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Quer melhorar sua Vida?  

Então FUJA!!! 
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Você já teve aquele momento na vida em que tudo que pensa e faz dá errado, e 

você não encontra uma explicação razoável? 

Você já sentiu em algum momento estar desiludido com tudo e com todos, sem 

esperança de dias melhores? 

Em alguns instantes, de tão decepcionado com tudo e com todos, Você chegou a 
perder a fé na religião, em Deus e até desistir de pedir Sua ajuda? 
 
Você, como a maioria das pessoas, já se sentiu traído em relacionamentos pessoais, 

profissionais e amorosos e ficou com aquele gosto de cabo de guarda-chuva na 

boca, guardando aquela mágoa no coração e alimentando o desejo de algum dia 

dar o troco, se vingar? 

Você, depois de vários momentos difíceis, cansado de tanta correria atrás de 

emprego, de oportunidades, de amizades sinceras, de relacionamentos 

duradouros, sente que o seu corpo e seu espírito entram numa zona de depressão?  

Com a situação crítica que o Brasil vive, de descrença moral e política, e com a 

economia em baixa, sem oferecer oportunidades para os desempregados e para os 

jovens recém-formados, e com a violência predominante, Você já pensou em 

mudar para outro país? 

 

O que fazer?                                                                   

Qual a saída?  

 

A saída é FUGIR!!! 

 

Fugir de quê? Fugir como? Fugir para onde? 

 

Esta é a questão. Nos momentos em que nada dá certo, tudo segue para um 

caminho errado, o jeito é fugir. Às vezes simbolicamente. Outras vezes, FUGIR 

literalmente. 
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Siga esses 10 conselhos que te dou e 

sua vida vai melhorar 

 

1) Pensamentos Negativos 
 

FUJA dos pensamentos negativos quando a situação está ruim, pois isso 

não ajuda em nada a encontrar soluções. 

 

Corra das pessoas negativas. Junte-se a quem enxerga a vida com bons 

olhos. Alie-se aos que lhe amam de verdade e que curtem seu sucesso. 

2) Desilusão e Desesperança 
 

FUJA da desilusão e desesperança que não levam ninguém a lugar nenhum. 

Tente não pensar muito no que já passou.  

Esquecer o passado é a melhor maneira de deixar a tristeza para trás e focar 

somente no que importa: ser feliz novamente.  

Não encare os momentos de tristeza como uma fatalidade, mas sim como 

um momento de aprendizado.  

Quando estiver triste, procure lembrar dos bons momentos, das pessoas 

especiais e de tudo o que já te fez feliz um dia.  

As boas lembranças podem te dar uma energia a mais para superar esses 

sentimentos passageiros. 

3) Decepção 
 

FUJA da tentação de ficar decepcionado com o Ser Humano pelos erros e 

traições cometidos. Embora desagradável, isto é até normal.  

 

Não se pode é perder a esperança em dias melhores, deixar de ter fé em 

Deus, seja Ele que nome tiver.  

 

Veja o lado positivo das decepções: elas sempre nos mostram a verdade em 

relação à falta de caráter das pessoas.  
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Para não nos decepcionarmos mais, às vezes temos de soltar quem tanto 

queremos abraçar.  O amor nem sempre traz prazer ou alegria, às vezes ele 

chega recheado de decepções e amarguras! 

 

As decepções na vida são como quebra-molas nas estradas, obstáculos que 

se tem que ultrapassar para poder desfrutar do resto da viagem.  

Às vezes a desilusão acaba por indicar o caminho certo para cada um de   

nós. 

4) Rancor 
 

FUJA de ter rancor por ter tido experiências negativas de traições nos 

relacionamentos pessoais, profissionais e amorosos.  

Atira a primeira pedra quem não foi passado pra trás, não levou uma 

chifrada, uma traição de um namorado (a)? 

Quantos amigos tidos como sinceros, de longa data, passam a falar mal de 

nós com colegas pelas costas, criticar nosso comportamento, invejar nosso 

modo de vida? 

