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PORQUÊ VOCÊ PRECISA LER ESSE LIVRO! SIM, ELE VAI MUDAR SUA VIDA!

Esse livro vai te ensinar como passar em Medicina em 1 ano sem sacrificar a
sua vida e sem se matar estudando mesmo que você se considere burro! Sim, isso
parece bom demais para ser verdade, mas, depois de ter entrevistas dezenas de
alunos aprovados em Medicina acredito que essa é a maneira mais simples e
saudável para alcançar o seu objetivo, você vai entender ao longo do livro! Além
disso, quero deixar claro que não existe mágica para passar em Medicina , se você
está buscando por algum tipo de solução mágica, pode parar de ler o livro por aqui!
Meu objetivo aqui é tornar o seu caminho o mais simples e fácil dentro do possível.

Prometo que o que você verá neste livro é algo diferente de tudo que você já
viu na sua vida como estudante! Ninguém faz um trabalho tão único quanto esse.
Leia esse livro até o final e não deixe de me contar como está sendo a sua
experiência lá no meu instagram @matheuscervieri!

Por fim, esse livro vai mudar sua vida não só como estudante, mas como
pessoa, todos os princípios deste livro deveriam ter sido ensinados nas escolas,
mas infelizmente não foram!

Nos próximos tópicos desse livro eu quero te inspirar e te motivar a passar
em Medicina contando a minha trajetória, vou te explicar também o maior problema
da educação no Brasil e como ele está te atrapalhando, e você também vai
entender porque eu posso te ajudar a passar!

Se esse livro te ajudar, não deixe de compartilhar ele com os seus amigos!

MINHA TRAJETÓRIA ATÉ PASSAR EM MEDICINA!

Sabe o que é engraçado? Eu sempre recebo comentários como, “Você,
provavelmente, sempre foi super inteligente”, enquanto, na verdade, eu sempre fui
o total oposto!

Bem, eu nem sempre fui o cara reconhecido por ter conseguido a aprovação
em Medicina e por ajudar milhares de estudantes no Brasil a realizar os seus
sonhos. Estudantes como o Rodrigo que foi aprovado em 2 faculdades de Medicina
utilizando minhas dicas!!!
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A verdade é que a maior parte do meu ensino médio eu fui um aluno normal
que ralava muito 1 dia antes da prova para passar…

Era 2014, e eu estava no último ano do meu ensino médio. Eu me lembro
bem, todo mundo estava super feliz porque o terceiro ano na minha escola era um
ano marcado por muitas festas e diversos trotes com os alunos. Eu até me diverti no
início, entretanto aconteceria algo que mudaria tudo. Eu havia decidido que iria
cursar Engenharia de Produção em uma Universidade Federal e eu teria 6 meses
para me preparar.

E para isso eu precisaria "recuperar o atraso", já que eu sempre tinha sido
aquele tipo de aluno que "só passa de ano", inclusive me considerava do tipo
não muito inteligente, para não dizer burro.

Esses 8 meses, foram os meses mais insanos da minha vida.
Eu ia para aula de manhã, as vezes de tarde, e passava o resto do tempo

estudando.
Eu lembro de todos aqueles livros em cima da minha mesa…
de todo o cansaço que eu sentia
de todas as jarras de café que eu tomei
de todo o medo que eu tinha de não passar
de toda ansiedade que eu sentia
daquela sensação de passar a tarde estudando e não lembrar de nada
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de olhar para o meu corpo e me sentir mal porque eu não estava cuidando da
minha saúde

de todos os sábados e domingo que eu estudei enquanto todos os meus
amigos se divertiam no terceiro ano.

Esse foi um ano bem complicado para mim.
Eu sempre tive que ouvir dos meus amigos:
“Matheus sai um pouco de casa, você está se divertindo muito pouco”
Além disso sempre me sentia pressionado pelo reconhecimento da minha

família e dos meus pais, queria que eles sentissem orgulho de mim.
Depois de todo esse meu esforço físico e mental e horas de dedicação…

saiu o resultado do vestibular… e eu não consegui a aprovação.
Eu fiquei 2 semanas sem vontade de fazer nada, tudo que eu fazia era comer

e dormir. Hoje eu sei que isso é um sinal de depressão, mas na época eu não
entendia o que me fazia tão mal.

Honestamente, eu estava no ponto mais baixo da minha vida, assim eu
achava, porém, isso me levou a aprovação no curso dos meus sonhos. E, isso é
algo que eu aposto que você também quer ter…

Ainda, algo precisou acontecer -- algo vergonhoso e profundo -- para
realmente me fazer tomar uma atitude que me levaria a aprovação. O dia que tive
que contar para minha mãe que não passei. Me senti extremamente decepcionado
ao ver a reação dela, obviamente ela tentou não demonstrar, mas eu senti.

