


Olá!
Antes de você consumir este e-book, quero te fazer 4 perguntas 

e desejo que responda com toda sinceridade:

• Você sente um vazio no peito que não consegue conter?

• Você se sente insatisfeito no seu trabalho?

• Não tem ação para nada que te faz fugir do comum?

• Quer sair do comum, mas sempre fica “paralisado”?

• Está em crise com sua vida familiar?

Se você respondeu “sim” em alguma dessas perguntas, é um 

sinal de que sua vida pede mudanças. Algo está errado e por 

isso, é preciso buscar um meio para dar um basta a essas 

situações.

Eu sou o Bruno Gimenes e 

eu desejo que esteja tudo 

bem com você.



Foi pensando nisso e por saber quantas pessoas vivem infelizes 

e depressivas, assim como eu vivi um dia, resolvi compartilhar 

algo muito importante.

Desenvolvi este e-book com um conteúdo exclusivo e um 

exercício que será capaz de transformar a sua percepção de 

vida e, a partir de hoje, viver uma nova história! 

Este conteúdo vai fazer a diferença na sua vida e na vida das 

pessoas ao seu redor e você pode levar como um guia para 

sua vida.

Para que você entenda melhor como esse ensinamento vai 

impactar a sua vida, vou explicar detalhadamente quais são 

e como você pode criar uma vida mais próspera, livrar-se de 

energias negativas e ativar a força da sua missão de vida.

Está pronto para entrar nessa jornada e seguir por esse 

caminho comprovado por mim e milhares de pessoas?
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Capítulo1As 3 missões básicas que 
precisamos cumprir



Antes de tudo, quero te explicar que nós temos 3 missões que 

devemos cumprir, ao longo da nossa jornada, para entrarmos 

em alinhamento com a missão da nossa alma. 

Leia atentamente quais são:

1. Evoluir

2. Harmonizar-se com outras pessoas

3. Gerar bons exemplos.

#1 - EVOLUIR

Acredite, independente do que esteja acontecendo em sua 

vida, sempre é necessário evoluir. Mas certamente, você deve 

estar se questionando como isso acontece?

Sem dúvidas, isso ocorre a partir do momento que começar a 

curar suas emoções inferiores e valorizar os bons sentimentos. 

Aumentar o amor, a alegria, a prosperidade e plenitude.

AS 3 MISSÕES BÁSICAS QUE 
PRECISAMOS CUMPRIR

CAPÍTULO 1



Muitas pessoas almejam melhorar suas vidas, criando novas 

oportunidades e mantendo sempre o pensamento positivo. 

Entretanto, ao surgirem as oportunidades, acabam por sofrer 

ficando estagnadas pelo medo.

A grande questão é que a sociedade, cada dia mais, vive 

cercada de medos e inseguranças. A falta da crença em si 

mesmo. Medo de ser assaltado, medo da morte, medo de ser 

infeliz, medo de não ter dinheiro. São tantos que fica quase 

impossível pontuar.

Há momentos que tudo em sua vida muda: família, trabalho 

e relacionamentos. Logo, em todas essas áreas, o sofrimento 

fica estampado.

Então, pense bem, qual a função do sofrimento? Evoluir!

Mas todo o processo de medo é uma porta de entrada da fé: 

da fé na existência, da fé de que as coisas vão dar certo! Este 

é o poder do “Eu quero!”. E você precisa expressar um lance, 

uma ideia, um pensamento positivo que seja contrário àquilo 



que está acontecendo com você.

Logo, pense bem nisso: se você cultivar boas emoções, passa 

a receber de volta as mesmas boas emoções.

#2 - HARMONIZE-SE COM OUTRAS PESSOAS

Todos nós somos seres emocionais. Ou seja, ao vivenciarmos 

qualquer situação, acabamos aflorando pensamentos, 

emoções e sentimentos.

Observamos o mundo externo, fazemos comparações, 

queremos ter estilos próprios e viver o que nos proporciona 

satisfação e felicidade.

Há um nível inconsciente e natural do ser, que nos faz ter vontade 

de gastar menos energia. É um princípio de preservação para 

nos sentirmos mais confortáveis.

E é justamente neste momento que começam os vícios de 

relacionamento. Existe uma tendência de nós, seres humanos, 

que ao invés de tratarmos as raízes do problema, transferimos 

o que estamos sentindo para o outro.



