 
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            Só através da realização de serviços deste 

tipo posso obter maestria no campo de trabalho que 

escolhi.   

Por isso transformo em meu objetivo principal e 

definitivo, a possibilidade de ultrapassar todos os 

recordes que atingi anteriormente em todas as 

coisas que faço. 

            Permito que essa busca da excelência se 

torne parte de meus hábitos diários e mantenho-o 

com a mesma regularidade com que me dedico às 

minhas refeições. 

            Faço questão de executar mais serviços e de 

maior qualidade do que aqueles que me pagam para 

fazer e verei que o mundo estará me pagando mais 

do que faço! 

CONHECIMENTO TORNA-SE PODER  
APENAS ATRAVÉS DO USO! 
 

             Um grande pensador afirmava que os 

hábitos são criados através da pratica de um mesmo 

ritual por 21 dias seguidos. 

            Desafio você a por em prática o ensinamento 

desta lição por 21 dias e verificar o que muda em 

sua vida. 
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Lição Quatro - Motive-se mantendo à 

vista seu Progresso Financeiro. 

            É muito importante pagar suas contas em dia 

e, como diz o Robert Kiyosaki, autor do livro “Pai 

Rico, Pai Pobre”, eliminar seus passivos (despesas 

que não geram receitas), mas mais importante que 

tudo é manter sua motivação elevada, para 

continuar fazendo o que for preciso para passar da 

penúria à prosperidade. 

           E a maneira mais eficaz de fazer isso é 

manter diante de seus olhos os progressos 

alcançados! 

           Para isso é fácil, faça uma lista de tudo o que 

você deve e ponha no computador (pondo no Excel 

fica mais fácil). 

           Abra seis colunas que podem ser ordenadas 

da seguinte forma: 

Histórico:         Nº da Prestação          Valor:     

Vencimento:     Data Final:       Valor Total: 

            Em Histórico: descreva sua dívida, 

especificando o nome do credor. 

            Em Nº da Prestação: é só anotar a prestação 

+ barra + número total de prestações (por exemplo 

se você estiver pagando a 6a prestação de uma 

compra em 24 prestações, anote: 6/24). 
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            Em Valor: anote o valor de cada prestação a 

ser paga. 

            Em Vencimento: anote a data do pagamento 

de cada prestação. 

            Em Data Final: anote a data em que pagará 

a última prestação. 

            Em Valor Total: anote quanto falta para 

pagar totalmente cada um dos compromissos. 

            E o mais importante: puxe uma coluna com o 

valor total de suas dívidas. 

     Embora este mini curso esteja sendo escrito 

em 1989 estou jogando essas dívidas lá no futuro 

para não assustar você agora. 

            O que vai acontecer é muito simples, 

digamos que você tenha uma lista mais ou menos 

assim: 

 

Valor total de suas dívidas:       R$ 48.295,04 

            No mês que vem, quando você pagar as 

respectivas prestações, e puxar o saldo, estará 

assim: 

Valor total de suas dívidas:       R$ 45.879,95 
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            A visão desse saldo, cada vez menor, age 

como um grande motivador para o seu inconsciente, 

gerando em você impulsos para manter-se ativo com 

maior disposição. 

            E vai acontecer que, algumas dívidas 

terminam de ser pagas antes de outras, o que 

significa que, com um pouco mais de esforço (ou 

menos) você pode pagar antecipado prestações 

ainda não vencidas de suas outras dívidas, 

libertando-se ainda mais rápido de seus passivos! 

            Por exemplo, no caso exemplificado acima, 

as prestações do empréstimo terminam em Abril de 

2005, o que lhe permite, com um pouquinho de 

sacrifício, começar a pagar duas prestações do carro 

por mês, ao invés de apenas uma. 

            Isso significa que terminará de pagar o carro 

mais cedo (um mês antes neste exemplo), o que irá 

permitir, pagar (com um pouquinho de esforço a 

mais) duas prestações da casa ao invés de uma só. 

            Isso fará com que se liberte de seus passivos 

(dívidas) num prazo de tempo inferior ao que seria 

de se esperar. 

            Pense no fulano de nosso exemplo, quando 

terminar de pagar essas três dívidas (se tiver juízo 

suficiente para não contrair outras que as 

substituam) será o mesmo que ter R$ 2.415,09 
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mensais a mais, para investir em direção à sua 

independência financeira! 

 E quando ele se inscrever em meu treinamento 

do TRANSFORMACIONALISMO, vai aprender a 

nunca comprar em prestação, até mesmo carro e 

casa você pode comprar a vista, é só aprender o 

que ensino nesse curso. 

