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Quem é Bruno Gimenes?

Um dos responsáveis pela expansão da Espiritualidade no 
Brasil, é personalidade referência nesta área, além de Diretor 

de Conteúdo e Cofundador da Instituição Luz da Serra. É 
professor, palestrante com mais de 1.800 palestras realizadas 
e autor de 20 livros (dois deles já entraram diversas vezes no 

ranking dos mais vendidos da revista Veja).
Bruno Gimenes é destaque nas redes sociais

produzindo vídeos no canal Luz da Serra
no YouTube, que já ultrapassaram a barreira dos

31 milhões de visualizações ao ano. 30.028 alunos já 
participaram de seus cursos e treinamentos on-line.

 Fundada em março de 2005 por Bruno 
Gimenes e Patrícia Cândido, é uma instituição 

genuinamente espiritualista em seu propósito e 
gestão, que tem a missão de ajudar as pessoas a 

encontrarem seu caminho de Luz. É a maior 
referência no Brasil no ensino da espiritualidade 

sem cunho religioso e do desenvolvimento pessoal.

Quem é a luz da serra?

RESULTADO
 É resultado que eu quero que você encontre. É o resultado que eu quero que faça 
diferença na sua vida. Pode ser que em muitos aspectos que vou falar aqui você já faça, já 
consiga, já entenda. Você vai perceber também que a mudança talvez não veio do jeito que 
você queria, isso porque você pode estar falhando em um pequeno detalhe e é esse pequeno 
detalhe que faz a diferença em nossas vidas.
     
 Espero que você consiga ver com outros olhos, que você ventile uma nova forma de ver, 
pensar e agir. Quando o assunto é Prosperidade, há muita polêmica. Então abra seu coração, 
deixe de lado aquilo que não serve para você, mas aquilo que serve você tem a obrigação de 
usar e fazer a diferença. Quem não evolui é acomodado, pois não existem mais desculpas 
para não evoluir.
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o erro

 Existem muito mais do que 10 passos para encontrar a Prosperidade. Eu vou citar os 10 
que transformaram a minha vida, como uma síntese daquilo que funciona.

 VOCÊ  VAI  VER:

  Dicas para um plano de ação rápido para você mudar sua realidade;
  Os caminhos para sair de uma situação ruim e conquistar a prosperidade e
  felicidade total; 
  Como usar as dicas com disciplina para fazer uma avaliação direta sobre si mesmo.
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 O erro que nós cometemos é não fazer as mudanças diariamente. Normalmente não 
temos disciplina porque há temos outras coisas para fazer também e não focamos no 
necessário, mas esse é o passo importante para que tudo isso funcione e para fazer as 
mudanças diárias. Eu tinha um vazio no peito, um rombo e sempre ficava doente... Com um 
chamado interno, comecei a estudar Reiki, espiritualidade, e entrei nesse caminho. Os 
primeiros passos dessa jornada foram delicados porque eu vim de um dogma familiar e 
global de que espiritualidade não se cobra, de que Reiki é energia e energia não se cobra. Eu 
tinha uma crença limitante sobre espiritualidade e dinheiro. Era como se eu estivesse fazendo 
algo errado.
     
 Naquele momento, eu estava com a minha mente tão impregnada que eu não entendia 
nada, mas o fato é que eu não podia ficar naquele trabalho que não alimentava minha alma. 
Então, mergulhei de cabeça e o meu ‘‘caminho das pedras’’ começou, porque um 
espiritualista não sabe lidar com as questões da matéria, porque ele só quer meditar, só quer 
saber de coisas espirituais, de leveza, de ajudar os outros, de ONGs, de trabalho social, de 
fortalecimento da aura, e se esquece que ele precisa pagar as contas, usar o carro, etc. Então, 
me dei conta de que eu trabalhava na espiritualidade sem me preocupar com dinheiro, 
achando que dinheiro era sujo e que era errado.

 Aconteceu que lá no meio disso, mais ou menos em 2006, sofri um acidente grave, um 
sinal de que as coisas estavam erradas, e as coisas pioraram muito. Eu tinha seguro do meu 
carro, mas a seguradora não pagou, está na justiça até hoje, e passei a me sentir a vítima, dizia 
para as pessoas que era vítima: ‘‘olha o que aconteceu comigo’’. As pessoas diziam: ‘‘coitado, 
o Bruno não merecia isso, olha a bênção do seu trabalho, como pode as pessoas fazerem isso 
com você’’.  E eu dizia “é mesmo”. 

 Um dia eu liguei para a Patrícia, que estava em Caxias do Sul com o Paulo Henrique, e 
disse para ela que não tinha 50 reais para colocar combustível no meu carro para ir até o 
centro da cidade. “Se eu sair daqui não tem combustível suficiente para chegar no posto, se 
eu chegar no posto, não tenho dinheiro para colocar gasolina e preciso de dinheiro”.
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 Eles saíram de Caxias do Sul, pagaram pedágio para chegar e foram até minha casa me 
emprestar 50 reais porque eu teria um curso no final de semana e não teria dinheiro para 
pagar minhas contas. Minha situação era terrível. Minha família me ajudou, meu irmão me 
ajudou em um momento muito complicado e nem faz muito tempo isso, eu até já tinha um 
livro escrito. Mas acontece que não queríamos mais viver daquele jeito. 