Naquele momento, eu tomei a decisão mais importante da minha vida…
“Eu nunca mais vou me sentir assim”
Ano que vem, não importa o que aconteça, eu vou ser aprovado no curso dos

meus sonhos.
A primeira coisa que eu fiz quando cheguei em casa foi prometer a mim

mesmo que iria investir pelos menos 2 horas por dia, sem desculpas, para entender
o que diferenciava os alunos aprovados no curso dos seus sonhos dos não
aprovados.

Cheguei a conclusão que a melhor forma de fazer isso era falando com
aprovados em cursos disputados, então comecei a fazer entrevistas com os alunos
aprovados em Medicina que eu conhecia, já que Medicina é o vestibular mais
concorrido aqui no sul. E em cada conversa tentava extrair o máximo deles.

Depois de falar com tantos estudantes de medicina, acabei descobrindo que
a minha vocação também era a medicina. Além disso, comecei a ler livros e fazer
cursos sobre alta performance, produtividade, aprendizagem, inteligência emocional
e programação neurolinguística.

Eu estava realmente comprometido em descobrir o que diferenciava os
alunos que eram aprovados dos não aprovados.

Eu entendi que para ser aprovado não precisava ser inteligente, tudo que
se precisava era ter as técnicas certas.
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Comecei a botar o conhecimento na prática, e depois de 8 meses de
cursinho eu consegui a aprovação em Medicina na Imed!!!!

Eu passei pelo vestibular e na época tinha aproximadamente 55 candidatos
por vaga!

POR QUE EU POSSO TE AJUDAR A PASSAR EM MEDICINA!

Depois que eu passei em Medicina, comecei a entrevistar alunos
aprovados em Medicina nas melhores universidades do Brasil. Continuo fazendo
essas entrevistas até hoje no meu canal do youtube e ele já conta com mais de
30.000 inscritos!

Hoje, eu vou compartilhar isso contigo, o conhecimento das dezenas de
entrevistas que fiz , e o meu próprio conhecimento até conseguir a
aprovação…

Além disso, fiz diversos cursos como a minha formação internacional em
Coaching pelo Instituto Brasileiro de Coaching, a maior instituição de Coaching do
Brasil!

Também fiz uma pesquisa online com mais de 160 aprovados em Medicina, e
vários dos conteúdos dessa pesquisa estão aqui nesse ebook!
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Minhas dicas já ajudaram dezenas de alunos a conseguir a aprovação em
Medicina e centenas de jovens a realizar seus objetivos nos estudos!

Entretanto, porque eu quero te ajudar a passar em Medicina???
Muita pessoas me fazem essa pergunta,  afinal eu nasci em uma família com

boas condições financeiras, eu não precisava trabalhar nem escrever esse livro para
você…Tem várias razões para as pessoas me fazerem essa pergunta!

Entretanto, ao longo da minha jornada eu percebi que o sistema educacional
tanto público quanto privado no Brasil é uma bosta, eles passam anos te ensinando
matérias cientificistas, e não te ensinam as verdadeiras habilidades que você
deveria aprender na sua vida!

Por isso,
Hoje a minha missão é:
"Minha missão é revolucionar a educação no Brasil e depois no Mundo

utilizando a minha capacidade de motivar, aprender, focar, criar e comunicar para
ser o maior treinador em alta performance nos estudos do Brasil e criar a minha
própria rede de universidades do século XXI"

Eu sou apaixonado por ensinar todas as habilidades que você deveria
aprender na escola, mas infelizmente não aprendeu!!!

Sim, eu estou longe de realizar minha missão hahaha. Mas, vários alunos já
conseguiram a aprovação em Medicina usando as minhas dicas!

Como o Rodrigo (que você viu anteriormente), a Cristiane, o Matheus Borges,
o Jatniel...

_________________________________________________________________________________
O Guia Definitivo Para Passar em Medicina - @matheuscervieri                                        8



_________________________________________________________________________________
O Guia Definitivo Para Passar em Medicina - @matheuscervieri                                        9



Como esse livro, tenho certeza que um dia vou te entrevistar também...

O SISTEMA EDUCACIONAL É UMA BOSTA, E A RAZÃO PELA QUAL VOCÊ
AINDA NÃO PASSOU EM MEDICINA!

Antes de eu começar a compartilhar as milhares de técnicas que eu tenho
para você hoje, você precisa saber uma coisa! Você enfrenta um  VERDADEIRO
problema hoje, MENTIRAM PARA VOCÊ…

Este é o verdadeiro vilão escondido que explica porque você ainda não
conseguiu passar em Medicina ou no curso dos seus sonhos…

Muita gente acha que para passar em Medicina ou em outro curso disputado
você precisa pagar um cursinho( quanto mais caro melhor), ir para aula, estudar
os conteúdos cientificistas do vestibular, deixar de ter momentos de lazer e diversão
para estudar ainda mais, e ,se fizer isso, só precisa esperar o tempo passar “que
alguma hora a sua hora chega” e talvez você seja uma dessas pessoas, assim
como eu também era (eu também acreditei nisso!), ENTRETANTO:

Isso é uma ABSOLUTA BESTEIRA!!!
Se você fizer isso, a sua hora nunca chega.
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Que monte de coisa sem sentido, por favor, se você já acreditou nisso, como
eu no passado, PARE agora mesmo!

