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Sou psicólogo, desde a faculdade a temática do dinheiro me tocava.
Minha mãe me dava 20 reais para que eu passasse a semana na faculdade.
Consegui me virar muito bem. O negócio piorou foi quando virei bolsista e passei
a receber 400 reais. Eu achava que estava bem demais, fiz um cartão da C&A que
passava no MC Donalds e torrei tudo em comida. Foi aí que, mesmo estudante, a
temática do dinheiro me tocou.

QUEM É O MARCO?
QUAL A MINHA HISTÓRIA?



Mais tarde, em 2015, tive a oportunidade de montar uma clínica de psicologia.
Meus pais se mudaram para uma casa e, como a casa era grande, metade dela
foi usada para que eu pudesse trabalhar depois de me formar. Montamos 3 salas
e locávamos para psicólogas por turno.

Por 5 anos, passaram pela clínica centenas de psicólogas e o que eu percebia era
que elas eram muito competentes, mas não sabiam nada sobre dinheiro.

De tanto acompanhar e ajudá-las nDe tanto acompanhar e ajudá-las nessa dinâmica, em 2017, montei um workshop
sobre finanças, depois um livro, depois um treinamento online e, por fim, uma
Comunidade. O grande diferencial do meu trabalho é justamente porque não
sou consultor financeiro, mas sim psicólogo. E eu sei cada demanda que colegas
de profissão vivem porque eu toco nelas todos os dias.



Nessa aula, quero te mostrar como crescer financeiramente, olhando para o
dinheiro de maneira madura.

Ou seja, parar de ter medo.
Aprender que dinheiro não é só planilha e, o principal, aprender a decidir de
maneira consciente sobre o que fazer com as finanças.

Minha missão é te ajudar a
crescer financeiramente.
Porém, isso ainda é muito abstrato. No fundo, eu quero te ajudar a tomar uma
decisão segura sobre o que comprar ou não comprar, onde investir, que decisão
tomar. Quero te ajudar a chegar no alívio do final do mês porque as contas
estão pagas. Quero que você cresça financeiramente e que isso te motive.
SiSim, o dinheiro motiva. Quero que você se sinta orgulhosa da psicologia, mas
um orgulho consciente.



Para começar, precisamos entender que a faculdade nos
tira da realidade. Digo isso porque, ou você só enxerga a psicologia como ciência,
ou apenas vê a profissão através do emprego dos sonhos ou da agenda cheia.

A verdade é que quantas pessoas você conhece que, por exemplo, atendem muito
e estão bem? Estão seguras com a profissão? E que são pessoas que sabem o que
fazer com o próprio dinheiro?

Infelizmente, a grande maioria dos colegas não se encontra nesse cenário.
Muitas não podem nem tirar férias. Muitas ainda são vistas pelos companheiros
como a que tem uma profissão hobby. É a que tem profissão do extra. É aquela
que o dinheiro vem para ser o lazer da casa e não dividir as responsabilidades.

Precisamos entender que a psicologia é uma profissão como qualquer outra.
Presta serviço, precifica, vende, tem prazo e precisa de gestão.

E onde está o problema? Nós falamos sobre tudo, menos sobre dinheiro.
Até as contas chegarem.

Por quê?

Crenças interiores nos travam e
falta um espaço seguro de fala
para trabalhar essas questões.
Muitas colegas nem para terapia levam.
Meu compromisso com você nessa aula é criar esse espaço seguro para
falarmos sobfalarmos sobre dinheiro.
Dito isso, vamos aos passos para crescer financeiramente.



Passo 1:
Saiba onde você
está na sua
relação com
o dinheiro.



Se está em dívidas, traçar um plano para sair.
(Nem sempre é cortando gastos, nem sempre é sozinho). 

Qual o teu faturamento médio mensal? Para onde você quer crescer em números?

Não fazemos isso porque temos distância do dinheiro.
Nós preferimos aprender sobre todas as coisas, menos aprender sobre como
cuidar do fruto do nosso trabalho.

