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22 CONECTE-SE COM O DINHEIRO

chega um dinheiro assim fácil, ela logo imagina como vai 
gastar. O dinheiro vai embora tão fácil quanto chegou. Se 
essa mulher tivesse mente rica, teria feito algo completa-
mente diferente: prometer-me que ia investir esse dinheiro.

Quem tem mente rica, quando 
ganha 100 dólares de presente, 
imediatamente pensa em como 

transformá-los em mais 20 notas. 
A mente pobre, porém, come o 

dinheiro no outro dia em um jantar.

A pobre nota nunca vai se reproduzir porque a men-
te pobre fecha a corrente, corta o ciclo e faz com que ela 
se mude para a carteira de uma mente rica, que vai saber 
adotá-la.

Aquela mulher a quem dei os 100 dólares tinha, evi-
dentemente, mais opções. Eu lhe propus uma alternati-
va que ao mesmo tempo lhe desse oportunidade de fi-
car bem com seu marido e com os Benjamins, como eu 
gosto de chamar as notas de 100 dólares (por causa da 
imagem de Benjamin Franklin que há nelas). Eu disse  
à mulher que ela poderia comprar uma lembrancinha, es-
crever um cartão de amor, dar-lhe uma flor e preparar um 
jantar delicioso em casa. Isso certamente não lhe custaria 
mais de 20 dólares.

O marido certamente curtiria essa atenção da mes-
ma maneira que curtiria um jantar em um restaurante 
de luxo; ou até mais, porque, na verdade, valorizamos 
mais o esforço e a criatividade que alguém usa para nos 
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a MENTE pObRE 23

surpreender que o lugar aonde vamos comemorar um 
aniversário. Por isso, algumas velas na varanda, um de-
licioso jantar feito em casa, os filhos e amigos que che-
gam depois da surpresa para se juntar à celebração… tudo 
isso faz um aniversário mais memorável que uma estre-
la Michelin. Ou seja, não era necessário que ela gastasse 
todo o dinheiro que ganhara para alegrar o coração de seu 
marido. Aquela mulher aprendeu algo importante naque-
le dia: a mente pobre é a que gasta o dinheiro quando não 
é necessário.

Na Introdução, narrei como, apesar de eu nascer men-
te rica, meu entorno e as circunstâncias da vida me trans-
formaram em mente pobre. Eu assumi crenças e compor-
tamentos típicos desse tipo de mente. E eu digo que, na 
verdade, não é a ausência de dinheiro em sua vida que o 
torna mente pobre. Existe gente que tem muito dinheiro, 
mas é mente pobre. O que determina se você tem mente 
pobre é a qualidade de sua conexão com o dinheiro. É 
algo que depende de seus valores, princípios, comporta-
mentos e crenças em relação ao dinheiro.

Por isso, quero lhe falar sobre o momento em que me 
dei conta de que eu havia desenvolvido uma mente po-
bre. Foi um episódio que não só mudou radicalmente mi-
nha conexão com o dinheiro, como também transformou 
de maneira profunda minha vida e a qualidade de meus 
relacionamentos em todas as áreas.

Um dia, eu estava viajando pela Highway 95, em 
Miami. À minha direita ficava Brickell, um bairro lindo 
e moderno da cidade. À esquerda, eu via os maravilho-
sos canais que muitas vezes vemos em séries de televisão 
como Miami Vice. Eu dirigia um Porsche Cabriolet, um 
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24 CONECTE-SE COM O DINHEIRO

conversível extraordinário, o sonho dourado de qualquer 
mortal. Tudo era perfeito, até que uma voz interrompeu 
minha enganosa calma. As palavras foram pronunciadas 
por minha assistente, que estava no banco do passageiro. 
“Jürgen, você tem mente pobre”, disse ela, do nada.

Fiquei pasmo. Não podia acreditar no que havia aca-
bado de escutar. Eu tinha um Porsche perfeito, morava em 
uma casa de 1,2 milhão de dólares, tinha uma carreira de  
sucesso, viajava o mundo todo curtindo as melhores pai-
sagens, as mais maravilhosas estadias… e minha assisten-
te se permitia me dizer que eu tinha mente pobre?

Desde quando os passarinhos atiram no estilingue?, 
pensei. Essa mulher vive com uma colega de quarto, eu 
lhe pago 1.600 dólares por mês e ela está sempre me 
pedindo dinheiro, e vem me dizer que o mente pobre  
sou eu?