Eu vou te explicar o porquê em um momento! E esta é a razão, pela qual, o
fato de você ainda não ter entrado no curso dos seus sonhos NÃO É CULPA
SUA! Se você quer saber o culpado. A culpa é do marketing da indústria
milionária dos cursinhos e do nosso sistema educacional lixo criado na
revolução industrial!!!

**lixo é um eufemismo! O fato de você não saber o que é eufemismo pode
ser um indicativo de quão ruim é o sistema educacional. Mas, o fato de alguns
leitores terem pensado agora “Quem é o burro que não sabe o que é eufemismo?”
só mostra que está faltando o desenvolvimento de habilidades básicas na escola
como: empatia e inteligência emocional!

A indústria milionária dos cursinhos faz você ser bombardeado com
propagandas e mensagens que fazem você acreditar que existe uma fila e que se
você permanecer nela, a sua hora vai chegar!

Essa indústria só foca nos conteúdos maçantes e cientificistas, e NÃO TE
ENSINA como ter uma inteligência emocional, como ser produtivo e organizado, e
não te ensina como aprender os conteúdos.Ou seja, os alunos vão para a aula,
prestam atenção, até estudam em casa. Entretanto, não conseguem estudar tudo
que precisam, quando consegue tem aquela famosa sensação de branco, e, por
último, desenvolvem medo, ansiedade, estresse, cansaço e falta de energia.

A verdade é que se você quiser passar em Medicina ou no curso dos seus
sonhos, você precisa desenvolver habilidades que vão muito além dos conteúdos
maçantes e cientificistas da escola…

Você precisa desenvolver habilidades como:

● Ferramentas para ter foco!
● Ferramentas para se planejar!
● Ferramentas para agir de maneira eficiente (aproveitar ao máximo o

tempo que você tem)!
● Ferramentas para evoluir e melhorar constantemente!
● Ferramentas para se autoconhecer!
● Ferramentas de coaching!
● Técnicas e habilidades como: hiperprodutividade, técnicas de estudo,

técnicas de revisão, inteligência emocional, motivação, como acabar
com a procrastinação, como definir o seu objetivo de vida, diminuir o
nervosismo, medo e ansiedade…  E MUITO MAIS!!!

Além disso, os conteúdos maçantes e cientificistas que os cursinhos pré
vestibulares te vendem PODEM SER ENCONTRADOS DE FORMA GRATUITA NA
INTERNET, esse material gratuito já é o suficiente para você ser aprovado no
curso dos seus sonhos em qualquer universidade.
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Agora que você está ciente das mentiras e sabe como a milionária indústria
dos cursinhos te atrapalha na conquista da sua aprovação:

É sua responsabilidade fazer algo a respeito…
Por isso, vamos começar a te passar as técnicas e ferramentas!

O que você vai aprender neste livro?

Basicamente, as habilidades que você deveria ter aprendido na escola, mas
não aprendeu para que você consiga passar em Medicina no menor tempo possível
sem se matar estudando tendo uma vida equilibrada e feliz!
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COMO PASSAR EM MEDICINA EM 2019 - O GUIA DEFINITIVO PARTE 1

Este é o guia definitivo sobre como passar em medicina em 2019, cujo
objetivo é passar algumas ideias de habilidades que não aprendemos na escola.
Infelizmente, nosso sistema educacional é muito ruim, e existem várias habilidades
que deveriam ser aprendidas na escola, tanto pública, quanto privada, mas que
vocês não aprendem. Nessa parte vamos construir uma base sólida para que você
não se perca no meio do caminho e tenha motivação todos os dias. Vamos
começar!

GINECOLOGISTA x TARADO

Qual é a teoria do ginecologista versus tarado? 
Tudo que você for fazer na sua vida, você precisa ter foco. Então, esse

primeiro tópico, ginecologista x tarado, exprime a ideia de que tudo, absolutamente
tudo que você for fazer na sua vida, você precisa fazer com foco. 
Por que, Matheus?

Porque já pensou se você fosse ginecologista e tarado ao mesmo tempo?
Você não conseguiria, simplesmente não daria certo. 

É uma péssima analogia, mas o eu quero que você entenda é que: o nosso
tempo é limitado e a nossa energia é limitada. Devido a essas limitações, você
precisa trabalhar sempre com o máximo de foco. Não adianta querer estudar, não
adianta querer trabalhar, se você não estiver focado e não tiver muito bem definido
para onde você está indo. Por exemplo, tem muita gente que tem dúvida entre
Engenharia da Computação e Medicina. Tratam-se de cursos que não tem nada a
ver um com o outro, e não tem como você estudar para os dois, porque você vai
estar divagando o seu estudo, e você vai gastar energia estudando coisas que você
não precisaria estudar, por exemplo, se você fosse fazer Engenharia da
Computação. 

