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INTRODUÇÃO
Você já parou para pensar que é possível usar toda a sua 
experiência de vida para criar um negócio lucrativo, 
atuando no segmento de desenvolvimento pessoal?

Se a sua resposta foi "não", então você precisa ler esse 
caderno até o final!  

Nele, vamos explicar como é perfeitamente possível usar 
suas habilidades e experiências para desenvolver um 
negócio rentável e, ainda, ajudar outras pessoas!

Quem sabe não é isso que você precisa para encontrar a 
sua realização profissional? 

THIAGO GERMANO
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EXPERIÊNCIA DE VIDA
O que é  na ótica de um negócio
Como o próprio nome diz, experiência é o ato de 
experimentar, de ter passado por algo. Não é simples-
mente uma crença ou algo que alguém lhe falou.

Assim, podemos dizer que experiência de vida é tudo 
aquilo que aconteceu com você ao longo da sua vida.

Existem diversos tipos de experiências de vida. Por 
exemplo, aquilo que você viveu no trabalho, nos seus 
relacionamentos, no seu caminho para casa, enquanto 
está dirigindo, pedalando ou andando. Tudo isso pode 
ser considerado como experiência de vida.

Na ótica de um negócio, experiência de vida é 
conhecimento, ou seja, o que você aprendeu com cada 
experiência.

O que muita gente não percebe é que esse conhecimento 
pode ser muito valioso para outras pessoas, 
independentemente de estar relacionado à sua vida 
profissional ou pessoal.
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Para alguém que não tenha passado por determinada 
experiência de vida,  conhecer uma outra pessoa que já 
tenha passado por aquilo pode ser muito proveitoso para 
que ela possa aprender como passar pela mesma situ-
ação.

Isso pode poupar tempo, dinheiro e sofrimento. 
Por isso, enfatizamos que a sua experiência de vida pode 
ter muito valor para outras pessoas e tornar-se um 
negócio lucrativo.
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nós temos ao longo da vida
QUAIS TIPOS DE EXPERIÊNCIA
Os tipos mais comuns de experiências que temos ao longo 
da vida podem ser classificados em:

     Relacionamentos
Com amigos, familiares, colegas de trabalho, amorosos. À 
medida que crescemos, adquirimos também a experiência 
escolar. Com os estudos, aprendemos atividades, matérias 
e conceitos importantes para nossa formação como in-
divíduos.

     Habilidades práticas
Ao longo desse caminho, vamos adquirindo habilidades 
que também são experiências, tais como andar de bicicle-
ta, jogar bola, cozinhar, consertar coisas etc.

     Transformações pessoais
Outra forma de obter experiências de vida é por meio de 
transformações pessoais.

Por exemplo, uma pessoa que teve câncer e está numa 
fase de remissão (cura). Ela, com certeza, adquiriu a ex-
periência de como passar por esse processo e pode orien-
tar os pacientes que estão lutando contra a doença.
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Da mesma forma, alguém que sofreu um acidente e sobre-
viveu também passou por uma transformação pessoal, 
mesmo que não tenha ficado com sequelas.

Uma pessoa obesa que conseguiu emagrecer também 
teve uma transformação física e mental. Portanto, ela 
também pode compartilhar seu aprendizado e ajudar 
outras pessoas a conseguirem o mesmo resultado.
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AS EXPERIÊNCIAS DE VIDA
menos óbvias que podem ser extremamente valiosas
As experiências que vivemos ao longo da vida são incon-
táveis. Mas a maioria delas não são marcantes, por isso, 
são consideradas menos óbvias.

É justamente nesse tipo de experiência que você deve 
focar, pois elas podem ser muito valiosas quando pensa-
mos em transformar em um negócio para ajudar outras 
pessoas.

Alguém que passou por um divórcio e tem um filho 
pequeno. Essa experiência pode ser muito valiosa para um 
casal que esteja prestes a passar pela mesma situação.

Quando pensamos em profissões destinadas a ajudar as 
pessoas, é comum lembrar de profissionais como advoga-
dos, psicólogos, dentistas e médicos, que são os mais 
conhecidos.