 Nós fizemos um Pacto de Prosperidade e começamos a cancelar algumas atitudes. 
Passamos a perceber que a Prosperidade faz parte da nossa Espiritualidade e que a pobreza 
tira a nossa dignidade, a nossa liberdade. A pobreza não é um estado divino, não é um estado 
humano e não é um estado necessário para nada, apenas para sofrer. Foi com isso que 
mergulhamos profundamente nesse entendimento e começamos a estudar um caminho. 
Mais tarde, esse caminho se transformou em um curso de tanto que estudamos.
     
 O que acontece é que existem Leis Naturais que precisamos seguir e, quando você segue 
e faz a sua parte, elas respondem. Se eu jogar uma pedra para cima, ele vai cair porque há uma 
Lei Natural. E sabendo disso, se eu jogar uma coisa para você, ela vai cair no seu colo se eu 
empenhar força e direção correta. Então, com esse pensamento e sentimento, começamos a 
trabalhar focados.
     
 Em 2006 nós sobrevivemos, em 2007 passamos bem, em 2008 as coisas começaram a 
mudar e em 2009 nasceu um trabalho que mudou a nossa realidade, porque antes de fazer as 
coisas para as pessoas, antes de sair estimulando elas a mudarem suas mentes, seu 
conhecimento e tudo que deve ser mudado, foi preciso aplicar em nós, e foi isso o que 
aconteceu. Começamos a aplicar um conjunto de coisas que funcionou e nós escrevemos o 
Livro “O Criador da Realidade - A Vida dos Seus Sonhos é Possível”. Nós sentamos em uma 
reunião e ponderamos se tínhamos noção do que estávamos fazendo. Então, começamos a 
aplicar aquilo que escrevemos, revirando o baú dos bons livros e colocando em prática tudo 
aquilo que aprendemos. Seguimos adiante com tudo o que acreditávamos que era correto e 
adequado, e o resultado começou a surgir.
     
 E é com base nesse resultado que hoje nós temos a estrutura de um trabalho. Quando o 
assunto é Prosperidade, temos na ponta da língua quais são os passos principais que uma 
pessoa que está perdida, confusa e com caminho complicado vai precisar seguir para mudar. 
O fato é o seguinte: imagine uma pessoa que está mal, mas com a mente aberta para fazer as 
mudanças que o processo pede. Imaginou? Imagine que você tem condições de fazer um 
check list e através dele chegar para uma pessoa e perguntar: você fez isso, sim, fez aquilo, 
não, não, não... Então você precisa fazer uma transformação e, com base nisso, os resultados 
virão. É simples assim. Tenho certeza que quando você fizer algumas das práticas vai ver as 
mudanças. Você pode até dizer que conhece uma pessoa rica que você não suporta, pois ela 
lhe mostra que Prosperidade não é isso. Mas agora nós vamos ver a definição da verdadeira 
Prosperidade.



AS MUDANÇAS SÃO NECESSÁRIAS PARA A
VERDADEIRA PROSPERIDADE

05

 Prosperidade é um conjunto de fatores que basicamente está ligado à liberdade, à 
saúde, ao dinheiro e à plenitude. Sabe essa pessoa rica que você conhece que é agressiva, tem 
a cara fechada, que não gosta do mundo, não gosta de fazer amigos? O dinheiro só aflora mais 
ainda a falta de caráter que ela tem ou a agressividade de sua alma. Essa pessoa não é 
próspera, ela só tem dinheiro. Pense nisso!

 Ah, mas tem uma frase que roda na internet que eu compartilhava e achava a coisa mais 
linda (e hoje não falo mais): “eu conheço uma pessoa que é tão pobre, mas tão pobre que só 
tem dinheiro”. O que essa frase trás? Que dinheiro só é uma coisa ruim. Não. Dinheiro é um 
pilar necessário, não basta você ter plenitude, saúde, se você não tiver dinheiro, você não tem 
liberdade, não tem condições de fazer nada, e não adianta dizer que é um homem livre 
porque não é, não pode fazer nada que foge do orçamento e não pode viver a vida dos seus 
sonhos. As pessoas não estão aí para crescer por conta do dinheiro, nós estamos aqui para 
realizar nossa missão, para sermos felizes, para acordarmos de manhã com potencial latente, 
para sentir a vida dentro de nossas veias. E como vamos conseguir se nós não temos dinheiro 
para honrar as nossas contas no final do mês? Fica impossível.

OS 10 PASSOS
PASSO Nº 1: Definição e Clareza

 Você precisa saber o que quer. Tem que ter pelo menos 3 metas principais. Precisamos 
entender que, quando o assunto é meta, você tem que ter na cabeça “o que eu quero, como eu 
quero e como é isso”. Precisa necessariamente saber O QUE VOCÊ QUER. Se uma de suas 3 
metas é viajar para a França, você tem que se imaginar tirando fotos na França, tomando 
aqueles cafezinhos naqueles incríveis restaurantes franceses, vai se imaginar na Torre Eiffel, 
ou vai se imaginar fazendo aulas de francês para você se preparar para ir para a França.
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 Tudo que você tem que fazer é ter a ideia clara da sua viagem para a França. Sua 2ª meta é 
a casa dos seus sonhos? Sua 3ª meta é o relacionamento dos seus sonhos, ou o trabalho dos 
seus sonhos, o negócio próprio dos seus sonhos? Tenha bem claras essas metas, escritas e na 
mente, simples assim.
     