Da mesma forma, se você quer fazer Medicina e está estudando para
Engenharia da Computação, vão ter matérias de um curso que não são
necessárias, não condizem com as do outro.

Portanto, esse é o primeiro aspecto que eu quero abordar aqui: o
entendimento de que você não pode ser ginecologista e tarado, uma vez que essas
características se contrapõem e não permitem que você tenha foco.
Bom, por que que eu falei tudo isso? 

Tem mais uma história que eu vou abordar dentro deste primeiro tópico para
explicar essa analogia: a história da Alice no País das Maravilhas. Tem uma
cena nesse filme, em que a Alice pergunta para o Gato: "Gato, qual caminho eu
devo seguir?". Daí, o Gato fala para a Alice: "ah, Alice, para onde você quer ir?". E
Alice fala para o Gato: "Gato, eu não sei para onde eu quero ir". E ele responde: "se
você não sabe para onde você quer ir, o caminho não faz diferença".

Então você tem que ter muito claro o seu objetivo, para:
1 - Não gastar energia com coisas desnecessárias;
2 - Focar e realizar exatamente uma única atividade. É mais fácil realizar uma

única coisa do que querer fazer várias coisas ao mesmo tempo;
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3 - Não correr o risco de gastar um monte de energia indo atrás de um
objetivo e, no final, não ser aquilo que você verdadeiramente quer.

Por isso, você precisa definir um único objetivo, e por isso que usei essa
analogia do ginecologista tarado, e a analogia do foco em Alice no País das
Maravilhas.

DEFININDO SEU OBJETIVO DE FORMA CLARA E ESPECÍFICA

Para definirmos o seu foco, ou seja, o seu objetivo, nós precisamos definir 3
coisas:

1 - Qual curso você deseja cursar.
Porque, se você não definir o curso que você quer fazer, no momento de

dificuldade, o seu cérebro vai te sabotar. É o que eu falei anteriormente. 
Pense assim: você está em dúvida entre Engenharia da Computação e
Medicina. Engenharia da Computação é mais fácil de passar do que Medicina,
então quando chegar o momento de dificuldade, o seu cérebro vai te sabotar, ele vai
falar: "ah, eu nem quero Medicina mesmo, eu vou fazer Engenharia da
Computação". Então, o que acontecerá? Você vai se sabotar e você não vai estudar
tanto quanto você deveria. 

Esse é o primeiro passo: entender que sem um foco definido para o seu
curso, você se sabota.

2 - Qual universidade você deseja entrar.
Vamos supor, você definiu que quer fazer Medicina. Agora defina: cursará

em qual universidade? É uma universidade que se ingressa pelo ENEM? É uma
universidade particular? É a universidade federal da sua cidade, que tem um
vestibular específico?

Você tem que saber qual tipo de universidade, para que você descubra para
qual prova vai estudar. Porque estudar para o ENEM é diferente de estudar para o
vestibular, e é diferente de estudar para outras matérias.

A minha recomendação é que, como Medicina é uma prova só, um ou mais
dias, isso pode se tornar uma pressão muito grande, não é? Então você pode fazer
vários vestibulares, mas escolher uma universidade em si para você focar.

Se você quer focar pelo ENEM, escolha o ENEM e foque no ENEM, pelo
menos agora no começo, para você definir claramente o que precisa estudar!

3 - Em quanto tempo você quer ser aprovado.
Esse é o quesito que a maioria dos alunos erram, trata-se basicamente da

diferença entre quem passa em um ano e quem passa em mais tempo. Você
precisa definir em quanto tempo você quer passar, e isso vai de acordo com a sua
realidade.

A grande questão é que, se você não tiver um tempo definido, o tempo não
importa, e, mais uma vez, a gente entra na autosabotagem do cérebro.
Como assim, Matheus?
Vamos supor que você não tenha o tempo definido. No momento de dificuldade,
novamente seu cérebro irá pensar: "pô, eu não preciso passar esse ano, eu posso
passar no próximo ano".

O que vai acontecer? O seu cérebro vai te sabotar e você não vai estudar
nos momentos de dificuldade. Portanto, defina em quanto tempo você quer passar.
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IMPORTÂNCIA DO FOCO NOS MOMENTOS DE DIFICULDADE

Se você já tiver definido muito bem qual curso você quer fazer, em qual
universidade você quer passar, e em quanto tempo, as suas ações tendem a
corresponder a esses objetivos.

Se você não definir o curso que você quer passar, você vai se sabotar nos
momentos de dificuldade. Se você não definir o tempo, você também vai se sabotar
nos momentos de dificuldade. E por isso você precisa ter muito bem definidos esses
três fatores: qual curso, qual universidade e em quanto tempo. Lembre-se: você não
pode ser ginecologista e tarado ao mesmo tempo.

PROFECIA AUTORREALIZÁVEL

Praticando tudo o que foi dito nos tópicos anteriores, você acabará definindo
uma espécie de profecia dos seus objetivos. Quando essa profecia vira crença,
ocorre o fenômeno da profecia autorrealizável, em que a crença passa a provocar a
sua própria concretização.