No entanto, há outras formas de prestar serviços e auxiliar 
as pessoas. Porque existem infinitos problemas pelos 
quais passamos todos os dias. Toda e qualquer experiên-
cia que você tenha vivido pode ter muito valor em um 
nicho de mercado e um público-alvo específico.
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PORQUE AS PESSOAS
subestimam as suas capacidades
Nós, seres humanos, costumamos subestimar nossa ca-
pacidade de resolver problemas. Mas a verdade é que 
todos somos resolvedores de problemas, em maior ou 
menor grau.

Se você passou por uma experiência de vida e ao final 
dela conseguiu sair mais forte, a verdade é que você já 
está habilitado a ajudar alguém. Quer ver um exemplo?

Depois de ter colocado a mão no fogo e queimado os 
dedos, com certeza você vai poder ensinar a uma criança 
que ela não deve repetir esse gesto, porque viveu essa ex-
periência e sabe o que vai acontecer caso ela faça isso.

Esse exemplo simples pode ser usado para qualquer outra 
coisa. Você pode ter tido um resultado positivo ou não, 
mas desde que tenha absorvido o ensinamento, já é o sufi-
ciente para repassá-lo.

Como dissemos anteriormente, há muitas experiências 
que são subestimadas e podem ter muito valor. Mas isso 
não se aplica a absolutamente tudo.
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Portanto, a primeira coisa a ser feita para desenvolver um 
negócio com base na sua experiência de vida é entender 
se essa sua vivência ou capacidade é procurada por 
outras pessoas. Ou seja, escolher o seu nicho (ou micron-
icho de mercado) e conhecer as suas necessidades.
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QUANTO DE EXPERIÊNCIA DE VIDA
você precisa ter para poder ensinar outras pessoas

Este é um ponto muito interessante. Muitas vezes a 
pessoa se sente incapaz, talvez porque imagina que viveu 
pouco uma experiência. Porém, todos os dias, estamos 
experimentando coisas novas, desde o momento em que 
acordamos até a hora que dormimos.

Mesmo durante o sono é possível vivenciar novas situ-
ações. Portanto, a quantidade de experiências que você 
precisa ter para poder ensinar outras pessoas não existe.

O que quer dizer isso? Se você passou por uma situação 
marcante e aprendeu algo com ela, o tempo que ela durou 
é irrelevante, porque esta vivência é o suficiente para que 
você consiga ajudar outras pessoas a evitá-la ou passar 
por ela da melhor forma possível.
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O QUE FAZER CASO VOCÊ GOSTE
de alguma área mas não tenha experiência de vida

Você tem uma área ou atividade que gostaria de fazer, 
mas não tem a menor intimidade com ela? Como conse-
guir trabalhar com isso? A resposta é óbvia: vivendo essa 
experiência!

Se você quer ensinar uma pessoa a vender para um nicho 
específico mas nunca vendeu para esse público, você 
deve vender para aquele nicho. Essa ação vai capacitá-lo 
a ensinar outras pessoas a fazer o mesmo, caso você ob-
tenha sucesso com sua estratégia.
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QUAIS OS BENEFÍCIOS 
de se usar a experiência de vida profissionalmente

O grande benefício de usar a experiência de vida para 
desenvolver seu negócio é ter um maior controle sobre 
sua vida. Afinal, quando temos um sonho ou um projeto 
de vida e acordamos para trabalhar por ele, significa que 
estamos vivendo o nosso sonho.

Porém, quando acordamos todo os dias para trabalhar 
para uma outra pessoa, estamos lutando por um projeto 
que não é o nosso. E, assim, deixando de viver da forma 
como realmente gostaríamos.

Então, se você sonha em ter um negócio no segmento de 
desenvolvimento pessoal utilizando a sua experiência de 
vida, saiba que, ao conseguir ser remunerado por isso, 
você terá toda a liberdade com que sempre sonhou.

Liberdade essa que talvez não tenha hoje no seu emprego 
CLT, por exemplo. Além disso, você terá a satisfação de 
fazer algo que te dê prazer e que te remunere por isso.
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Para completar, terá um sentimento incrível de realização 
pessoal, o que é muito importante na vida de todos nós. 
Afinal, quando nos sentimos realizados no trabalho, o exe-
cutamos com muito mais amor e dedicação.