 Quando estamos falando de metas, tenha o hábito de escrever. Hoje em dia, todo mundo 
tem celular e você pode colocar lembretes diários nele. Eu faço isso. Tocou o telefone e está 
escrito: metas. E todo dia eu vou lá e leio essas metas. 

 Um amigo falou para mim que viu que eu tinha metas no celular e começou a fazer 
também. Temos a tecnologia ao nosso alcance. A maioria das pessoas não faz o que vamos 
explicar agora por pura desorganização, porque é subtraído pela loucura, pela rotina do dia a 
dia, o que é plenamente normal. Precisamos então nos organizar para conseguir o que 
precisamos. Não defina 40 metas agora, mais metas só vão desfocar o que é prioridade neste 
momento. 

 Defina umas 5, mas se você for uma pessoa com muita coisa na cabeça, escreva umas 10. 
Prém, nós queremos chegar em 3 metas no máximo. Depois que você escreveu umas 10, 20 ou 
30, todas as que você tem na mente, assinale quais delas são as mais importantes. Sabe por 
que? 
 
 Porque quando você foca nas 2 ou 3 metas mais importantes, outras metas que também 
seriam importantes que você não poderia dar atenção agora acabam sendo afetadas 
positivamente. Existem estudos científicos que comprovam isso. Então, foque nessas 2 ou 3 
que vão fazer diferença na sua vida. E agora, a única coisa que você tem que fazer é 
SIMPLESMENTE FOCAR NESSAS 2 OU 3 METAS. Simplesmente pegue um papel e as escreva 

  Meta nº 1: viajar para a França (no exemplo).
  Meta nº 2: adquirir a casa dos meus sonhos. 
  Meta nº 3: o relacionamento dos meus sonhos.

 Nesse contexto, quanto mais simples e objetivo, mais fácil você vai se lembrar da meta. 
Um exercício: quando pensar nas suas metas, você tem 15 segundos para deixá-las bem 
claras na sua mente. Enquanto isso não acontecer, significa que elas não estão bem 
organizadas para a sua mente captar. Pense o seguinte agora: se você demorar muito para 
organizar as suas metas na sua mente, também vai demorar para a sua energia, o seu 
magnetismo, trazer isso. E quanto mais confusa elas tiverem na sua mente, mais confusa é 
sua atração. 

 Realmente não dá para pensar em tudo ao mesmo tempo. Acorde de manhã, meta 1 (tal 
coisa), meta 2... meta 3... cada uma das metas, se imagine realizando, meta 1, ok volta, meta 2, 
ok volta, e meta 3. E também escreva e faça quadro de visões para elas.
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 Outra coisa importante de fazer é a ORGANIZAÇÃO. Ela abre portas, então estruture seu 
caminho com passos simples e objetivos que você entenda. Valorize o simples, o feito é 
melhor do que o perfeito. Uma vez que você tem metas, é a primeira coisa que você tem que 
fazer. Mas, neste caso, o que é organização? Escrever no seu celular de forma ordenada quais 
são suas metas. 

 Por exemplo: anote uma série de técnicas que o ajudem a ter forças para realizar suas 
metas. Uma das técnicas que eu fiz e que me inspirou outras atitudes foi depois de conhecer 
uma Nutricionista... Ela escreveu o meu cardápio de segunda a sábado. Eu nunca tinha 
pensado nisso (e olha que eu não sou nenhum imbecil), mas o FATO de escrever no papel o 
que eu tinha que fazer transformou minha vida, porque eu organizei, consegui enxergar e 
entender: tudo o que não está no papel eu não posso e pronto. Ou seja, seguir somente o 
cardápio (claro que foi só por um tempo, depois tive uma liberdade maior). Isso é um estilo de 
organização. Use esquemas, use folhas, use rotinas, combine coisas, separe dias da semana 
para isso, se você não tiver organização não vai para frente.
     
 Organização e disciplina são irmãs gêmeas, como costuma dizer a Patrícia. A sensação 
de você chegar em casa e estar tudo arrumado e limpinho. Captou isso? 

 Agora imagine isso na sua mente! Quando você olha suas metas 1, 2 e 3, deixa de lado a 
ansiedade, quando alguém o convida para alguma coisa você se pergunta: está de acordo 
com minha meta 1, 2 ou 3? Sim? Então vou aceitar. Não? Então vou negar. 

 Organize-se, pegue papelzinho e anote. Meta = Organização e Continuidade. Não 
adianta nada você se organizar agora que se motivou com este e-book, montar um mapa 
mental e fazer só 2 dias, não adianta. Constância de propósito é a CHAVE. Tem coisas que 
parece que o Universo esqueceu de lhe trazer. Mas, depois de meses pensando naquilo, uma 
coisa incrível acontece e se materializa de uma hora para outra. Precisa ter uma continuidade, 
saber o que quer, se organizar, escrever e continuar.

PASSO Nº 2: Gratidão
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 Quando nós falamos de prosperidade, há uma energia em torno de nós. Se nós fôssemos 
parar agora, eu diria que há 2 Poderes Mágicos: GRATIDÃO e ORGANIZAÇÃO. Organização 
significa dar ainda mais vazão às ideias, fazer um pouco de coisas, anotar e saber o que você 
quer. 