Em outras palavras, quando as pessoas acreditam que algo acontecerá,
passam a agir como se essa crença já fosse real, então ela acaba por se realizar
efetivamente.

Essa é a importância de se ter definido todos os aspectos relacionados ao
seu curso, uma vez que as suas ações corresponderão às suas definições. De
forma simples, definir um foco evita a autosabotagem e faz você realizar o seu
objetivo!

DEFINIR UM ÚNICO OBJETIVO POR VEZ

"Algumas pessoas acham que foco significa dizer "sim" para a coisa que você
irá se focar. Mas não é nada disso. Significa dizer "não" a centenas de outras boas
ideias que existem. Você precisa selecionar cuidadosamente".

Muitas pessoas me perguntam: "Matheus, eu devo trabalhar e estudar?". 
A questão é: se você não precisa trabalhar, não trabalhe. Agora, se você

precisa, trabalhe com a única finalidade de potencializar o seu objetivo!
Mas o que eu quero deixar claro aqui? Você não pode fazer muitas coisas ao

mesmo tempo.
Muita gente me pergunta, por exemplo, de marketing digital. 
Ah, Matheus, você trabalha com marketing digital. Eu quero começar a

trabalhar com marketing digital e quero fazer Medicina.
Escolha um objetivo por vez. Tudo bem?
Muitas pessoas me perguntam por que eu havia trancado a faculdade de

Medicina (Agora eu voltei para a faculdade, e no momento que escrevo esse livro
estou no terceiro ano da faculdade de Medicina). Bem, naquela época eu havia
trancada, porque eu tenho a minha empresa e eu precisava organizá-la, para
eu voltar para a faculdade de Medicina e focar a maior parte do tempo na faculdade
de Medicina. Não tem como fazer duas coisas grandiosas ao mesmo tempo.
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Se você quer resultados extraordinários, como é o caso de passar em Medicina, que
é um resultado muito difícil, muito acima da média, você precisa obrigatoriamente
focar em uma coisa por vez.

Ah, Matheus, eu trabalho na loja da minha mãe de tarde, aí de noite eu
trabalho em outro lugar, aí eu vou estudar.

Cara, corta seus gastos e começa a trabalhar o mínimo que você pode e foca
só em estudar. Defina um único objetivo por vez, um único objetivo na sua vida, é
isso que você precisa. Um único objetivo. Isso é muito bem retratado em dois livros:
Essencialismo e A Única Coisa! Quando você define um único objetivo, você realiza
ele muito mais rápido!

NÃO CONSIGO DEFINIR UM OBJETIVO

Muitas pessoas me falam: "Bah, Matheus, eu definitivamente não consigo
definir um objetivo". Bem, existem várias razões para que isso aconteça. São elas:

1 - Medo.
Como assim, Matheus, eu não consigo definir um objetivo por medo?
Basicamente, nós temos medo de algumas coisas. Por exemplo, você pode

ter medo de não conseguir passar em Medicina. Eu tenho vários amigos assim, que
eles gostariam muito de fazer Medicina, e não fazem porque eles têm medo de não
passar.

Isso é a atitude mais errada que você pode ter. Se você tem medo de alguma
coisa, geralmente essa é a atitude certa, essa é a direção que você tem que seguir,
porque essa é a atitude que vai fazer você crescer.

Então, o medo, para mim, na minha vida, é um indicativo daquilo que eu
tenho que fazer. E, ele deve ser um indicativo na sua vida também!

Vou dar um exemplo bobo: vamos supor que você tem medo de chegar em
uma guria ou guri em uma festa. A maioria das pessoas sentem um pouco medo
nessa situação. Mas, por quê? Porque é uma situação que vale a pena. Vale a pena
você ir lá e conversar. Quem sabe você não conhece a pessoa que você vai se
casar, ou namorar, ou ficar, ou simplesmente passar vários momentos bons juntos?
É um exemplo bem simples, mas que demonstra como o medo está presente nas
situações que valem a pena na sua vida.

A mesma coisa se aplica ao estudo para o vestibular e para o ENEM. Se
você tem medo de passar em Medicina, provavelmente essa é a atitude correta,
provavelmente seu objetivo é esse, é passar em Medicina.

Então, não deixe de definir o objetivo que você quer para a sua vida por
causa do medo. Você tem que pegar o objetivo que você quer e seguir nele. E se
você acha que você não está definindo aquele objetivo por causa do medo, esse é o
objetivo correto.

2 - Não querer se esforçar.
Essa questão se relaciona com o medo. É aquela situação: "ah, eu gosto de

Medicina, mas eu não quero me esforçar para passar, não é nem medo de não
passar, mas eu não gosto de me esforçar". Cara, você tem que sair da sua zona de
conforto. Por quê? Porque se você fica na sua zona de conforto, isso gera
infelicidade.
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Um pilar fundamental para você se sentir feliz é você estar sempre buscando
evoluir, estar sempre buscando melhorar. Se você não fizer uma coisa porque você
não quer se esforçar para aquilo, também está errado.