Ou seja: para viver a vida que você quer, basta acreditar. 
Porque todos nós podemos ter um negócio lucrativo com 
base em nossas experiências de vida!

Você pode — e deve — começar a realizar seus sonhos a 
partir de hoje!

L
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CONCLUSÃO
Neste artigo, procuramos demonstrar o valor que as suas 
experiências de vida têm e o quanto elas podem ser úteis 
para outras pessoas.

Às vezes passamos por momentos difíceis e evoluímos. 
Mas guardamos esses ensinamentos dentro de nós, sem 
imaginar que aquilo pode significar muito para alguém.

Afinal, a vida é complexa e cheia de surpresas. E estamos 
sempre em busca de apoio para atravessar uma situação 
adversa ou conquistar um objetivo que parece muito dis-
tante.

O que precisa ficar claro é que você não precisa ser um 
professor com mestrado para compartilhar o que apren-
deu.

Basta saber extrair as lições de cada situação e compartil-
há-las com quem tem interesse. Acredite: sempre haverá 
alguém com uma vivência semelhante à sua e que queira 
ouvir o que você tem a dizer.

conclusão sobre experiência de vida



AULA AO VIVO TODA 4ª FEIRA - 19h 2021

16

Por isso, pare de subestimar suas experiências de vida e 
comece já a transformá-las em um projeto de vida!

É claro que não será possível fazer isso com todas elas. 
Mas, com certeza há um fato da sua história que pode im-
pactar positivamente a vida das pessoas, e isso já é uma 
grande oportunidade de negócio!

Faça como nossos clientes na BMIND e comece a transfor-
mar suas experiências em um negócio lucrativo! Viva do 
seu conhecimento ;)
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TAREFAS
Atenção: você consegue obter todas as respostas no cad-
erno acima e na aula #25 da Hora do Mentor. Se 
necessário revise a aula e o caderno!

Quais foram os 3 momentos em que você se sentiu mais 
feliz ao longo da sua vida?
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Quais foram os 3 momentos em que você sentiu mais me-
do/angústia ao longo da vida?

Quais foram os 3 momentos de maior dor/tristeza que 
você viveu?
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No âmbito profissional, qual o maior feito que voce 
alcançou? Pode ser uma tarefa, uma promoção ou 
qualquer coisa que você sente orgulho por ter realizado.

No âmbito pessoal, qual o maior feito? Quais atitudes ou 
realizações te deixam mais orgulhoso na sua vida pessoal?
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Quais tipos de reclamações você costuma ouvir por algum 
comportamento que você tem?

Quais tipos de elogios você costuma receber? Pergunte à 
pessoas próximas quais qualidades elas enxergam em 
você.
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Olhe agora para tudo que você escreveu acima e identi-
fique um tipo de experiência que você acredita que pode 
ter valor para outras pessoas. Escreva aqui o que identifi-
cou:
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Pesquise no Youtube e no Instagram pelas “pala-
vras-chave” relacionadas ao que você identificou e 
comece a listar os tipos de profissionais que atuam com 
algo similar.

Procure investigar se esses profissionais oferecem alguns 
“produtos” como cursos, livros, mentorias. Consuma tudo 
que puder sobre o tema. Esse é o começo para transfor-
mar experiência em negócios.
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01 - Todos os cadernos da HORA DO MENTOR possuem uma
senha, nós fazemos isso para que as pessoas tenham consciência
da importância da aula AO VIVO, como parte fundamental na hora
de você se desenvolver como mentor.

02 - Como cada aula possui uma senha diferente, sugerimos que 
você renomeio este arquivo, colocando a senha no final do nome.

Ex: renomeie este arquivo de Hora_do_Mentor_-_AULA_025 para
Hora do Mentor - Aula025 - Senha - vida

Assim você não terá problemas em reabrir este PDF, pois a senha
está descrita no próprio arquivo

03 - Use o site https://smallpdf.com/pt/editar-pdf para editar este
documento, escrevendo as tarefas no próprio PDF, evitando assim
ter que imprimir todas as folhas.

DICAS FINAIS
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https://www.youtube.com/c/BmindVivadoSeuConhecimento?sub_confirmation=1
https://www.instagram.com/othiagogermano/
http://t.me/thiagogermano
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