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12 Virtudes de Enriquecimento
Exu do Ouro
As 12 Virtudes Exu do Ouro é um conteúdo exclusivo de quem
terminou o Treinamento e tem como objetivo entender com mais profundidade a nossa relação com o dinheiro e como as nossas finanças
podem ser administradas para que a prosperidade aconteça.
Nem todo mundo que é rico materialmente é próspero, mas
prosperidade engloba ser alguém de finanças bem consolidadas.
A maior parte das pessoas tem algumas dessas virtudes, e
não consegue mesmo atingir o êxito que gostaria porque justamente falta uma virtude visceral.
Apesar de ter uma pessoa virtuosa em alguns aspectos ela
tem estrutura psicológica dela completamente abalada, as suas
crenças como a sua trilha neurológica está construída sobre o
assunto do dinheiro é altamente penoso, paralisante e escravizador e é isso que faz com que o dinheiro não aconteça com que
harmonia econômica não se estabeleçam na sua vida.
Aqui embaixo vou deixar em tópicos as 12 Virtudes de Enriquecimento Exu do Ouro e uma breve explicação do que se trata
cada uma delas inspirados nas falas de Pai Rodrigo Queiroz em
curso de mesmo nome.
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1 . Sabedoria

S

abedoria é exatamente seu conhecimento verificado na
prática que desenvolveu expertise e que você tem uma
definição clara e inteligente no uso disso.

Diante a vida independente da sua idade, da sua história, dos
seus caminhos, o que você acumulou de conhecimento, o que você
tem de aprendizado, o que você com o seu conhecimento e com a
sua experiência aprendeu, é isso que define um tipo de sabedoria.
Para você entrar em uma jornada de enriquecimento tem
que ter clareza e atenção em ser um indivíduo que busca sabedoria, que não pega conhecimentos teóricos e sai reproduzindo
igual um papagaio e não desenvolve uma vivência sobre aquilo.
A sabedoria é o resultado daquilo que você aprende, aquilo
que você executa, então você conhece, você põe em ação e isso
gera um aprendizado.
Certo ou errado você tem um resultado, o que fica é o que
desenvolve uma sabedoria sobre o assunto.
PALETA COR

dda53b 231f20 fcde9d

4

2 . Discípulo

O

eterno aprendiz tem estrutura do discípulo. Todo mundo
que quer crescer e se desenvolver como indivíduo tem
sempre mestres. Na vida pessoal, espiritual, profissional, emocional, amizades. Quem não está atento para isso perde muita oportunidade.
Napoleon Hill entrevistou durante 20 anos bilionários do
mundo todo, e identificou o seguinte, todos eles têm em comum o mastermind.
Mastermind que é aquela coisa do mestre mesmo, onde eu
vou lá e busco sabedoria, busco entendimento, busco saber o
que eu não sei em grupos.
Os bilionários se conectam. Isso significa que, você precisa ter
conexões poderosas, conexões poderosas têm a ver com suas crenças também o que você pode ensinar, e o que você pode aprender.
Sempre você é um discípulo da vida, discípulo da sua história ao mesmo tempo que você também é mestre de si mesmo
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e mestre de outras pessoas que vê em você um exemplo, um
modelo e a possibilidade de aprendizado.

3 . Integração

A

Virtude da Integração é revelada pela sua capacidade
de estabelecer ricamente parceria, identificar e escolher
suas companhias e estabelecer as alianças certas que
é quase o mesmo que as parcerias, está aqui a terceira virtude.

4 . Integridade
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Basicamente é a integração, conexão reta e ordenada entre o que você sente, o que você pensa, o que você fala e o que
você faz.
A Integridade é a morada da honestidade, e a honestidade é a janela por onde flui passa o fluxo da prosperidade
e é justamente na Integridade que se alicerça as condições
de riqueza.
Integridade é atração natural da riqueza porque porque
pessoas íntegras honestas atraem naturalmente pessoas iguais
ou que querem ser como e nesse processo de atração você tem
pessoas se atraindo por você e querendo fazer conexão.

5. Retidão

D

entro da retidão enquadra-se aqui o ‘’ esqueça atalhos”.
Quem tem retidão não busca atalhos porque sabe, tem a
sabedoria que não existe o milagre financeiro, não existe
como você burlar um processo que deve ser consistente, quem tem
retidão tem consistência, portanto é disciplinado, tem disciplina.
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Disciplina é desde você ter uma rotina bem organizada, horário que você acorda, o horário que você faz a sua refeição, o
horário que você descansa, o horário que você faz o seu esporte,
o horário que você faz o seu lazer, o horário que você namora, o
horário que você dá atenção para as pessoas que lhe são caras,
tudo isso, o horário que você reza.
Isso não tem que ser engessado, você tem que ter a disciplina
do processo de dedicação em tudo aquilo que é importante.

