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E-BOOK: PROSPERIDADE PARA 2017

 E-book sobre prosperidade para 2017, com a metodologia

do Master Coaching.

 Esse e-book contém conteúdo, ferramentas e técnicas

poderosas. Você terá uma profunda mudança e

transformação comportamental.

 A mudança para uma autoconsciência próspera, te trará

mais abundância, bem-estar e felicidade. Ter uma vida

muito mais plena e consciente.



SOBRE PROSPERIDADE...

Responda:

O que é prosperidade para você?



SIGNIFICADO DA PROSPERIDADE

“Prosperidade é um 

modo de viver e pensar, 

e não apenas dinheiro 

ou coisas.” 

Eric Butterworth

https://pensador.uol.com.br/autor/eric_butterworth/


SOBRE PROSPERIDADE...

Para ter a total prosperidade ou deixá-la fluir em 

abundância em sua vida, é necessário entender 

primeiramente qual sua definição sobre 

prosperidade.



ENTENDENDO A PROSPERIDADE...

Muitas pessoas acreditam 

que a prosperidade é 

sinônimo de riqueza, mas 

elas têm significados 

distintos.



RIQUEZA X PROSPERIDADE

Riqueza

 A riqueza é ter algo, conquistado ou que 

você herdou ou ganhou. 

 Ela pode acabar ou não.

 Somente se baseia em dinheiro e bens 

materiais

Prosperidade

 A prosperidade é algo mais amplo e vasto, 

vai muito além da prosperidade financeira.

 Você se torna abundante e amplia essa 

energia de prosperidade para diversos 

campos de sua vida, compartilha com 

outras pessoas e se torna infindável.

 Ela proporciona mais saúde, bem-estar e 

amor.



Responda:

Você já conquistou a 

prosperidade em sua vida?



Basta ter um 
propósito para 

que tenha 
acesso a 

prosperidade. 

COMO CONQUISTAR A PROSPERIDADE E SER BEM 

SUCEDIDO?



COMO CONQUISTAR A PROSPERIDADE E SER BEM 

SUCEDIDO

A total prosperidade vai muito além da prosperidade 

financeira.

Riqueza e dinheiro são apenas meios para determinados 

fins, baseados em seus valores. 

A prosperidade vai potencializar quem você já é.



COMO CONQUISTAR A PROSPERIDADE E SER BEM 

SUCEDIDO

A prosperidade engloba:

Bem-estar Viver plenamente
Ter bons 

relacionamentos



SOBRE PROSPERIDADE...

Responda:

O que falta para você ser bem-sucedido (a) e 

próspero (a) em sua vida?



LEIS DA PROSPERIDADE

Ganhar

Gastar

Economizar

Investir



COMEÇANDO A SER PRÓSPERO NA PRÁTICA...

“Sonhe grandes sonhos! 

Imagine que você não possui 

limitações e então, decida o que 

é melhor para você, antes de 

decidir o que é possível.” 

(Brian Tracy)



COMEÇANDO A SER PRÓSPERO NA PRÁTICA...

A partir de ferramentas e 

técnicas transformadoras  

você potencializará a 

prosperidade:



Responda:

Você está disposto (a) se tornar 

mais próspero e realizado?



EXERCÍCIOS DE PROSPERIDADE

1. Definição 

de propósito

2. Criação do 

Plano de 

Ação

3. Avaliar  as 

crenças 

fortalecedoras 

e limitantes

4. Criação da 

visualização 

de poder



1. DEFINIÇÃO DE PROPÓSITO

Defina qual seu propósito de vida? 

O que realmente quer para sua vida, 

que lhe trará conquistas, realizações 

e prosperidade?

Identifique quais são os seus valores pessoais?



2. CRIANDO PLANO DE AÇÃO

Além do propósito, você precisa ter objetivos em sua vida 

para se tornar mais próspero (a):

Liste os objetivos que  ajudarão a alcançar mais realização, 

conquista e prosperidade. 

Para cada objetivo, construa Plano de Ação para cada um 

deles. Use a ferramenta de Coaching: 5WH2 (Siga o roteiro 

a seguir):



2. CRIANDO PLANO DE AÇÃO

1. What (O 

que?): 

Liste todas as 

ações para 

alcançar seu 

objetivo.

2. Who 

(Quem?): 

Defina o 

responsável 

pelo seu 

objetivo.

3. When 

(Quando?): 

Estabeleça 

uma data 

limite para 

cada ação.

4. Where 

(Onde?): 

Defina onde 

suas ações 

serão 

realizadas.

5. Why (Por 

que?): 

Descreva 

quais 

benefícios que 

esse objetivo 

trará.

6. How 

(Como?): 

Descreva 

como suas 

ações 

deverão ser 

executadas.

7. How Much 

(Quanto 

custará?): 

Defina custos 

e recursos de 

seu objetivo.



3. AVALIAR AS CRENÇAS FORTALECEDORAS

Quais são as suas crenças 

fortalecedoras?

 Liste todas as crenças 

fortalecedoras, forças, potenciais, 

virtudes ou habilidades que possam 

te ajudar a conquistar seus 

objetivos e ações.

 Como você pode potencializar essas 

forças pessoais?



3. AVALIAR AS CRENÇAS LIMITANTES

Quais são as crenças limitantes 

(bloqueios, limitações, falhas)?

 Liste tudo o que você acredita que 

possa impedir você de alcançar suas 

ações, objetivos, sonhos. 

 Pense em alternativas para não 

permitir que essas crenças 

limitantes te impeçam de alcançar o 

que deseja.



4. CRIAÇÃO DA VISUALIZAÇÃO DE PODER

Visualize, numa imagem mental, todos os seus sonhos e desejos 
prósperos que gostaria de alcançar. Estabeleça um dia para realizá-los, 
com metas reais e como fazer para chegar lá (plano de ação).

“Sua mente tem um poder de

fabricar a realidade. O que você

pensa, você sente, o que você

sente, você vibra, o que você vibra

você atrai para si. Somos seres

vibracionais que interagem com o

universo.”

The Secret

https://pensador.uol.com.br/autor/the_secret/


CRIE UMA CONSCIÊNCIA PRÓSPERA

“Eu me liberto 

da escassez”

“Eu sou próspero 

e saudável”

“Eu mereço ser 

bem-sucedido e 

rico”

“Minha conexão com 

a inteligência 

universal me 

proporciona uma 

enorme fortuna”

“O dinheiro é 

meu amigo”

“Eu compartilho 

minha 

prosperidade 

com o outros”

“Minha riqueza 

contribui para a 

minha liberdade”

“Todo dinheiro 

que eu gasto, 

volta para mim 

multiplicado”

Faça afirmações positivas, repetindo 3 vezes cada uma. 

Elas ficarão no seu inconsciente e poderá exercitá-las sempre:



“Energize sua vida com a ação. 

Não espere que as coisas 

aconteçam. Faça acontecer. Crie 

seu próprio futuro.” (Bradley 

Whitford)



ALESSANDRA CASSAPULA

PSICÓLOGA & MASTER COACH

www.alessandracassapula.com.br

contato@alessandracassapula.com.br

Telefone: (11) 3136-0599

Conecte-se à abundância e prosperidade!

Conheça o programa completo da 

prosperidade. Saiba mais, entre em contato!

http://www.alessandracassapula.com.br/
mailto:contato@alessandracassapula.com.br