Então, se alguém ao seu redor faz algo que aflore os seus 

pontos fracos, que deveria ser tratado, surgem os conflitos. 

Por isso, os relacionamentos são os melhores instrumentos 

que mostram as emoções mal resolvidas.

Então, o próximo passo é buscar viver em harmonia com as 

pessoas que nos cercam. Lembre-se que, antes de exigir 

qualquer situação do outro, é preciso primeiramente fazer a 

sua parte.

Se você deseja que a relação com seus familiares seja mais 

harmoniosa, encontre você mesmo mais amor, paz, alegria e 

cordialidade. Não espere somente dos outros essa atitude!

#3 - GERAR BONS RESULTADOS

Eu te confesso que, a partir do momento em que essas 

mudanças forem acontecendo em suas vidas, naturalmente, 

os bons exemplos vão surgir… tudo será consciência da sua 



transformação interior.

A sua mudança agirá como um magnetismo com os demais. 

Você, sem dúvidas, será visto como um ótimo exemplo para 

elas.

É só após esse processo que você se dará conta da quantidade 

de crenças limitantes que regem a sua vida. E como o fato de 

não acreditar de que algo em sua vida é possível, te impede 

de conquistar.

Por fim, o reconhecimento de que problemas são amostras 

de situações estão erradas. Se você está em crise em seus 

relacionamentos, finanças, profissão, esse é o sinal mais claro 

que emoções devem ser curadas.



Capítulo2Como ativar a força da sua missão e conquistar a  
prosperidade nas áreas da sua vida



Você já se perguntou como as pessoas conhecidas por serem 

bem sucedidas lidam com a profissão e a carreira?

Muitas pessoas atravessam anos e anos em carreiras que não 

a agradam e não trazem nada de positivo.

Isso resulta em profissionais que não se identificam com o 

que fazem e terminam não sendo constantemente motivados 

a continuar, mas por ter conquistado uma estabilidade 

financeira, ou até por ser um caminho mais fácil de percorrer, 

continuam nesse caminho que só traz infelicidade.

E, após ter conhecimento das 3 missões genéricas do primeiro 

capítulo,  você vai perceber que outras áreas da sua vida também 

passarão por transformações, inclusive, a sua profissão.

COMO ATIVAR A FORÇA DA SUA MISSÃO E 
CONQUISTAR A PROSPERIDADE NAS ÁREAS 
DA SUA VIDA

CAPÍTULO 2



Imagine que você está vivendo uma carreira incrível e em um 

determinado momento, a força da sua missão começa a se 

espalhar dentro dela. Isso não seria incrível? 

Pense em como seria o seu nível de felicidade em trabalhar 

com aquilo que se tem verdadeira paixão. Acordar todos os 

dias, motivado a dar cada passo em direção a algo que te faz 

bem e que também faz bem à outras pessoas.

Posso te garantir, que quando você atinge esse nível, você está 

a caminho do sucesso. Mas o percurso não acabou, ajustes 

ainda são necessários.

E, pensando nisso, eu tenho uma dica poderosa, a regra do 

5C’s.  

O nome faz referência aos 5 elementos principais que farão 

você descobrir o trabalho dos seus sonhos, buscando o 

propósito perfeito para cada atividade realizada.



Funciona assim:

#1 - PAIXÃO

Refere-se àquilo que sempre almejou e se motiva naturalmente 

para viver fazendo. É essencial nessa jornada encontrar um 

trabalho que se encaixe essencialmente naquilo que você 

ama. 

Quando você descobre aquilo que você faz com verdadeira 

paixão, fará toda diferença no seu dia a dia, proporcionando 

resultados inesperados e agradáveis e as consequências 

também refletirão na sua vida pessoal.

#2 - HABILIDADE

São suas capacidades e competência para realizar determinada 

atividade. Se você tem consciência daquilo que sabe fazer de 

melhor, deve explorar essa habilidade, tornando-a catalizadora 

da sua paixão.

#3 - FINANÇAS

Trata-se do dinheiro que estará circulando através da atividade.



Os próximos fatores são os principais, que farão você mudar a 

sua vida e seguir a carreira dos seus sonhos, sem medo, sem 

arrependimentos.

#4 - IMPORTÂNCIA DE FAZER O QUE AMA

É importante, necessário e precisa ter amor, paixão e afeto 

para realizá-la.