Qual de nós não teve um colega invejoso, que se passava por amigo e só 

queria tomar a nossa vaga no emprego? 

Às vezes, aquilo que parece ser o fim de tudo é na verdade o recomeço  de 

algo melhor para nós.  

5) Mágoa 
 

FUJA do desejo de alimentar uma grande mágoa contra alguém, de dar o 

troco, de se vingar de qualquer modo, por algo muito grave que fizeram 

com você.  

Está comprovado cientificamente que guardar mágoa, ódio e rancor no 

coração, pode causar doenças graves como o câncer. 

6) Problemas 
 

FUJA dos problemas que te aborrecem e não tem solução. Ignore as 

pessoas que não lhe são agradáveis. Tire-as do seu relacionamento. Agindo 

assim, você verá que a sua vida melhora, e a de quem lhe fez ou desejou o 

mal fica estacionada. Ou anda pra trás.  
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Às vezes, pensamos em desistir de algo que queremos por ver que o 

caminho é cheio de obstáculos, mas a vida é feita de superações e 

conquistas.  

No meio de cada conquista vêm as decepções, as brigas, os problemas, as 

dores e o sofrimento, mas é necessário passar por todos essas dificuldades.  

          Seja forte e enfrente seus problemas. Abandoná-los não vai resolver nada 

7) Emprego 
 

FUJA da busca incessante e sem resultados por um emprego bom e estável, 

numa grande empresa ou no serviço público, num momento de economia 

em recessão, com expectativas de um pequeno crescimento daqui a 20, 30 

anos. 

 

Busque conhecimentos primeiro, use a internet para fazer cursos de curta e 

longa duração e direcionados a diversas profissões. A maioria desses cursos 

é grátis. 

 

Procure o SESI, o SENAC, a PBH. Eles têm cursos grátis em diversas 

áreas. 

 

Não fique se lamentando da vida, criticando governos por estar 

desempregado, sem educação e moradia. Faça sua parte. Vá à luta.  

 

Há muito engenheiro, advogado, professor, que diante da falta de 

empregos, se especializou em outra área, foi ser cozinheiro, confeiteiro, 

pedreiro, jardineiro, e melhorou de vida e nem pensam em voltar à 

profissão antiga. 

8) Depressão 
 

FUJA da sensação de desespero e descrença que batem à sua porta, e 

especialmente, não aceite e fique alerta aos sintomas de Depressão que 

teimam em tomar conta do seu corpo, do seu espírito e de sua mente. 

   

Depressão é a mais grave doença do nosso século. Pesquisas científicas 

afirmam que nos próximos 10, 20 anos mais da metade da população 

mundial estará no estado depressivo.  

 

A depressão deforma o corpo e o espírito, deixa sequelas profundas e mata.  
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      Você quer chegar a esse ponto? Não! Então FUJA! 

9) Solidão 
 

FUJA de si mesmo, saia de dentro de você, liberte seu espírito, vá ao 

encontro da vida, da fé, da esperança, de Deus.  

 

Procure alguém em quem possa confiar, busque ajuda com profissionais, 

reencontre pessoas, familiares, faça novas amizades, encontre novos 

amores, não fique só. A solidão é o maior veneno do Ser Humano.  

 

É preciso FUGIR do atraso, correr atrás das inovações, dos novos 

conhecimentos.  

 

São os conhecimentos que abrem as portas dos empregos e do sucesso das 

pessoas. E eles estão disponíveis a todos na internet, nas redes sociais, 

gratuitamente.  

 

Basta ter um celular, um smartphone, e a maioria tem, para estudar qualquer 

coisa, desde idiomas, fazer universidades, pós-graduação, mestrado e até 

receitas de bolos.  

 

O mercado de trabalho só aceita quem tem conhecimentos sólidos de 

alguma atividade, pouca importa o diploma ou a sua procedência. 

