
Jornada da Riqueza
C O N Q U I S T E  S U A  L I B E R D A D E  F I N A N C E I R A



O curso JORNADA DA RIQUEZA traz, de forma vivencial, ferramentas para 
que você possa conquistar resultados extraordinários em sua vida financeira e 
utilizá-los para influenciar positivamente tudo o que é importante para você: 
família, saúde, qualidade de vida, amigos, e quaisquer outros fatores de valor 
e significado para você atualmente.
Temos como base a Programação Neurolinguística (PNL), ferramenta que pro-
porciona excelência ao desenvolvimento do potencial humano.
Você compreenderá de que forma foi programado para lidar com o dinheiro e 
quais resultados essa programação gera. Assim, ao longo do curso você apren-
derá e vivenciará técnicas para modificar o que limita seu potencial, além de 
potencializar seus recursos na busca do sucesso financeiro. 
Por fim, você será capaz de criar e construir um sistema sólido e confiável de 
multiplicação de riqueza, possibilitando você ir em busca da sua liberdade 
financeira, usufruindo do seu presente enquanto garante o seu futuro de 
forma saudável e equilibrada. 

"A riqueza vai em direção àqueles que possuem a mente 
preparada para atraí-la"
(Napoleon Hill)
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CONTATO - CAROL

(12) 97812-4275
TEMPO DE CURSO

10h
FORMATO

Presencial

Reprogramação Financeira com PNL

Compreenda através da Neurociência o funcionamento do 
cérebro e como usá-lo a seu favor na tomada de decisões.

Entenda como seu sistema de crenças financeiras foi instalado. 
Aprenda como fazer a reprogramação de suas crenças para 
alcançar um próximo nível financeiro em sua vida.

Identifique o modelo mental financeiro das pessoas que te 
criaram e como isso impacta hoje em seu resultado financeiro.

Aprenda os comportamentos e hábitos financeiros de sucesso.

Conheça a forma de pensar da mente rica.

Aprenda como usufruir o momento presente, ao mesmo em 
que constrói um futuro seguro e próspero, que trará  equilíbrio 
e liberdade para sua vida.

Aprenda estratégias de como diminuir seus gastos e eliminar 
dívidas.

Entenda a diferença entre independência e liberdade 
financeira.
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Mentorias

Projeto de Vida Financeiro;

Como fazer uma Melhor Gestão do seu Dinheiro;

Assessoria Financeira: como investir de maneira inteligente;

Teste de perfil comportamental;

Liberdade Financeira: construindo um futuro de prosperida-

de com qualidade de vida;

Gestão do tempo movido por um propósito de vida.

Horário de cada encontro: 19:30 às 21:30h

Curso Presencial (10h) 
Mentorias (12h)
Análise de Perfil Comportamental com relatório
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Presencial

Curso Presencial

Data: 28/08/2021
Horário Presencial: 8h30 - 19h30 
Material didático, coffee, almoço e bebidas
Local: Summit Suítes Hotel (Antigo Hotel Baobá)
Endereço: Av. Independência, 3249, Taubaté - SP

Aplique todo o conhecimento adquirido no curso nas próximas 06 
semanas online com nossos especialistas para direcionar você a 

trilhar sua Jornada da Riqueza.
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Especialista em PNL - Programação Neurolinguística e Comportamento 
Humano há mais de 17 anos no Brasil e EUA.
Pós-graduada em Neurologia pela Universidade Estácio de Sá. 
Staff de Tony Robbins no Brasil.
Responsável pelo evento “O Novo Código da PNL” que trouxe ao Brasil 
JohnGrinder - Criador da PNL.
Certificada por T. Harv Eker autor do livro “Os Segredos da Mente Milionária” - 
Curso Millionaire Mind Intense.
Certificada e treinadora da empresa GCI WorldWide Corporation (USA). 
Certificada e treinadora da empresa INEXH - Instituto Nacional de Excelência 
Humana. 

Gestora comercial no Guia da Bolsa - XP Investimentos.
Formada em Administração de empresas - UNITAU.
Formação internacional método CIS - FEBRACIS.
Certificada pela Florida Christian University - FCU.
Certificada BM&F BOVESPA B3 - PQO.
Certificada ANBIMA - CPA-20 - Especialista de investimentos.
Certificada ANCORD - AAI - Assessora de investimentos.
Certificada INEXH – Instituto Nacional de Excelência Humana.
Investidora profissional conforme a instrução 554/14 - CVM.
Experiência de 13 anos no mercado financeiro nas instituições: Santander, 
Safra e XP.

Aline Carvalho

Gustavo Lanziloti

Tatiana Claro

Treinadores

Superintendente regional no Guia da Bolsa - XP Investimentos.                                      
Experiência de 10 anos no mercado financeiro nas instituições: Santander, 
Safra e XP.
Investidor profissional conforme a instrução 554/14 - CVM.
Certificado BM&F BOVESPA B3 - PQO.
Certificado ANBIMA - CPA-20 - Especialista de investimentos.
Certificado ANCORD - AAI - Assessor de investimentos.
Certificado INEXH – Instituto Nacional de Excelência Humana.
Formado em Gestão comercial pela UNITAU.
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