 Gratidão é o estado energético de atrair coisas boas. Não tem como conquistar mais 
coisas na sua vida se você não souber nutrir um estado de gratidão interno o tempo inteiro. 
‘‘Bruno, mas eu tive uma crise de raiva hoje.’’ Tudo bem, mas ela dura 5 minutos e tem que 
passar. Mas, quando você chegar em casa, você vai mudar sua vibração. ‘‘Eu estou há 2 dias 
em uma pilha de nervos.’’ Tudo bem, mas no dia 3 você vai vibrar diferente. 

 Quando se concentra na necessidade de viver a gratidão internamente e percebe que se 
sentir grato é se tornar um imã que atrai mais coisas, você começa a fazer a diferença. Você 
pode até ganhar dinheiro, viajar para a França, se for sua meta, mas se não sentir gratidão, 
você nunca vai sentir a verdadeira prosperidade! 

 Há muita gente que tem tudo, que conquista tudo e depois não funciona, não se sente 
bem porque não está acostumado a sentir gratidão. Então, a gratidão é a capacidade que 
você e eu temos de manipular energias de abundância (quando você está em uma sintonia de 
irritação ou algo parecido, você pode parar e mudar a vibração na hora focando no que há de 
melhor naquele momento, e não no que há de ruim). Quando eu chego em casa e sento em 
uma poltrona para ler alguma coisa e um dos meus 2 gatos senta no meu colo, puxa, esse é um 
momento de gratidão profunda. Quando saio e tem neblina (e eu adoro neblina) eu a 
contemplo com gratidão, aprecio cada um desses instantes o tempo inteiro. 

 É isso que nós precisamos fazer. Assim como precisa se alimentar e beber alguma coisa 
durante o dia, você precisa ter certeza de que se parar várias vezes ao dia, de forma metódica, 
para agradecer, estará construindo a sua Prosperidade. 

 Mas gratidão não é só dizer: ‘‘Deus obrigado pelo dia de hoje, pelo gatinho que está no 
meu colo’’. Gratidão é saber valorizar o serviço e o produto alheio. Há muita gente que se 
agrada pela vida, por tudo que tem, só que quando alguém cobra uma coisa dela, acha caro, 
quando vai ao restaurante, acha caro, quando a faxineira vai na sua casa limpar, acha caro, 
quando vem uma conta para pagar, acha ruim. Assim, ela está vibrando ao contrário. Não 
adianta nada você agradecer a Deus por tudo que tem e, quando alguém oferecer um serviço 
para você, você achar ruim. 

 Gratidão é agradecer o asfalto em que você anda. Mas, daqui a pouco, vem um 
pensamento contrário e você diz: ‘‘ ah, mas o imposto que eu pago’’. Quando você faz isso, 
sabe o que acontece? Você anula ações de gratidão, simples assim. Eu recomendo que você 
aprenda a valorizar as coisas dos outros. Muitas pessoas nos perguntam se é errado pedir 
desconto. De jeito nenhum, você deve pedir desconto sempre que achar justo. 
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 Mas você só pode e deve pedir desconto se também pagar a mais quando achar que algo 
está barato e que vale mais do que a pessoa está cobrando. Isso é aprender a valorizar o 
serviço dos outros. Quando for comprar algo e achar que é demais, entre no sentimento e 
sintonia da pessoa, pelo trabalho que ela ou outras pessoas fizeram antes de colocarem o 
“produto” à venda. Se você entra no sentimento, aprende a ser grato. Ao entrar em um 
estacionamento e achar caro, agradeça por ter o estacionamento. 

 A gratidão não mora somente em agradecer a Deus pela vida que tem. Ela mora em 
agradecer cada coisa. Se você não tem dinheiro para comprar algo na hora em que quer, não 
vibre nisso, porque esse é um sentimento de dor e dá revolta, não faz bem para ninguém. Ah, 
mas é injusto... Claro que eu também sinto isso, mas esse sentimento o afasta da 
Prosperidade. Uma vez que já testamos isso, tanto para o lado ruim, quanto para o lado bom, 
nós aprendemos a mudar essa história e estamos falando da importância disso para você 
conseguir ter resultados diferentes. 

 Como? Vigiando. Você vai se pegar em muitos comentários errados. Mas, se você se 
vigiar, as coisas ficam diferentes. A Lei da Atração é real e está em tudo. Semelhante atrai 
semelhante. Ela foi desenvolvida antes do século 20, Napoleon Hill deu origem a todos os 
livros que falam sobre o tema, mas basicamente Thomas Édison explicou a Lei quando ele 
entendeu que o pensamento é a força mais atuante sobre a energia e a matéria, e que aquilo 
que você pensa e sente se codifica no que vibra ao seu redor e, por ser uma vibração, ela 
determina que você se transforma num imã. 

 Então, o segredo é imaginar e sentir aquilo que você gostaria como se já estivesse 
realizado. Se você tiver o dom de sentir e pensar aquilo que você quer acontecendo, você terá 
o dom de conquistar a sua realidade. Por isso, se você tirar alguns minutos do seu dia com 
regularidade para agradecer o que você tem e quer ter, como se já tivesse, você conquistará 
tudo isso por força da Lei da Atração. É mágico! Funciona mesmo! 

PASSO Nº 3: Leis de Fluxo
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 Há muita gente que torce o nariz nesse assunto. Primeiramente, Lei da Economia: se 
você não guarda pelo menos 10% do que recebe financeiramente todo mês, você está 
errando no fluxo. Essa é a primeira ação: tem que guardar 10% (no mínimo) do que você 
ganha. Já o dízimo, no mínimo 20% do que você ganha, não precisa ser necessariamente 
revertido para uma Igreja ou Instituição Espiritual. 