 

10) Fuja de Verdade 
 

FUJA no sentido simbólico, metafórico, que é sair de amizades fingidas, 

colegas traiçoeiros, relacionamentos amorosos malsucedidos, doenças do 

corpo e do espírito.  

 

Nesta situação, para que tudo melhore, basta Pensar Positivo, mudar seus 

pensamentos, cultivar estados mentais positivos, adotar sentimentos de 

generosidade e compaixão. 

 

FUJA realmente, de corpo e alma, no sentido literal da palavra, para dar 

uma guinada completa e ousada na sua vida.   

 

FUJA do Brasil! É o recado que os especialistas em tendências e trabalho 

dão a quem tem 19, 20 anos, recém-formado no ensino médio, ou quem 

tem mais idade, é qualificado e não encontra emprego no país. 
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FUGIR que eu sugiro, não é renegar a pátria, desertar do Brasil. Meu 

conselho é ir tentar a sorte em outro país onde as oportunidades e os 

empregos estão disponíveis, não há violência, a segurança é quase perfeita. 

 

FUJA de gastar o dinheiro que não tem pagando 04 ou 06 anos de 

faculdade, pura teoria, para depois ficar desempregado, ou trabalhar em área 

diferente da que se formou. E ganhando mixaria. 

 

Invista no aprendizado de inglês ainda no Brasil, e depois siga para o 

Canadá, EUA, Nova Zelândia ou Austrália e faça um college, ensino 

profissionalizante, de 01 ou 02 anos, e entre direto para o mercado de 

trabalho. 

 

Este conselho vale também para os adultos, os mais velhos que cansaram 

de correr atrás de empregos, tentaram tudo, e querem mudar literalmente 

de vida, costumes e objetivos. 

 

Mas vá legalmente! 

 

         Eu já passei por isto! 
 

Eu tenho experiência de FUGIR neste país. Em 1968, Ditadura Militar, 

meu nome apareceu numa lista do DOPS e eu FUGI, ou seja, fui abrigado 

por 30 dias no Convento dos Capuchinhos em BH.  

 

Em 1996, devido à crise econômica que o Brasil vivia, com inflação alta e 

desemprego, eu pequei minha esposa e dois filhos com 14 e 16 anos e 

FUGI, numa boa, para os Estados Unidos, onde permaneci por três anos. 

 

Por motivos de saudades de outros dois filhos que aqui ficaram, e com a 

situação financeira arrumada e com o Brasil entrando na boa fase do Plano 

Real, eu decidi regressar. 
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         Conclusão 
 

 FUJA dos seus problemas. FUJA das amizades indesejáveis. FUJA 

dos relacionamentos amorosos que não dão certo. FUJA do Emprego 

que nunca aparece.  

FUJA de tudo de ruim que Você vive agora, e comece a Pensar 

Positivamente, a Planejar seu Futuro, a Acumular Conhecimentos, a 

Criar seu Negócio Online, e verá que sua Vida Mudará para Melhor: 

Pessoal, Profissional e Financeiramente. 

 

Estes são os Conselhos que eu dou para Você Melhorar a sua Vida. 

 

Quer mais Conselhos? Eu dou. Clique aqui e saiba mais. 

 

Guilherme Cardoso- Conselheiro Pessoal 

 

 

Veja abaixo esses Caminhos para Ficar Rico: 

 

Mude sua Mente e Fique Rico 

 

Fórmula Negócio Online 

 

Seja um Revendedor Imagem Folheados 

 

 

Siga-me nas Redes Sociais: 

 

Facebook 

 

Youtube 

https://www.guilhermecardoso.com.br/
https://www.guilhermecardoso.com.br/
https://go.hotmart.com/E17354032Q
https://go.hotmart.com/A15345719M
https://www.imagemfolheados.com.br/parceria/?a=120728
https://www.imagemfolheados.com.br/parceria/?a=120728
https://www.facebook.com/guilhermecardosocoaching/
http://www.youtube.com/c/GuilhermeCardosoConselheiroPessoal