#5 - FAZER O MUNDO EVOLUIR

Devemos ter o cuidado e necessidade em olhar para o próximo. 

O seu trabalho aqui na Terra precisa ter como fundamento 

fazer o mundo evoluir, contribuindo de alguma forma.

O próximo passo é utilizar a consciência formada anteriormente 

e assim, começar a reinventar o trabalho.



Capítulo3Livre-se do que te impede de 
viver a sua missão



Nesse capítulo, você vai aprender a entender ou começar a 

ficar atento a conspiração vazio da alma que pode te atingir.

É necessário buscarmos a essência e o conhecimento da nossa 

missão, pois se isso não for feito por nós, a energia universal fará 

com que façamos, mas utilizando os seus próprios recursos.

A missão da vida pede para abrirmos nossa alma e mente. E 

assim, enxergar os verdadeiros valores.

Que a felicidade, os bons relacionamentos e a abundância 

possam ser vividas, mas não esquecendo a essência. Caso não 

seja dada a verdadeira atenção, a vida te cobrará com ação 

e reação. Ou seja, consequência dos nossos atos ou falta de 

atitude.

Fique em sintonia com a missão da sua alma, que naturalmente 

você poderá conduzir as mudanças pelo amor.

LIVRE-SE DO QUE TE IMPEDE 
DE VIVER A SUA MISSÃO

CAPÍTULO 3



Agora, vou fazer alguns questionamentos e espero que seja 

muito sincero.

• Você já parou para pensar nos seus sonhos e quantos deles 

já foram realizados?

• Quais lugares no mundo que deseja conhecer e quantos já 

foram concretizados?

• Existe algo em especial que almeja adquirir e você vê a 

possibilidade em realizar essa vontade?

Pois é, te fiz essas perguntas para te mostrar que se acomodar 

em viver de forma monótona, onde o “está tudo bem” é 

suficiente, já é um sinal de que sua vida pede mudanças.

Viver com novidades e em abundância são indícios de que 

você está na direção certa para alcançar prosperidade, que 

atinge além das questões financeiras, a felicidade e a saúde.

Mas infelizmente, essas situações não são tão constantes na 

vida da maioria da pessoas. O medíocre torna-se suficiente 

e ainda adotam a mentalidade de que a abundância só se 

faz presente apenas na vida dos ricos. Porém, viver com 

prosperidade é possível para qualquer pessoa. 



Não adianta tentar viver na ilusão de que está tudo certo, 

fingindo ser algo que você não é.

Em algum momento, seus pensamentos, emoções e 

sentimentos ficarão desequilibrados e isso só implicará em 

posicionamentos negativos. E isso afetará drasticamente a 

sua prosperidade, os relacionamentos com as pessoas ao seu 

redor e também a sua saúde.

Além disso, você também vai se refugir em situações fúteis, 

como o consumismo. Aquela bolsa de marca, a blusa de marca, 

o restaurante mais fino, te faz suprir o vazio interior.

Porém, isso é momentâneo e passageiro e, em pouquíssimo 

tempo, todos os sentimentos ruins voltam a habitar a sua vida 

e você acaba retornando ao eixo zero.

Infelizmente, ela atua como uma toxina que vai te infectando, 

sem que você perceba. Em alguns casos, já fazem até parte 

do comportamento, que te faz viver de forma vazia, infeliz e 

totalmente desalinhada da sua missão.



E os mais diversos fatores, como pressão familiar, medo da 

crítica e a felicidade terceirizável, te fazem viver vazio e 

acomodado com essa realidade. Por isso, é preciso conhecer 

seus inimigos ocultos para se proteger.  

Quando você se encontra, acha seu verdadeiro propósito e 

aquilo que te proporciona felicidade,  muita coisa em sua vida 

se torna diferente…

Eu sei, pois também já passei por isso. A minha vida  era “normal”, 

tinha um bom trabalho e até boas condições financeiras. 

Porém, o mais importante, que era minha satisfação pessoal e 

felicidade, não me acompanhava.

Em um determinado momento, me senti esgotado. Era como 

se a tristeza e a depressão me consumisse. Aquele sentimento 

de ausência da própria vida, de estar perdido feito um barco à 

deriva. Não tinha mais forças para continuar e aquilo passou 

a atingir meu corpo físico também. Me sentia doente e atraia 

doenças para mim.