Portanto, avalie esses dois pontos já citados: se você não quer Medicina por
medo, então geralmente fazer Medicina é a atitude correta; e, segundo, se você não
quer fazer Medicina porque você não quer se esforçar, novamente fazer Medicina
vai ser a atitude correta.

3 - Talvez você não queira fazer Medicina.
Esse é o terceiro possível motivo que está te impedindo de conseguir definir

um objetivo: simplesmente talvez você não queira fazer Medicina, e está tudo bem.
Talvez você queira fazer outro curso, e não tem nada de errado com isso. Você tem
que pensar naquilo que você efetivamente deseja. Qual curso eu quero fazer? Em o
que eu quero me esforçar agora?

É essa a questão, é sobre buscar ser o melhor naquilo que você vai fazer. 
Se você definir que quer ser engenheiro, então busque ser o melhor engenheiro.
Se você definir que deseja cursar Medicina, busque ser o melhor médico.

Mas, lembre-se: não é o melhor no sentido de "eu melhor que o fulano,
melhor que o ciclano, melhor que tal". Não. É no sentido de "eu melhor que eu
mesmo todos os dias", significa você buscar dar o seu melhor todos os dias.
Por quê? Porque isso te trará energia, vontade de ser melhor. E isso não tem preço,
a vontade de ser a melhor versão de si mesmo é fundamental.

Outro ponto muito importante em relação a isso é que você vai evoluir e vai
aprender. Vamos supor que você não queira fazer Medicina, mas você decide que
você vai passar no vestibular de Medicina e você vai ser o melhor. Você vai evoluir.
E você vai estar pronto para os próximos desafios da sua vida.

Agora, se você ficar nessa do "eu não quero me esforçar, eu vou ficar na
minha zona de conforto", o que é que vai acontecer? Você vai se decepcionar, você
vai ficar triste e você não evoluir. No fim, você não vai ter realizado nada!
A curto prazo pode parecer mais confortável, por isso se chama "zona de conforto".
Porém, a longo prazo, isso vai te gerar depressão. Então foque em dar o melhor
naquilo que você pode, de acordo com a sua realidade.

O seu melhor nesse momento pode ser estudar 1 hora por dia, como o seu
melhor nesse momento pode ser estudar 8 horas por dia. Identifique o que é o
melhor que você pode fazer agora e faça isso.

A VIDA NÃO É SOBRE AS DECISÕES QUE VOCÊ FAZ É SOBRE SE
COMPROMETER COM AS DECISÕES!

Muita gente fala assim: "Bah, Matheus, eu não consigo definir um objetivo,
não tem como, eu não consigo, não tem jeito, eu faço de tudo, mas, eu efetivamente
não consigo definir um objetivo".
O que você tem que fazer? 
Você tem que pegar uma decisão e se comprometer, e dar o melhor, como eu falei
anteriormente. Repito: a vida não é sobre as decisões que você toma, é sobre se
comprometer com as decisões. 
Você não sabe que curso fazer? Escolha um e dê o seu melhor, que você
descobrirá o que você deseja fazer.
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Você tem 18 anos e você passa o dia inteiro vendo TV e indo para a aula: é
óbvio que você não sabe qual curso você quer fazer. Você precisa vivenciar
experiências. Então, defina um objetivo agora, e se comprometa a dar o seu melhor
por ele, por mais que você não goste dele, fazendo isso, com o tempo, você vai
descobrindo aquilo que você vai fazer na sua vida.

Pense no que você mais gosta agora e defina isso.
"Ah, Matheus, eu não gosto de nada". Foda-se que você não gosta de nada. 

Pegue um dado, escreva 6 opções que você tem, por exemplo, Engenharia,
Medicina, Ciência da Computação, o que for. Jogue o dado para cima, veja o que
cai e se comprometa a fazer aquilo da melhor maneira possível. 

O que você não pode é ficar em uma indecisão, ficar pensando que não sabe
o que vai fazer da sua vida. Como assim você não sabe? Escolhe uma coisa e vai.
Só assim você vai descobrir. Se você ficar sentado o dia inteiro em casa, você
nunca vai descobrir o que quer fazer da sua vida, isso é óbvio. Então, comece a
descobrir o que você quer fazer da sua vida.

Recapitulando, se você não sabe o que quer fazer da sua vida, não tem
problema, só pegue um objetivo e defina. As pessoas que sabem o que fazer da
vida, simplesmente, escolheram saber o que fazer da vida!

ESCOLHA AGORA O SEU OBJETIVO E ESCOLHA DAR O SEU MELHOR

Defina o seu objetivo agora, nesse exato momento. Seja com o dado como
eu sugeri, ou através de uma reflexão profunda, simplesmente decida o que quer
fazer da sua vida. Feito isso, prometa agora para mim e para você mesmo que você
vai dar o seu melhor para alcançar o seu objetivo.