 Às vezes, você pode usar o seu dízimo do mês para ajudar um amigo. E se um amigo que 
não é pobre vai para fora estudar e tem condições, mas esse dinheiro que você tem para 
ajudá-lo vai turbinar a carreira dele, isso é dízimo. Se você quer ajudar uma ONG de animais 
ou de um grupo de atletas a comprar um jogo de uniforme esportivo - tudo isso que você faz 
em ação de doação é dízimo. Portanto, dar e receber devem ser diários. Além disso, não ache 
que dízimo é uma coisa que você faz uma vez ou outra, você precisa ter dignidade no dízimo. 
Eu uso essa expressão porque todo mundo usa. Mas eu não gosto. É a sua doação diária. 

 Agora é fato: quem está mal na Prosperidade, com as finanças em desequilíbrio, tem 
uma tendência muito desagradável de se tornar egoísta, porque só olha para o próprio 
problema. Assim, perde-se nas leis de fluxo, só fica querendo receber e não doa nada.
     
 Quantas pessoas estão tão focadas no seu problema de prosperidade que acabam se 
tornando totalmente egoístas. Quando falamos nas Leis de Fluxo temos que aprender a dizer 
não, mas também temos que aprender a dizer sim. 

 Isso significa que você precisa aprender a dizer não para algumas coisas que estão 
roubando a sua energia e a dar limites. Mas também é preciso aprender a dizer sim para 
algumas coisas que vão melhorar sua vida. Há tantas pessoas que doam, doam, doam e não 
gostam de receber. Existe também o contrário, pessoas que gostam tanto de receber e não 
doam. Você precisa aprender os dois: dar e receber. A Lei da Economia foi o primeiro passo na 
minha vida. Saber guardar um pouco do que você ganha.

 Eu gosto que essa reserva seja feita semanalmente porque coloca você em contato 
direto com os seus aprendizados, com a sua rotina, com seu hábito. É preciso construir o 
hábito de guardar dinheiro. Para a Lei da Atração não importa se você está guardando um 
milhão por mês ou um real por semana. 

 Pense nas leis de fluxo: você não está pensando muito na sua vida e está esquecendo de 
olhar para a vida dos outros? Ou está olhando demais para a vida dos outros, ajudando, 
ajudando, e acaba deixando de ajudar você? Nós aqui tivemos uma transformação radical 
quando paramos um pouco de colocar como prioridade número 1 ajudar os outros, tanto que 
a nossa meta aqui é ajudar os outros a se ajudarem.

 Nós ajudamos as pessoas que querem ajuda e 90% de quase tudo que oferecemos no 
Portal Luz da Serra é gratuito e cerca de 10% são produtos ou cursos que oferecemos.
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 Mesmo a pessoa que diz não ter dinheiro para fazer algum curso tem à disposição muito 
conteúdo gratuito no nosso site. E disponibilizar tudo isso demanda muita energia e muito 
dinheiro. Não existe uma desculpa sequer para dizer que não pode acessar os conteúdos e 
que, por isso, não vai evoluir. Isso não é desculpa. 

 Cursos como este existem para a pessoa se aprofundar e subir um nível. Basta ter um 
pouco de disciplina e qualquer pessoa faz a diferença. Querendo o tempo todo ajudar, 
passamos a perceber que o nosso terreno está descoberto. A partir do momento que 
aprendemos a equilibrar, ‘‘opa, agora é nossa hora, é nossa vez’’. E nós fazíamos isso até com 
nossos colaboradores, segurando tudo para que eles ficassem felizes, mas nós estávamos 
segurando as coisas nos ombros. 

 E agora aprendemos a equilibrar, todo mundo na mesma harmonia, tudo mudou. Nós 
não somos os salvadores da pátria e nós também temos que aprender que ninguém é 
salvador da nossa pátria a não ser nós mesmos!

PASSO Nº 4: Ação e Empreendedorismo

 Se você aplicar corretamente os passos anteriores, você começará a ter ideias. Não dá 
para mudar a sua realidade se você não muda. Não dá pra ter resultados se você ficar sentado 
no sofá de braços cruzados. Você tem que se mover, senão o seu mundo para. Faça alguma 
coisa! Mova-se! 

 Não precisa mudar radicalmente, mas pensar e ter uma mente empreendedora. Se você 
tiver o hábito de agradecer todos os dias, terá ideias criativas, pois a gratidão diária é um dos 
elementos que mais constrói a criatividade. Todo mundo é criativo por natureza porque a 
criação faz parte do ser humano. Ao colocarmos uma semente na Terra, nasce uma planta. 
Tudo o que existe e está manifestado já esteve no campo das ideias.

 Uma pessoa sem a energia da criação, desconectada de sua criatividade, não está 
conectada com o fluxo da gratidão. Agradecer as Fontes, agradecer as Forças Superiores, 
agradecer o trabalho dos outros, agradecer a comida que você come, agradecer os amigos 
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que você tem, agradecer a cidade que você mora, agradecer a realidade que você vive, 
agradecer até os aprendizados que você tem, pois é com o que acontece com você, que 
começam a surgir as ideias e elas são o primeiro passo pra você ter ação e 
empreendedorismo. 