 Acredite muitas pessoas fazem isso e eu sou 

uma delas. 

 Não é que eu seja rico, mas tenho bom senso e 

isso se aprende. 
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Lição Cinco - Quem poupa tostões 

ganha milhões. (Última Lição) 

         Quando li a biografia do Onassis e tomei 

conhecimento que ele poupou as moedas que 

ganhava de gorjeta em seu trabalho como garçom, 

durante vários meses para poder comprar um terno 

e ingressar na sociedade Argentina, mais uma vez 

reforcei dentro de mim a crença útil (paradigma) de 

que mesmo com pequenas economias, podemos vir 

a ganhar milhões. 

           É muito importante que saiba amealhar os 

pequenos trocados, que sobram em seu bolso ao 

final de cada dia. 

           Pessoas tolas ficam esperando grandes 

gestos e não se preocupam em poupar quando lhes 

sobra quantias muito pequenas e com isso põem a 

perder o grande conselho de Jim Rohn:  

“ – Não são os grandes gestos, são 

as pequenas negligências que fazem 

a diferença!”  

E o que são as pequenas negligências?  

São os pequenos gestos, as ações recorrentes 

que você tem que fazer a cada dia.    
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Mais de uma fortuna foi iniciada com o poupar 

de pequenas moedas que restam nas algibeiras 

após um estrênuo dia de trabalho. 

          Tenho ensinado este pequeno princípio, em 

muitos de meus cursos de prosperidade e sempre 

fico motivado quando algum de meus alunos me 

telefona ou envia um e-mail para contar as alturas 

financeiras que conquistou, começando por esta 

estratégia tão simples. 

           Pense uma coisa importante: sua maneira de 

agir está influenciando seu subconsciente e 

ensinando a ele, crenças e convicções que, depois 

de formadas irão influenciar a maneira como ele 

ajuda você. 

           Se você adota atitudes do tipo “- Se sobrar 

algum dinheiro, vou poupar.”, seu subconsciente 

passa a crer que você está numa penúria tão grande 

que não pode colocar sua vida em direção a ventos 

favoráveis financeiramente (nesse caso seria 

pecado poupar). 

           Por outro lado, se você começa a poupar 

qualquer quantia, até mesmo as moedas que 

sobram em seu bolso, seu subconsciente passa a 

acreditar que você está se tornando próspero, já que 

está conseguindo juntar algum dinheiro. 

           Pode parecer uma coisa tola, mas a verdade 

é que, a partir desse momento, o seu subconsciente 
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começa a direciona-lo rumo à prosperidade 

financeira, no melhor estilo de “Àquele que tem, 

mais lhe será dado, mas àquele que não tem, até 

o que tem, lhe será tirado.” 

           Mais uma vez eu lhe digo, não precisa crer 

em mim, experimente e veja o que acontece! 

           Vá a uma dessa lojas de 1,99 e compre um 

cofrinho de moedas desses que são dados às 

crianças (só entra no Reino dos Céus, quem age 

como uma criança, lembra-se?). 

           Pense em algum pequeno regalo que você 

possa comprar para si mesmo e que custe, em 

média, menos de R$ 100,00. 

           Cole no cofrinho, uma etiqueta com o nome 

daquilo que você quer comprar (Isto é muito 

importante, não subestime esta ideia!) e comece a 

guardar todas as moedinhas que receber de troco, 

dentro do cofrinho; quando o cofrinho se encher, 

abra-o e regale-se! 

           Não é pelo regalo que você irá comprar, nem 

pelo prazer que irá sentir ao usufrui-lo e sim, pelo 

que está ensinando a seu subconsciente que esta 

experiência é muito importante! 

           Vou lhe dar alguns exemplos, trazidos por 

amigos meus: 
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           Meu amigo Najan, contou-me que um amigo 

comum, o Belisário, parou de fumar e começou a 

guardar as moedas que gastava em cigarro, para 

fazer uma viagem a Espanha – não só foi à 

Espanha, como viajou pela metade do mundo, 

usando apenas esse expediente. 

           O Sr. Ernesto de Peruíbe, contou que quando 

sua filha casou, entregou a ela R$ 1.500,00 que 

poupou, apenas com moedas de troco, durante os 2 

anos e 3 meses que durou o namoro dela.   

           Dona Ema de Cotia, fez uma viagem ao 

Nordeste com as moedinhas que poupou desde o 

Natal do ano anterior até o mês de Junho de 1981. 

           Oberon de Bauru, comprou uma pequena 

motoneta para o filho, com os trocados que poupou 

ao longo de 11 meses. 

