
A RIQUEZA 
COMEÇA 
NA MENTE

MILIONÁRIO
MINDSET



Pensamento vira sentimento, que provoca uma ação. E ações, por 
sua vez, produzem resultados.

O Mindset Milionário é uma imersão de 2 dias que vai te transportar 
para um universo de reflexão e objetividade, onde você vai 

encontrar o verdadeiro significado da riqueza.

Baseado nas suas percepções de si mesmo, do outro e do mundo, 
você vai vivenciar uma experiência única, de ressignificação das 

crenças que hoje atrapalham o seu processo de enriquecimento.

Esse processo vai te permitir desenvolver o Mindset Milionário, o 
primeiro grande passo para receber a verdadeira prosperidade.

O CAMINHO DA
PROSPERIDADE



CONHEÇA A IMERSÃO

CLIQUE NA IMAGEM PARA VIVENCIAR
UM POUQUINHO DO MINDSET MILIONÁRIO

https://www.youtube.com/watch?v=yBCAJNbjrVE&t=


Toda grande transformação começa a partir do conhecimento. O primeiro dia desta imersão 
é um convite a conhecer como o inconsciente coletivo se comporta em relação ao dinheiro.

A partir disso, você será capaz de realizar uma reflexão interna e identificar quais são as 
suas próprias crenças relativas ao dinheiro, à riqueza e à prosperidade.

Com base em estudos da neurociência, da PNL, da administração, marketing e várias outras 
ciências, você compreenderá como o seu corpo responde à sua forma de produzir renda e 

ao consumo, encontrando o equilíbrio interno entre sua receita e suas despesas.

Neste dia você aprenderá:

1º DIA | AS CRENÇAS DA RIQUEZA 

. PROSPERIDADE É UMA DECISÃO INTERNA

. COMO SUAS PERCEPÇÕES AFETAM SEU ENRIQUECIMENTO

. OS 4 TIPOS DE RIQUEZA

. OS NÍVEIS DE CONSCIÊNCIA E O DINHEIRO



Uma vez percebida qual é a sua forma atual de pensar e lidar com a riqueza, chega 
o momento de agir, definindo um plano de ação que atenda à sua realidade, aos 

seus valores e aos seus verdadeiros objetivos.

A definição de prioridades, estabelecimento de metas financeiras e estratégias para 
aumentar sua receita são alguns dos conteúdos abordados no segundo dia do 

Mindset Milionário.

Neste dia você aprenderá:

2º DIA | CONSTRUINDO UM NOVO MINDSET 

. OS 4 VERBOS DA PROSPERIDADE

. OS CICLOS DA PROSPERIDADE

. A RIQUEZA DO PERDÃO

. COMO DIRECIONAR SUA ENERGIA AO SEU PROPÓSITO



O Mindset Milionário teve sua origem em uma viagem do Zé à Índia, onde ele 
aprendeu com Preetha Ji sobre os fatores que promovem a verdadeira 

prosperidade. Esta é sua oportunidade de vivenciar 2 dias inteiros de imersão neste 
conteúdo enriquecedor com esse ser de tanta luz, que contribuiu para a 

transformação de centenas de milhares de pessoas.

A ORIGEM DO MINDSET MILIONÁRIO



VOCÊ É SEU
MAIOR INVESTIMENTO

Conhecimento é a única coisa que você pode adquirir que jamais
 poderá ser tomada de você. E também é o investimento com maior 

potencial de retorno.

Para que a sua experiência neste evento seja prolongada e você tenha
o máximo aproveitamento do conteúdo ministrado, você receberá já no 

seu credenciamento o livro Mindset Milionário.