Vamos supor que você está com a dúvida que eu exemplifiquei, decidindo
entre Engenharia da Computação e Medicina. O que você vai fazer amanhã?
Amanhã você vai procurar alguém que trabalha com Engenharia da Computação e
alguém que trabalha com Medicina. Veja como é o dia a dia da profissão, descubra
se você se interessa ou não, se você gosta ou não. Faça isso com todas as
profissões que você tem dúvida e escolha uma para ser o seu objetivo. Ah Matheus,
eu não gosto de nenhuma, apenas escolha a que você mais se identificou, ou
continue no processo estudando todas as profissões para descobrir o que você
quer. Comprometa-se. Escolha uma coisa dentro das opções que você tem hoje.
Isso vai ser o melhor para você. Depois de escolher, você pode continuar pensando
no que quer, mas foque em dar o seu melhor naquilo que você escolheu por hora!
Veja o que você mais gosta no momento, comprometa-se, e, com o tempo, você vai
descobrir o que você quer.

Eu tenho raiva porque a galera vem me falar que não sabe o que fazer, mas
não está fazendo absolutamente nada para descobrir! Comece a agir, comece a
fazer alguma coisa. Se você ficar sentado, com a bunda na cadeira, sem fazer nada,
é óbvio que você não vai descobrir o que você gosta.

Vamos supor que você odeie alguma comida. Como é que você sabe que
você odeia aquela comida? Porque você experimentou e não gostou. Então corra e
descubra o que você gosta e o que você não gosta. E escolha, mesmo que você
não goste. 

Inclusive, é o tópico que falaremos a seguir, no qual você descobrirá que não
precisa gostar daquilo que você faz, isso é um mito da sociedade. 
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FODA-SE O QUE VOCÊ AMA

O universo, meu amigo, não te deve nada. Ninguém disse que você precisa
fazer o que você ama. O universo não é bonzinho e fala para você: "você tem que
fazer todos os dias aquilo que você ama na sua vida". Isso não existe.
Por exemplo, todos os meus amigos passam todas as férias se divertindo. Eu passo
todas as férias trabalhando, gravando vídeos, por exemplo. E faço isso porque eu
amo gravar vídeo? Não, porque eu sei quais são os objetivos da minha vida. Eu sei
o que eu quero construir na minha vida. E, gravar vídeos faz com que eu tenha os
resultados que eu quero, e isso faz eu me sentir bem e faz com que eu realize a
tarefa com motivação mesmo não gostando de gravar vídeos!

É óbvio que eu preferia me divertir, é óbvio que eu preferia estar fazendo
outras coisas, mas estou fazendo isso porque eu tenho que trazer valor com aquilo
que eu posso para realizar meus objetivos. É simples. Você não precisa fazer aquilo
que você ama a todo tempo. Inclusive, isso é um mito. 

Se você fizer Medicina, se você fizer qualquer curso, vão ter muitas coisas
que você odeia. Na verdade, você vai odiar a maioria das coisas, porque você vai
ver que muitas coisas são burocráticas e não fazem nenhum sentido. Você vai ver
que a maior parte do trabalho de 99% das profissões é burocrático e não tem
relação nenhuma com a profissão.

Só que aí entra o paradoxo. 
Quanto você começa a ver resultado naquilo que você está fazendo, por

exemplo, você estuda, e você vê que você aprendeu aquilo, você vê resultado e se
sente bem, você começa a gostar daquilo. É óbvio que eu não gostava quando
estava na faculdade de acordar às 4 da manhã para trabalhar no meu negócio. Mas
eu ganhava dinheiro, e isso fazia com que eu me apaixonasse por aquilo. Eu me
apaixonava em acordar às 4 da manhã e ver o resultado, porque isso me ajudava a
ter liberdade, ajudava a expandir o meu negócio, ajudava a impactar mais pessoas,
ajudava em todos os aspectos da minha missão de vida.
Então, o que eu quero dizer para vocês? Vocês tem que amar sim o que estão
fazendo, mas foda-se se você ama aquela atividade ou não, você ama mais os
micro resultados, questão que vou aprofundar mais para frente.
Mas, Matheus, por que "foda-se o que você ama"?

Porque vamos supor que você ama música, só que você é um péssimo
músico. Você realmente acha que se você ama música e você é um péssimo
músico, você merece ganhar dinheiro com música? Você não merece ganhar
dinheiro com aquilo que você é ruim, você tem que construir valor para a sociedade.
Você não pode ser egoísta de achar: "eu amo música, mas sou um péssimo cantor.
Então eu vou cantar, vou fazer faculdade de música, e mesmo sendo um péssimo
músico eu tenho que me dar bem". Não é porque você ama Medicina que você será
um bom médico… Na verdade fazer Medicina só porque você ama é uma atitude
egoísta, faça Medicina porque você quer ajudar os outros, e não porque você ama
Medicina. Não adinta amar Medicina, e ser um médico ruim. Lembre-se, é fácil falar
que ama, mas é difícil agir como alguém que realmente ama!
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Não, você não tem que se dar bem, o universo não espera que você se dê
bem, o mundo não espera que você se dê bem. A maneira que a sociedade é
construída hoje, eles não querem que você se dê bem, eles querem que você
construa valor. Você só está lendo esse texto porque ele constrói valor para você.
Portanto, quando você for definir o seu objetivo, pense naquilo que você pode
construir valor para as outras pessoas. O universo está pouco se lixando para o que
você gosta ou o que você não gosta. 