Então, eu lhe perguntei o que queria dizer, e ela res-
pondeu: “Não sei explicar direito; acabei de ler um livro, 
e vejo você em cada página”.

Muito letrada a moça, mas pobre, pensei, contrariado.
No dia seguinte, ela chegou com Os segredos da men-

te milionária, de T. Harv Eker. O autor é um exemplo de 
superação, provém de uma família de imigrantes que che-
gou aos Estados Unidos com menos de 100 dólares no 
bolso, e dedicou-se a trabalhar e a construir sua fortuna 
com seus próprios meios. É um livro maravilhoso, pode-
roso, um best-seller traduzido para mais de 30 idiomas. 
Eu li o livro em um piscar de olhos.

Eker diz que muita gente pensa que para alcançar 
a prosperidade é necessário ter um grande conhecimen-
to sobre estratégias de negócios e gestão financeira. Mas 
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a MENTE pObRE 25

isso é totalmente falso, pois, na realidade, seu sucesso fi-
nanceiro não depende tanto desse conhecimento, e sim 
de seus padrões de pensamento inconscientes. De fato, 
todo mundo tem estruturas de pensamento gravadas de 
maneira permanente e profunda na mente, que são como 
nosso disco rígido.

O contexto familiar no qual crescemos condiciona 
definitivamente a maneira como nos relacionamos com 
o dinheiro. Desde as conversas sobre dinheiro que escu-
tamos em nossa família até a maneira como nossos pais 
ganhavam a vida, e quando a ganhavam.

Quando pergunto às pessoas que participam de meus 
seminários por que administram o dinheiro da maneira 
que fazem, elas quase sempre respondem: “porque minha 
mãe fazia assim”; “porque meu pai fazia assim”. São ma-
neiras transmitidas de geração para geração.

Nossa relação com o dinheiro é determinada por vá-
rias gerações. Veja, por exemplo, que impressionante o 
que um amigo me contou. Esse amigo ganhava um bom 
dinheiro, mas estava sempre bastante endividado. Eu su-
geri que ele investigasse a história de sua família em re-
lação ao dinheiro. Então, ele descobriu que seu avô era 
alcoólatra e, por causa de seu vício, havia se endividado 
seriamente. Seu avô gostava de ir todos os dias ao bar 
e, como era de caráter generoso, convidava seus amigos 
a beber com um dinheiro que não tinha. Chegavam co-
bradores à casa do pai de meu amigo, e às vezes leva-
vam coisas para recuperar o dinheiro deles. Mas o vício 
de se endividar não era só do avô. A irmã do avô sofria do 
mesmo mal, a ponto de ter sido detida e passado alguns 
anos na cadeia por isso. Meu amigo percebeu que estava  
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26 CONECTE-SE COM O DINHEIRO

reproduzindo os mesmos padrões, apesar de nunca ter 
tido a oportunidade de conhecer seu avô.

A conexão com o dinheiro é moldada por várias ge-
rações anteriores à nossa. Eker diz que o dinheiro é como 
um termostato que regula a temperatura. Se a temperatu-
ra for baixa, também será baixa a qualidade da conexão 
que temos com o dinheiro. Devido a isso, ainda que você 
tiver chance de se tornar um milionário, se seu termosta-
to estiver regulado para baixas temperaturas, você só vai 
atrair baixas quantias de dinheiro. Por isso,

para ter uma conexão permanente 
com o dinheiro, você tem que 

transformar a estrutura profunda 
de seu pensamento.

Essa ideia me marcou por completo.
Lendo T. Harv Eker, entendi não só que eu havia in-

conscientemente adquirido uma mente pobre, como tam-
bém que para atrair e experimentar a abundância em 
minha vida eu necessariamente teria que transformar 
meus pensamentos.

A boa notícia é que essa 
transformação é possível e podemos 

romper com os padrões que 
herdamos de nossos ancestrais e que 

repetimos inconscientemente.
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a MENTE pObRE 27

E a melhor maneira de conseguir isso é estudar e 
adotar o pensamento das mentes milionárias. Por isso, 
um dia, eu fui para o escritório e anunciei para a minha 
equipe: “Senhoras e senhores, temos que descobrir como 
matar a mente pobre de Jürgen Klarić”.

A mente pobre tem medo 
e desconfia do dinheiro.

Quando você dá dinheiro a uma mente pobre, ela 
quer se desfazer dele, por isso ela o consome o mais rápi-
do possível, comprando coisas inúteis.