 Este é o lance da Lei da Atração: O Peça, Acredite e Receba! Pedir é só pensar, o acreditar é 
só sentir. Mas o que é receba? O receba é uma ação. Teve uma intuição para tal coisa... faça! 

 Então, quando você se alinha e faz essas técnicas, é provável que borbulhe na sua mente 
muitas ideias. Uma ação empreendedora é fazer um projeto no final de semana, mudar sua 
mesa de lugar na sua sala de trabalho, começar seu negócio próprio, mas é uma ação de 
mudança inovadora. O estado de espírito de empreendedorismo é um dos principais fatores 
para quem quer conquistar e construir a vida dos sonhos. 

 Você que diz que não tem ou está falho na criatividade, foque no exercício de gratidão. Se 
você tem uma ideia, faça, melhore, elabore... e vá adiante. Uma frase: “o segredo do sucesso 
eu não sei qual é, mas o segredo do fracasso é querer agradar todo mundo”. Então, se 
concentre no seu propósito.

PASSO Nº 5: Planejamento Certo e Errado

 Tem uma coisa que as pessoas não percebem: se você quer ter prosperidade, você tem 
que planejá-la. Se você não planeja a prosperidade, está planejando e construindo a pobreza 
e a escassez. 

 Se você planeja a prosperidade, então você naturalmente afasta as duas. E planejar 
prosperidade é viver pensando nela, falando nela, como uma pessoa apaixonada por outra, 
não fala de outro assunto. 

 Fala até da ONG que você quer fazer, da ajuda que você quer doar, da renda que quer ter, 
da viagem que quer fazer, do bem material que quer ter... Tem que arranjar tempo para falar 
de coisas de Prosperidade a toda hora. E o que são coisas de Prosperidade?
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 O belo, o bonito, o abundante, o amplo, o que faz bem. Você vive as coisas. Você se 
organiza, se mantém, exerce gratidão, faz a lei da economia e se planeja. Comece a fazer o que 
tem que ser feito e você vai ver se as coisas mudam ou não.

PASSO Nº 6: O Poder do Criador

 Quando a gente abre o coração para falar das coisas que funcionaram para nós, a 
primeira coisa que acontece são pessoas que dizem que a situação delas é pior do que a 
nossa, que as coisas que estão vivendo são intransponíveis, mas é uma fórmula e funciona. Se 
torná-lo um hábito, você adquire tanta maturidade que vai criar a sua própria fórmula. 

 Quando você decidir fazer, as coisas virão. Você não tem nada a perder. A crença de que 
você “não pode” o torna realmente impotente. Mas como eu vou conseguir com tantas 
dívidas? 

 Como eu vou conseguir sem ter estudos? Já que estou abandonado? Essas coisas não 
estão ligadas diretamente ao que você é, ao que você tem, mas necessariamente ao que você 
acredita ser, ao que você acredita ter. 

 Quando você baixa tanto a sua autoestima, você se torna o criador da sua infelicidade. 
Em contrapartida, quando você foca e faz os passos indicados, começando a vibrar de um 
jeito diferente, você abre caminhos. Você tem a capacidade e o Poder de Criador e, por isso, 
quando você fizer, o resultado vem. 

 Faça e, mesmo que você não consiga tudo que queria, a transformação é tão grande que 
vamos comemorar juntos, tenha a certeza. Uma coisa que temos que entender é que há muito 
planejamento, muita ação, mas 95% da força de Prosperidade vem de aspectos metafísicos 
ou sutis. Eles não são obra do acaso, são construídos por você. Se quer mudar sua energia 
pessoal, você precisa mudar sua mente, suas atitudes e fazer a sua parte. Porque quando você 
faz isso, alimenta a abundância, quando não faz, alimenta a escassez. Portanto, achar que 
não é capaz já fundamental para alimentar a escassez. Você precisa colocar na sua mente que 
é possível.



14

PASSO Nº 7: Hypermind

 Hypermind é um grupo de pessoas (o ideal é no mínimo 3) que fala sobre os mesmos 
assuntos, almeja as mesmas coisas e se mantém em harmonia. 

 A construção de uma energia que é uma entidade de um grupo tem o poder de 
impulsionar seus integrantes a grandes feitos. Por isso, quando acontece um 
desentendimento pequeno em um grupo de trabalho, vai tudo por água abaixo, porque 
quebrou o “Hypermind”. 

 Uma dica: construir o seu Hypermind não significa que você precisa varrer da sua vida 
todo mundo que é negativo. Você apenas vai dar preferência para as pessoas que pensam, 
falam e acreditam nas mesmas coisas que você, fazendo reuniões periódicas com elas. 

 Vire um corresponsável deste grupo. De vez em quando leve um livro, um texto, 
encaminhe um link de um vídeo só com assuntos relacionados à prosperidade, à alegria, à 
felicidade, ao desenvolvimento pessoal e ao autoconhecimento. Esse grupo não está a fim de 
se abalar com coisas negativas. Quando um cai, o outro levanta, fala palavras de incentivo. 
Quando isso acontece e se torna real por um bom tempo, você tem seu Hypermind. 

 Esse é um dos temas mais preciosos no caminho da Prosperidade. Compreendeu? Se 
não há pessoas para formá-lo, estude, dedique-se e atraia as pessoas certas. É esse o principal 
fator que criamos na Plataforma Iniciados ( ): um ecossistema para o www.iniciados.com.br
Hypermind aflorar. E isso acontece graças as duas regras de ouro que cultivamos por lá: 
Sintonia Elevada e Mentores.