É pÉ preciso se relacionar com o dinheiro



Passo 2:
Tenha clareza
sobre o que
você faz



Qualquer prestador de serviço precisa saber o que oferece.
Precisamos olhar para nossas habilidades naturais para sabermos qual
problema resolvemos.

Nós afirmamos que sabemos o que faremos sem nunca termos feito nada.
E isso nos leva a achar que podemos resolver qualquer demanda. E não é assim.
Nós não sabemos de tudo. Não damos conta de tudo.

O que fazer, então paO que fazer, então para definir um nicho?
Liste as demandas que a vida te apresenta. Liste suas habilidades naturais.
Exclua o que você não dá conta e aprimore o que você alcança.

Muitas pessoas se colocam em situações por precisar de grana, não encaminham
por precisar de grana.

Foco é dizer não para o que você não
precisa e sim para o que precisa.



Passo 3:
Faça dinheiro
com o problema
que você resolve.



Precisamos desmistificar o viver de psicologia.
É preciso sair do romantismo do marketing e entender que é fundamental
aprender a precificar, comunicar e fechar com clientes.

De nada adianta você saber o que fazer com a puérpera com desequilíbrio
emocional, se ninguém fecha com você. 

Viver de psicologia = vender da mesma forma que viver de pintura,
de engenharia é de engenharia é vender. 

Achamos que as pessoas têm que vir até nós e não é assim.
Tem que ter postura ativa. 
É preciso saber se comunicar, comunicar o preço, o valor do trabalho para
fechar negócios.

Marco, e o que isso tem a ver com o dinheiro?
Quem vendia enganava, por isso temos medo.



Passo 4:
Toque no
seu dinheiro.



Aprender a lidar com o dinheiro = mexa em planilhas e nas burocracias.

Tem gente que hoje não sabe quanto entrou no mês. Possui diferentes
preços de sessão e está tudo bagunçado.

Tem gente que não sabe quanto sai e, quando entra no vermelho, sai
cortando tudo. Ou então morre de medo de crescer, de investir.

Contabilidade toda está bagunçada pelo medo de mexer nela.

Medo do que nunca vimos.Medo do que nunca vimos.

Enraizado na história as planilhas e
boletos dos pais.



Passo 5:
Reinvista



Virou moda aprender sobre investimentos.

Só que eu quero que você me diga uma coisa: digamos que você recebe 4 mil.
Daí você vê um material que, por mil, te ensina uma habilidade que, com treino,
você fará lives melhor, fechará melhor com clientes e com mais clientes.
Esses mil, com trabalho, se transformam em 10 mil, fácil. 

O problema é porque queremos tratar o investimento como conta da
megasenmegasena, com o mindset do ganhar dinheiro e não o do fazer.

O que enriquece é o trabalho. Não tem truque.

“Ah Marco, mas tem risco!” 

Sugestão de livro: Quem mexeu no meu queo. 

Reinvista no seu trabalho, nas habilidades que você não tem. 

Medo de dar errado por modelos de fracasso.
O zero sempre será melhor que
os os resultados ruins.



Eu te garanto que: aplicando os passos com constância e disciplina
você vai crescer. 

Sucesso é atingir seu objetivo com plenitude.

Qual o seu? 5 mil por mês? Qual o prazo?

A não ser que exista um comprometimento,
haverá apenas promessas e esperanças.

O noO nosso maior medo é “não ser”

Não sei se você percebeu, mas cada um dos passos que trouxemos tem um
elemento interior, para além dos números.

O problema é humano, antes de ser financeiro. 

Não trabalhar isso é continuar na mesma realidade.
É continuar insegura, inquieta, desmotivada, triste porque não consegue
realizar conquistas.

O mundo é de quem fazO mundo é de quem faz

QUERO O GUIA DE PRECIFICAÇÃO

comunidadenobre.com.br/guiappp
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