A mente pobre só sabe consumir e 
gastar, não está programada 

para poupar e investir.

Ela gosta do que compra, mas não do que significa, 
sendo que, na verdade, é o contrário: as coisas valem por 
seu significado, não por seu preço.

Na realidade, existe gente tão mente pobre que, 
quando você lhe dá dinheiro, ela começa a se questionar: 
“É sério que está me dando de presente?; É meu?; Pos-
so ficar?”. É gente que fica momentaneamente feliz com 
os Benjamins, mas na realidade, seu cérebro fica o tempo 
todo sabotando sua aquisição, porque tem medo deles. É 
como se uma mensagem de alerta se acendesse em sua 
mente, com uma estrutura de pensamento fraca sobre o 
dinheiro. E eu sei muito bem do que estou falando, por-
que essa era minha forma de pensar na época em que 
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28 CONECTE-SE COM O DINHEIRO

vendi minha casa ao jogador de futebol e fiquei milioná-
rio da noite para o dia.

Por que será que muita gente, quando recebe um 
pouco de dinheiro, sente uma necessidade enorme de tro-
car sua TV de 50 polegadas por uma de 55? E depois, 
quando chega dinheiro a suas mãos de novo, já quer a de 
60 polegadas. E quando por fim consegue levar para casa 
a de 65, percebe que o dispositivo é tão grande e a distân-
cia do sofá tão pequena, e que essa é a razão de suas fortes 
dores de cabeça.

Uma coisa é certa: nunca conheci alguém que depois 
de um ano – às vezes, menos de três meses – ainda ficasse 
feliz com uma TV de 50 polegadas. Tem gente por aí que 
recomenda comprar para ser abundante, mas

a abundância não está em ter coisas, 
e sim na felicidade que você pode 

criar em seu caminho.

O poder do dinheiro não está no que ele pode com-
prar, e sim em sua capacidade de transformar vidas. Em 
vez de entender isso, fazemos muitas bobagens com o di-
nheiro. Há pessoas de sobra que, quando têm recursos, 
gastam tudo em carros, sapatos, roupas ou besteiras va-
riadas. Poucas são as que investem e têm consciência de 
que, se têm 3 mil dólares, podem fazer algo inteligente 
para transformá-los em 6 mil, em vez de gastá-los em um 
televisor com a última tecnologia..

E o problema não é a pessoa gostar de ver os jogadores 
de sua seleção em uma tela de 65 polegadas; o problema 
é ela gastar seus únicos 3 mil dólares nisso ou, pior ainda,  
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a MENTE pObRE 29

ficar endividada para comprá-la. Basta comprar a tela gi-
gante quando tiver 300 mil dólares. Eu não tenho uma 
tela de 65 polegadas, nem um Rolex, nem um carro. Para 
que você quer isso? Com certeza você não precisa disso, e 
o que acontece é que você está deixando que a mentalida-
de pobre sabote seu caminho, como também já aconteceu 
comigo.

Não acredita em mim? Veja estes exemplos, nos quais 
fica muito evidente como uma mente pobre pode pôr a 
perder os ganhos extraordinários que obtém repentina-
mente na loteria. Trata-se de pessoas que ficam ricas da 
noite para o dia, mas que, devido a sua mente pobre, não 
estão preparadas para receber tanto dinheiro. Aquele que 
parece ser o melhor dia de sua vida logo se transforma em 
um pesadelo.

A propósito, sabia que nos Estados Unidos quase um 
terço dos ganhadores da loteria acabam declarando falên-
cia? Ganhar na loteria, mais que uma bênção, muitas ve-
zes se torna uma verdadeira maldição. Eu lhe apresento 
vários casos impressionantes:

William Post III ganhou 16,2 milhões de dólares, mas, 
depois de três meses, experimentou o crime, a falência e 
péssimas decisões. Comprou um restaurante e um avião. 
Bem depressa, ficou com mais de 500 milhões em dívidas.

Evelyn Marie Adams ganhou duas vezes na loteria, 
um total de 5,4 milhões de dólares. Continuou jogando 
nos cassinos de Atlantic City, em Nova Jersey, e acabou 
gastando tudo.