Vanessa Nery
Como começar a falar dessa transformação. Tive o prazer e 
a honra de conhecer esse ser de Luz @joserobertomarques 
no DSP de BH. Lá começou a minha transformação interi-
or. Foi para São Paulo para participar te mais um trein-
amento desse meu guru. Dessa fez levei meu marido para 
juntos começamos nossa transformação. Foi maravilhoso. 
Conseguir me conectar novamente com minha força inter-
na, eu mesmo e percebe o quanto era errada ao lidar com 
dinheiro. O dinheiro não é tudo na vida, mais se tornar 
uma pessoa próspera sim. Vc deve ir buscar mais prosperi-
dade material, prosperidade saúde, prosperidade relacio-
namento, prosperidade na família... quando se tem é que é 
viver nessa corrente de prosperidade toda a energia positi-
va do universo está ao seu favor. Eu hoje sou uma nova 
mulher em relação ao dinheiro na minha vida, no meu 
relacionamento, na minha família e amigos. Gratidão meu 
eterno mestre. Na minha vida você já deixou um maravil-

hoso legado e o mesmo se multiplicado.    gratidão,    amor      
   saúde     fé    prosperidade. 

Marilia Miranda
Esse evento foi o que eu precisava para me libertar de 
crenças limitantes com relação a dinheiro, foi maravil-
hoso entender sobre o que é gerar riquezas e de que 
forma eu posso servir melhor a sociedade. 
Minha transformação foi tão intensa que até as dores 
que estava sentindo e a febre passaram e não voltaram 
mais. Talvez a minha dor fosse a minha crença lim-
itante. Gratidão! Gratidão, gratidão!

Fernanda Jacinto
Foram 2 dias de aprendizados que supriram as minhas 
necessidades cognitivas - sabe quando precisamos de 
desenho para entender? - o Zé desenha, literalmente! 
E as vivências foram transcendentais. É difícil colocar em 
palavras o que senti ! Me senti bem, leve, num caminho 
claro, cheio de luz. Me senti amada ! Saí de lá LIVRE para 
ser quem eu sou em minha essência. Disposta a evoluir e 
viver o chamado que já existia dentro de mim e esteve 
sufocado por anos.  Pude me libertar e despertei para um 
bem maior, que é servir ao próximo com minha energia! 
Eu senti que ajudei pessoas que estavam próximas de 
mim, com um dom que tenho e tinha medo de assumir. 
Fiquei impressionada. Eu vivi minha essência de 36 anos 
em 2 dias! Maravilhoso. Eu agradeço a Deus pela vida de 
cada pessoa que estava lá e me coloco a disposição pra 
quem quiser saber de mais detalhes! Gratidão!

*Comentários retirados das redes sociais JRM

ELES DESENVOLVERAM UM
MINDSET MILIONÁRIO

ESSA TAMBÉM PODE SER A SUA REALIDADE!



O IBC possui atuação em 96 cidades do país, com um portfólio de Treinamento e 
Desenvolvimento com mais de 35 produtos sobre Transformação, Psicologia 

Positiva, Liderança, Coaching, MBAs e Pós-Graduações.

O Instituto nasceu da união de toda experiência e atitude empreendedora de seu 
presidente e fundador, José Roberto Marques e, através de suas formações de 

treinamento e desenvolvimento humano, forma milhares de pessoas todos os anos.

INSTITUTO BRASILEIRO DE COACHING | IBC

. Mais de 1 milhão de pessoas passaram pelas formações, treinamentos 
e palestras do Instituto Brasileiro de Coaching – IBC.
. É reconhecido como Líder de Mercado no Brasil pela Universidade de 
Ohio, fundada em 1804, uma das mais respeitadas Universidades do 
mundo.
. É uma escola certificada com o selo da ISO 9001, pela excelência em 
seus processos internos.



JRM DE PERTO

Muito mais do que teorias, técnicas e ferramentas desta 
metodologia, o objetivo maior de José Roberto Marques é 
oferecer uma experiência única aos alunos do IBC, como 
também desenvolver, de forma sistêmica, as potencialidades 
infinitas de cada ser humano.

Com este objetivo e sob sua gestão, em pouco mais de dez 
anos, o Instituto Brasileiro de Coaching formou mais de 50 mil 
profissionais do Brasil e de mais 23 nacionalidades, 
tornando-se referência em Coaching, Treinamento e 
Desenvolvimento, não apenas em nosso país, mas no mundo, 
tendo inclusive parceria com a Universidade de Ohio, nos
Estados Unidos.



GARANTA SUA VAGA!

Fale com o seu consultor agora mesmo 
para se inscrever na próxima turma do 

Mindset Milionário

FALAR COM MEU CONSULTOR

https://lp1.ibccoaching.com.br/mindset-milionario-saopaulo/