           Martinha de Jacareí, organizou a festa de 

Bodas de Prata dos pais, com as moedinhas que 

poupou durante 15 meses seguidos. 

           Um garoto de Tatuí, comprou uma passagem 

para sua avó ir visitar parentes em Portugal, que não 

via desde que emigrara, com as moedas que 

ganhava de caixinha (gorjeta) em seu trabalho como 

engraxate, trabalhando durante 3 anos e meio. 

            Um de nossos alunos, o Gustavo Bajotto, 

que é brasileiro, gaúcho, mas atualmente vive no 

Japão, onde defende a tese de um Doutorado na 



30 
 

área de Educação Física, enviou o seguinte 

depoimento que tem tudo a ver com esta lição e que 

incluo a seguir para motivar você: 

Como as Cinco Lições do seus curso trazem 

relatos de pessoas que foram bem sucedidas 

aplicando o método de economizar seus trocados, 

lembrei de lhe contar o seguinte: 

Moro em um local que fica a mais ou menos 

10km da universidade onde realizo meu doutorado. 

Se fosse usar os meios de transporte publico seria 

necessário embarcar em um ônibus e um metrô para 

ir ate' a universidade (e depois o mesmo trajeto para 

voltar para casa). Quando vim aqui para Nagoya fui 

logo procurar uma boa bicicleta (mountain bike) que, 

apesar de ser mais cara que as outras, seria 

resistente o suficiente para aguentar o tranco (no 

mínimo 20km por dia, todos os dias!). "Usando 

bicicleta" pensei "terei a oportunidade de fazer 

exercício e também será uma ótima oportunidade de 

encarar um desafio ('vencer a si próprio') todos os 

dias, chova ou não, faça frio ou calor... além de 

gastar metade do tempo que gastaria se fosse 

utilizar os meios de transporte públicos" (eu corro 

muito de bicicleta, he he he...). Assim fiz nesses 

anos todos, pedalando mais de 6000 km por ano..., 

já' estou na terceira bicicleta,... e também estou 

sempre em forma. Só que outro dia parei para 

calcular quanto eu gastaria por ano caso utilizasse 
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os outros meios de transporte; qual foi minha 

surpresa quando cheguei a um valor que 

correspondia a uma passagem de ida e volta para o 

Brasil, incluindo os gastos com vôos domésticos e 

também os gastos com compras no Brasil! Legal 

não?! Pedalar faz muito bem para a saúde física e 

mental, e também para o bolso!  

 

           Este seu mini curso em Cinco Lições de 

CINCO DIAS chegou ao fim com esta última lição.   

Como lhe prometi, nada lhe foi cobrado e você 

recebeu inteiramente grátis os ensinamentos aqui 

contidos.   

Foi para mim um prazer ter tido a oportunidade 

de estar com você nestes cinco dias e espero que os 

pequenos conceitos que lhe passei tenham sido de 

alguma utilidade.   

Se, qualquer dia destes, você resolver “dar um 

tranco positivo” em sua vida, faça o curso 

TRANSFORMACIONALISMO.   

Dê esse presente a si mesmo(a), você 

certamente merece! 

            Desejando aprofundar o tema deste Curso 

em Cinco Lições ("CINCO DIAS para obter Recursos 

Financeiros e Prosperidade de Maneira Prática"), 

faça o curso TRANSFORMACIONALISMO, para 
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saber mais a respeito, busque o Mini Curso GRÁTIS 

ENCONTRANDO SOLUÇÃO PARA SUA VIDA que 

você encontra neste link: 

 http://marconatali.com.br/transformacionalismo/ 

 

Tenha a certeza que nada vai levar você mais 

rápido para a prosperidade que o nosso curso. 

            O que você sabe, não tem 

valor algum, o valor está no que 

você faz com o que sabe.”         

                                    Marco Natali 

Desejando ajudar algum amigo, ou amiga, ou 

parente, envie-lhe este curso sobre AS CINCO 

LIÇÕES.   

Só lhe peço que mantenha o texto completo e 

não omita sua autoria. 

Ou para ficar ainda mais fácil, envie pelo Zap ou 

por e-mail este link:  

http://marconatali.com.br/receba-gratis-o-e-book-o-

caminho-para-a-luz/ 

 Seguindo este link ele terá acesso grátis a dois 

dos pequenos Bônus que ofereço. 

 

http://marconatali.com.br/transformacionalismo/
http://marconatali.com.br/receba-gratis-o-e-book-o-caminho-para-a-luz/
http://marconatali.com.br/receba-gratis-o-e-book-o-caminho-para-a-luz/