 A Teoria da Mandala: você começa por um ponto e, a partir disso, você vai alimentando 
essa rotina. E esse contato que estamos fazendo através da internet, será que não é um 
Hypermind? E se continuarmos isso de forma constante? Então, mire-se no caso de pessoas 
de sucesso, que fizeram a mudança na vida delas.

 Você começa a aprender coisas que mudam a sua realidade, seu contexto de vida. Em vez 

http://iniciados.com.br/
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PASSO Nº 8: Elimine o Estado de Vítima

de gastar tanto tempo com coisas que não constroem nada, que é o que a maioria de nós 
geralmente faz. Fique na sintonia das pessoas de sucesso, descubra o que elas fazem, escute 
suas histórias de transformação e isso já vai transformar a sua vida. Cerque-se de pessoas que 
querem alçar voos como os seus. 

 Preserve seus planos de pessoas profanas. Crie rotinas para alimentar esse Hypermind. 
Alimente, ajude e aplique empenho ao seu grupo Hypermind. Faça de tudo 
harmoniosamente para que essa sintonia, essa energia, fique sempre em alta. 

 Para enfatizar o Hypermind, ao que você assiste todo dia na TV? O que você ouve todo dia 
no rádio? O que você lê, escuta e faz diariamente? Quero que você analise o nível de 
intoxicação que essas coisas estão fazendo pelo poder da autossugestão. 

 Se você tiver foco em limpar da sua mente assuntos nesse sentido, fará uma diferença e 
tanto, porque o telejornal (por exemplo) é feito para prender você pela emoção, para que você 
seja capturado pelos gatilhos mentais da dor, da tristeza, do medo, da injustiça (onde se viu 
fazerem isso?). Quando você entra nisso, sua prosperidade vai lá para baixo. 

 Conversas no trabalho: o quanto elas o influenciam para cima ou para baixo? Você vai 
precisar virar um cão de guarda se realmente quiser mudar a sua vida. Se fizer isso,  logo verá 
os resultados. Quanto tempo do seu dia você investe no planejamento da sua prosperidade? 
Hoje, o que você fez em prol da sua prosperidade? 

 Ah, você pode dizer: eu estou lendo este e-book. Mas e amanhã? Todos os dias você 
precisa fazer alguma coisa ligada a ela. Tudo bem se não der, mas siga seu caminho que, com 
o tempo, ela passa a fazer parte de você. Com ações de prosperidade você está 
movimentando a sua energia.

 Este é o desafio! Eliminar de vez o: ‘‘Onde se viu aquilo acontecer comigo (ou com 
outros)?’’. É você parar de se sentir injustiçado, precisar de um salvador ou achar que a culpa é 
de alguém.
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 A pergunta é: Qual seu estado de espírito geral? Qual é o seu estado de abundância geral 
que atraiu essa situação? É claro que o outro errou (talvez em fazer algo contra você), mas a 
culpa não é dele. Porque se você ficar colocando o foco nos culpados, você nunca prospera. 

 Quando eu saí do acidente e fiquei feliz por estar vivo, mas perdi o carro por erro da 
seguradora, eu contava para todo mundo essa história e, em um ano, a minha vida só 
definhou. Um dia eu estava fazendo os exercícios do treinamento espiritual, deitei e dormi. 
No outro dia, acordei com um pensamento (que veio como uma bronca): “Cara, o que você 
está fazendo com a sua vida? Olha a sua força, olha o seu poder”.

 E naquele dia eu tive uma atitude diferente e, a partir disso, a minha vida se levantou. 
Naquele exato instante, eu comecei a ver as coisas crescendo, crescendo, subindo, subindo. O 
estado de vítima é o que mais destrói. Por favor, olhe a sua vida e veja onde você está 
passando o seu poder pessoal para outras pessoas. O estado de vítima atrapalha, estraga 
tudo. Você é vítima e eu também sou. Ponto. 

 Qual é o nosso trabalho? Nos dissociarmos desse sentimento dia após dia. Quando 
perceber que entrou no sentimento de vítima, pare e fale: ‘‘eu não sou vítima, vou mudar 
minha vida, eu tenho metas, tenho pensamentos, obrigado por tudo e vamos em frente’’.

 Faz parte do aprendizado humano, mas você pode fazer significativas mudanças nisso. 
Então, qual é a sua responsabilidade? Quem é o culpado pela sua situação atual? Se você 
achar uma justificativa nesse momento, fique livre, mas ela é mais um tijolinho na construção 
do seu fracasso. Então, quem é o culpado? 

 Bruno, minha negligência. Eu não tenho olhado para mim mesmo, não tenho feito o que 
era para ter sido feito. Essa é a verdadeira causa. Eu vou pegar com rédeas firmes o que eu 
tenho que fazer agora.  Quando você vai decidir no que acreditar? Você vai acreditar no que 
andam falando por aí, que é culpa do governo... ou você vai decidir que você pode fazer a 
diferença no seu mundo? 

 Eu simplesmente não assisto às NOTÍCIAS, não sei o que está acontecendo no Brasil. 
‘‘Bruno, você é um alienado.’’ Não, eu rezo todos os dias por todos os políticos. Eu não fico 
achando que é isso ou aquilo, eu posso contribuir com desenvolvimento, autoconhecimento, 
espiritualidade, conexão espiritual. 