6. Perícia

O

perito é aquele que se preocupa em sempre aprimorar seu
conhecimento sobre algo. Perícia a princípio é você ser
a referência ao mais alto nível de conhecimento daquilo que

se faz.

O perito tem conhecimento e tem tanto conhecimento que
consegue separar o joio do trigo. Vai refinando a sua eficiência
e faz muito mais com muito menos, a partir desse conhecimento de alto nível.
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7. Zeladoria

A

quele que desenvolve a autoconfiança e a zeladoria
como virtude desenvolve o seu trabalho com sacralidade.

É como se tudo o que fizesse fosse ao mesmo tempo uma
oferenda (falando na nossa particularidade) uma oferta sagrada.
Entrego aquilo porque já não é mais pelo outro, mas é a
minha conexão com o que faço.
Isso me conecta com meu melhor e quando você está conectado com o seu melhor você está conectado com Deus.
Portanto, o seu trabalho é uma conexão com o sagrado. É
Deus se manifestando.
Não importa se o seu trabalho é no meio religioso. Se você
se realiza naquilo que faz, esta é sua conexão com Deus.
Portanto, essa virtude a Zeladoria é um trabalho daquele
que desenvolve a autoconfiança, é diligente e tem o zelo de en9

tregar aquilo da melhor qualidade.
Precisamos da zeladoria em nossa formação consciencial
de profissional.

8. Eficácia

A

Virtude Eficaz é o indivíduo que tem eficiência nas suas
ações nós temos a tríade da eficiência ela é composta
por: visão, foco e ação.

Eficácia é ter clareza, objetivo.
Objetivo claro de onde quer chegar e quem você quer ser.
Para e pensa agora: quem você vai ser quando ficar rico? O que
você vai fazer quando enriquecer?
Cuidado com a resposta porque, você acredita que o caminho do enriquecimento é um caminho fácil, é um caminho daqueles que atinge um certo objetivo e depois vai só curtir a vida
adoidado?
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Foco é o que elimina as distrações. Não fique mudando a
regra do jogo toda hora, não fique mudando o caminho toda hora,
não busque atalho o tempo todo.
Se você tem a visão, traça o seu objetivo e coloca em ação.
Isso é eficácia.

9. Estratégia

F

azer o planejamento estratégico de enriquecimento, é acima de tudo, desenvolvimento de hábitos.

Como você lida, fatia e organiza suas finanças muda de
tempos em tempos, conforme vai mudando os seus ganhos.
A estratégia está relacionada em qual porcentagem você
vai dedicar para cada objetivo de sua vida. Por exemplo, o ideal
é que 60% do seu salário seja suficiente para pagar suas contas
básicas.
A estratégia é a virtude da organização coordenada
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e alinhada, de seus gastos com o pró labore e seus objetivos
e metas.

10. Determinação

Q

ual é a essência da determinação? É a perseverança,
é a resiliência.

Você precisa ser resiliente para que? Para saber lidar com
o que vai acontecer no seu campo emocional de frustração, de
decepção, de chateação, de ser afetado.
Está certo você ser afetado quando vê alguém que você
ama, alguém que gosta e admira tentar te desmotivar, às vezes
sem perceber e sem maldade.
Mas, aí é preciso perseverança. Só é perseverante aquele
que lida com as suas emoções, empecilhos emocionais e adversidades de forma resiliente.
Uma coisa caminha junto com a outra e só tem perseverança, e só tem resiliência quem é realmente determinado.
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11. Generosidade

A

generosidade traz em si elementos fundamentais, alguns deles são a humildade, o altruísmo e o espírito filantrópico.

A generosidade é a virtude natural do indivíduo que sabe
que “sozinho não existe”, que “juntos somos mais” e que se “eu
ganho você ganha”.
Você age generosamente no seu trabalho? Compartilha o
que sabe com medo sem medo de perder?
A generosidade não pode ser motivada pelo medo de uma
suposta consequência de não ser bonzinho.
Essa generosidade não é legítima.
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12. Gratidão

A

gratidão é o reconhecimento e a não pretensão. O muito
obrigado é a âncora da devolutiva, da expectativa.

Esse comportamento de quando o outro faz com a expectativa da devolutiva “faça comigo o que eu fiz com você” ele está
ancorando um posicionamento onde todas as ações são motivadas por expectativas.
Quando você age despretensiosamente você é a pessoa
grata.
Fazer sem esperar algo em troca ou aceitar sem achar que
precisa um dia devolver, são características da gratidão.
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Esse eBook possui direitos autorais.
Estão expressamente proibidas
quaisquer outras formas de utilização
ou reprodução tais como: editar,
adicionar, reduzir e praticar qualquer ato
de comercialização.
A violação de quaisquer desses direitos
exclusivos do titular, acarretará a
sanções previstas na Lei 5988 de
14/12/1973 artigos 184 e 186 do
Código Penal e Lei de Direitos
Autorais (Lei 9610/1998).
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