Billie Bob Harrell Jr. ganhou 13 milhões de dólares. 
Começou a comprar carros e casas para sua família e até 
500 perus para os pobres. Suicidou-se dois anos depois.
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30 CONECTE-SE COM O DINHEIRO

Gloria Mackenzie, uma mulher da Flórida, processou 
seu filho Scott. Antes de ganhar na loteria, Gloria vivia 
em um modesto dúplex alugado. Quando recebeu o prê-
mio, 590 milhões de dólares, entregou tudo a seu filho 
para que os investisse. Mas os investimentos acabaram 
mal, e ela perdeu grande parte do dinheiro. Gloria e as 
pessoas ao seu redor tinham mente pobre e, depois de ter 
ficado rica repentinamente, voltou a ser pobre.

Então, eu insisto, o problema não é o dinheiro. Já viu 
uma nota de dinheiro matar alguém? Sabe-se de algum 
caso de uma moeda que tenha batido em sua esposa? Ou 
violentado alguém? Jamais! O verdadeiro problema do 
dinheiro é a relação que as pessoas têm com ele. Já se per-
guntou como é estranho que ninguém fale desse assunto? 
Estranho que ninguém nos diga nada a esse respeito e 
que, quando nos ensinam a fazer dinheiro, nunca nos en-
sinam a amá-lo?

Voltando ao exemplo da loteria: quantos de nós vão 
ganhar 90 mil dólares por mês durante o próximo ano? 
Durante os próximos anos? Vamos supor que você não 
ganhe na loteria; que só tenha um total de 50 mil dólares, 
o que é muito bom. Mas, como você não sabe lidar com o 
dinheiro, como não está conectado com ele, esses 50 mil 
dólares também vão virar pó em pouquíssimo tempo.

Isso é tão real que até o governo sabe. Veja que curio-
so: nos Estados Unidos, a loteria é usada para beneficên-
cia, como em muitos outros países. O que se arrecada é 
para ajudar as pessoas: abrem-se escolas, constroem-se 
estradas, utiliza-se o dinheiro para assistência social. Por 
isso, é curioso que, em se tratando de uma instituição de-
dicada ao bem das pessoas, tenham chegado à conclusão 
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de que quem ganha na loteria acaba mal. Só para dar uma 
ideia do problema:

51% dos que ganham na loteria acabam 
deprimidos, estressados, divorciados, criminosos, 

dependentes químicos, muito afetados 

psicologicamente. Conclusão: ganhar na 
loteria não é necessariamente o melhor  

negócio do mundo; pode, inclusive, 
voltar-se contra você.

E como nos Estados Unidos o governo não quer pro-
blemas, se você ganhar na loteria neste momento, antes 
de lhe entregar o cheque eles fazem você assinar um pa-
pel declarando-se responsável pelas possíveis consequên-
cias que surjam por usar o dinheiro que ganhou. “Quer 
seu chequezinho de 10 milhões de dólares? Perfeito, mas, 
primeiro, assine aqui para depois não vir me culpar por 
ter destruído sua vida.”

Foi o que aconteceu com Jane Parker, uma inglesa 
que aos 17 anos ganhou o concurso Euromilhões e levou 
1,5 milhão de euros. Entre sexo, festas, carros, joias e ex-
cessos, a jovem levava uma vida que parecia ser o sonho 
de qualquer um. Quatro anos depois, Jane confessou em 
diversas entrevistas que se sentia vazia: “Tenho coisas ma-
teriais, mas, fora isso, qual é o propósito de minha vida?”.

Seu desespero chegou a tal ponto que Parker inclu-
sive sugeriu a possibilidade de processar os organizado-
res do Euromilhões, porque achava que uma vida sem 
dinheiro teria sido mais fácil. Ela alegava que não conse-
guia encontrar um companheiro estável porque todos a  

Conecte-se com o dinheiro (miolo).indd   31Conecte-se com o dinheiro (miolo).indd   31 19/08/20   18:1119/08/20   18:11

TRECHO ANTECIPADO PARA DIVULGAÇÃO. VENDA PROIBIDA.



32 CONECTE-SE COM O DINHEIRO

procuravam só por suas posses. Também não curtira sua 
juventude e perdera amizades porque achavam que ela 
devia lhes dar dinheiro só por ser parte de seu círculo 
social.

Isso acontece com quem acaba tendo muito dinheiro, 
mas continua com mente pobre. É um desastre. Por isso, 
esclareço:

O dinheiro simplesmente 
potencializa. Se você é uma pessoa 
ruim, o dinheiro vai deixar você pior 

ainda. E se você é bom, pode se 
tornar alguém maravilhoso. 
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