 Fora isso, não é minha alçada, eu sei que estou tendo uma posição apolítica, mas eu 
simplesmente não sou bom nisso e não vou ficar criticando, vou fazer a diferença dentro de 
mim e naquilo que estiver ao meu alcance. 

 E é isso que eu recomendo para você: que não ache culpados. Que você saiba que você 
mesmo pode fazer a diferença. Quando você vai se tornar o criador da sua realidade?
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PASSO Nº 9: Integridade Sempre

 Fluxo e refluxo, é o que manda na lei da prosperidade. Quando você conta pequenas 
mentiras aos outros, você já está atrapalhando o fluxo. O que são as pequenas mentiras que 
contamos aos outros? “Ah, eu não posso ir à sua casa hoje porque estou com visita... porque 
eu tenho que estudar”. Você não está a fim, ou tem uma outra coisa para fazer e não quer levar 
a pessoa junto com você. Não minta, porque quando mente, você dissocia a energia do seu 
chacra cardíaco e ela passa a ser um fluxo diferente e aí o seu magnetismo muda. Quando fala 
a verdade, você bombeia o fluxo do seu chacra cardíaco para o tema, para o assunto certo. 

 E as mentiras que contamos para nós mesmos? “Ah, eu nem ligo para isso que falaram de 
mim” (nossa, você está se remoendo por dentro). “Ah, na verdade eu não queria isso, eu 
queria…”. Seja leal com você, as mentiras estragam tudo. A gente está cobrando de quem está 
lá no governo, só que o que eles estão fazendo é um reflexo de nós mesmos: piratear CD, por 
exemplo. A partir do momento que eu percebi que piratear CD é uma ação contrária ao fluxo 
de Prosperidade, que lesa alguém, que faz mal para alguém, eu parei de fazer.

 Eu não sabia que era errado e fazia. A partir do momento que vi que era errado, eu mudei. 
E os impostos? ‘‘Ah, é um absurdo pagar esses impostos’’. Mas você está lesando, está indo 
contra. Há muita gente indignada por ter de pagar pedágio, impostos. Não vou mudar sua 
cabeça, só quero que você saiba que está afetando a sua Prosperidade. 

 Em nossa reunião administrativa, chegamos a falar sobre o alto imposto que iríamos 
pagar este ano. E, em um lampejo, nós ficamos com dor de pagar aquele imposto. Até que um 
de nós falou: “gente, que maravilha, chegamos ao ponto que o imposto tem esse valor”. 
Imediatamente, mudamos o padrão de pensamentos e agradecemos. Alguém de nós falou: 
“Se Deus quiser, ano que vem pagaremos 10 vezes mais imposto”. Não é fácil, mas é um 
exercício diário. 

 O karma que estamos vendo na política é um karma alimentado por nós. Então, 
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PASSO Nº 10: Missão e Propósito

impostos, pirataria e jeitinho brasileiro afundam a prosperidade. “Nossa, quanta coisa errada 
eu fazia”, comece a ajustar uma por uma. 

 Dedique o tempo que for necessário para descobrir sua missão na Terra e viver em 
sintonia com ela. Porque o vazio que você sente é o maior causador de fracasso, escassez e 
consumismo. Quando a pessoa se sente vazia por dentro, ela vai buscar nas causas erradas e 
esse é o grande problema do vazio consciencial. 

 O vazio consciencial torna o seu bolso vazio. A pessoa simplesmente se esquece do que 
ela está fazendo na Terra, começa a se desviar com outras coisas, fica com tendência a vícios, 
agressão, obesidade e doença. Torna-se uma pessoa chata, mala, não tem o que fazer, vive 
sem propósito. 

 E, no mundo, aquilo que fica parado estraga, apodrece. Já o que se movimenta, cresce. 
Foque o tempo da sua existência em saber qual é o seu propósito aqui na Terra. Viva com base 
nas paixões da sua alma, e não em paixões mundanas (agora há um monte de coisas 
mundanas que você pode fazer e não faz mal para ninguém). 

 Por favor, foque na missão da sua alma. E eu pergunto: Qual é a Missão da Sua Alma? O 
que você está fazendo aqui? Qual é o propósito da sua existência? E outra pergunta (que é 
minha paixão) que estudo com afinco: quanto tempo você acha que o corpo aguenta fazendo 
o que não nasceu para fazer? Uma pessoa que ama uma profissão e está em outra, uma 
pessoa que faz uma coisa e tinha que estar fazendo outra, aguenta 2 anos até que o corpo 
começa a dar sinais de que está fora da sintonia. E se a gente voltasse aos anos 80? Não havia 
tantas oportunidades de emprego, não tinha muito o que estudar, não tinha muito o que 
aprender... Mas nós estamos na era digital, você pode aprender, pode ser um empreendedor, 
você pode dar certo de qualquer jeito. 

 Crenças limitantes que nós colocamos na cabeça, como "Ah, eu só vou conseguir isso se 
eu tiver aquilo", só nos atrapalham. 
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 Encontre e realize a missão da sua alma porque, se você não encontrar, o vazio que surge 
dentro de você vai realmente deixar seu bolso vazio e estimular o consumo, os vícios, os erros. 

 Não dá para viver de forma alienada. Eu não falei para você seguir uma religião de 
fanatismo, mas buscar sua espiritualidade e o sentido da sua vida. Se você não fizer isso, o 
vazio do seu peito erá consumi-lo.
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