FOI AÍ QUE TIVE CORAGEM E DECIDI MUDAR!

Hoje, me sinto realizado em todas as áreas da minha vida. 

Meus relacionamentos, minhas finanças, minha prosperidade.  

E percebo isso quando encontro com amigos e colegas que não 

vejo há tempos. Eles sempre notam como eu mudei e o quanto eu 

mudei, notam a felicidade em tudo o que falo, quando falo do que 

faço, do que conquistei. Enfim, tudo me proporciona satisfação.

Eu espero, sinceramente, que todo esse conhecimento funcione 

de forma significativa para você. Que essa transformação também 

aconteça em sua vida e que, a partir de hoje, você possa conquistar 

as coisas com paixão e amor e sempre seja portador de boas notícias.

Eu posso te garantir: se você estiver consciente e ativar os 

aprendizados do capítulo 1 e 2, já conseguirá ver que novas portas 

se abrirão para começar a contar uma história de sucesso.

Eu preciso ser bem honesto, se você deseja mudar o rumo 

da sua vida é necessário estar comprometido a se libertar de 

sentimentos negativos, permitindo que esses métodos façam 

toda diferença em sua vida.



Exercício para ativar a 
missão da sua alma

Semanas3 Gratidãode



Faça um mural, pode ser com folha a4 ou folha de caderno. 

Anote as coisas com as quais você realmente não está feliz na 

vida. Vai te dar trabalho, mas é um exercício muito poderoso. 

Anote agora:

• O relacionamento não está bom?

• O seu trabalho não está bom?

• O seu corpo não está feliz?

• O relacionamento em família não está bom?

• Os seus bens materiais não estão em bom estado?

QUAL É O SEGREDO PARA CONSERTAR 
A SUA VIDA AGORA?

EXERCÍCIO

https://youtu.be/esKBrlWIh0k


Pegue cinco coisas para testar. Sobre os bens materiais, pergunte-

se como você está se sentindo em relação a eles? Você está triste, 

chateado, não era o que você sonhava? Está passando por privações? 

Pare agora, feche seus olhos e comece a agradecer pelo que você tem.

Só existe um jeito para você começar a mudar a sua realidade, e 

só tem uma coisa que quanto mais você tiver e produzir, mais 

você atrairá: é a gratidão. Se você está aí chateado com seus bens 

materiais, quer dizer que você está insatisfeito e vai atrair mais 

situações para que fique insatisfeito. Se você está chateado com 

sua esposa ou com seu marido, você vai atrair mais situações para 

se chatear com ela/ele.

Então, pegue essas áreas da vida que você anotou agora, e faça 

nesse momento uma mentalização de gratidão para alguma coisa 

que anule essa ingratidão que você está sentindo. Se é na sua família 

que você está enfrentando problemas, encontre elementos que 

façam dar certo e que anulem sua chateação. Por exemplo: “Nossa, 

como eu gosto de ter 3 filhos, quantas pessoas não conseguem ter 

filhos e eu tive 3!”, ou “Como é bom estar vivo e ter saúde!”.

Nesse exercício, você não vai ignorar os seus problemas, apenas vai 



Ao final do exercício, compartilhe no 

Facebook uma foto do seu mural com a 

hashtag #3SemanasdeGratidao, divida a sua 

transformação com outras pessoas.

FAÇA ESSE EXERCÍCIO POR 3 SEMANAS

encontrar a gratidão nas coisas que não estão boas para você. Voltando 

ao exemplo da família, você pode pensar: “Puxa, a gente já fez tantas 

festas boas, como é divertido quando todo mundo está bem…”. Você 

vai procurar qualidades nas pessoas que, para você, estão cheias de 

defeitos. Pense nos seus familiares, no seu cônjuge, na pessoa com 

quem você tem problemas atualmente.

Fazendo esse exercício, é possível mudar o seu estado. Enquanto 

você não mudar e não projetar gratidão naquele aspecto negativo, 

não pare o exercício. Os primeiros minutos de mentalização são mais 

difíceis, mas com o treino ela se torna mais fácil.

Feito isso, quando sentir que a gratidão começou a se manifestar (se 

vier críticas não dê atenção a elas, você só vai focar em qualidades 

para agradecer), passe para o próximo item da sua lista. Feche os 

olhos e agradeça. Se for a questão financeira, agradeça pelos seus 

bens.

https://youtu.be/esKBrlWIh0k