Por exemplo, tem galera que ama Medicina, mas simplesmente não se
esforça. Você acha que só porque você ama Medicina você merece fazer Medicina?
"Ah, eu acho muito injusto porque algumas pessoas nem amam a Medicina, mas
passam no vestibular, e eu que amo não passo". Sim, mas você não merece passar.
Quem merece vai lá, se esforça e passa. Não quer dizer nada. OBSERVAÇÃO: A
vida é muito mais complexa do que essa minha afirmação, obviamente tem pessoas
que se esforçam e não passam, e existem pessoas em condições horríveis que não
tem como passar, ou em condições piores. O ponto principal dessa afirmação é:
pare de focar nos outros e foque em si!

O cara pode querer fazer Medicina por dinheiro. Se ele for honesto e ele se
esforçar mais que você, ele é um profissional melhor, independente de ele gostar da
profissão ou não. O universo não quer saber se você gosta daquilo que você faz ou
não. Pare de colocar isso na cabeça, que a nossa geração é tudo mimimi. 
Você não tem que fazer o que você ama, você tem que fazer o que as outras
pessoas precisam. O que a sociedade precisa? O que você pode fazer para a
sociedade? O que você pode fazer para ajudar a sociedade?
Foda-se o que você ama. 

Se você tem a sorte de amar Medicina, por exemplo, muito bom. Por quê?
Porque Medicina é uma profissão que gera muito valor para as outras pessoas.
Então você vai ser bem pago para fazer aquilo que você gosta. Mesmo assim, isso
é perigoso, e vou explicar mais para frente...

Agora vamos supor que você ame música e seja um péssimo músico; você
nunca vai ser bem pago por isso. Se for você for bom, você vai ganhar talvez até
mais que um médico, mas se você for um péssimo músico você não vai ganhar
dinheiro.

Então, para, pelo amor de Deus, de focar no que você gosta de fazer. Pense
em como você pode construir valor para as outras pessoas. E, se você tiver a
sorte de ter algo que você goste e que você consiga construir valor para outras
pessoas, muito bom!!!

Como eu disse, o mundo não deve nada para você. Ninguém te deve nada.
E por que isso é um paradoxo, então? 
Eu estou escrevendo um livro que se chama O Paradoxo do Paradoxo. A

ideia principal desse título é que ideias opostas podem existir ao mesmo tempo.
Então, ao mesmo tempo que foda-se o que você ama, você precisa se apaixonar
pelo que você faz independentemente de gostar ou não!

A galera acha que o mercado é malvadão. Não, galera, o mercado paga
aquilo que as pessoas precisam. Por que o médico ganha bem? Porque as pessoas
precisam do serviço de saúde. É simples.
Então, por que é um paradoxo? Porque você tem que fazer algo que o mercado
gosta, e você não precisa gostar daquilo, mas você precisa se apaixonar por
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aquilo que você faz. Eu sou da seguinte opinião: apaixone-se por aquilo que você
faz. Escolha algo e se apaixone, e não se apaixone depois escolha.
Se você tem a sorte de, "ah, eu amo isso e a sociedade quer pagar por isso", então
faça isso. Vamos supor que você queira cursar História. Você sabe que sendo um
professor de história, talvez você não ganhe tão bem. Talvez você ganhe muita
grana, mas a chance é menor, porque não é todo mundo quer aprender história. Ao
contrário que todo mundo quer um médico. É uma lógica simples. Eu não estou
dizendo que um professor de história tem menos importância, eu estou dizendo que
tem mais pessoas que estão mais dispostas a pagar mais por um médico.

Eu, por exemplo, se não tivesse história na escola, eu nunca teria estudado
história, e não vejo por que aprender (eu acho importante, mas sei que tenho
habilidades minhas mais fortes para aprender, como o tempo é limitado, eu ia
preferir estudar outras coisas.). Mas isso é minha opinião, se você ama história e
você quer aprender história, você tem que encontrar outras pessoas que amam
história e fazer aquilo.

O paradoxo se apresenta nesse sentido, porque você precisa acabar se
apaixonado por aquilo que você faz. Por exemplo, fazem três anos que eu não faço
mais vestibular, será que eu amo mesmo falar sobre vestibular? Não, mas é porque
isso aqui me traz resultado, escrever esse livro faz vocês me enviarem uma
mensagem depois dizendo que eu te motivei. E esse micro resultado me deixa
muito feliz! Eu odeio falar sobre o vestibular, mas eu amo o resultado que isso me
trás, e isso faz que eu sinta uma paixão indescritível ao fazer!

Esses comentários que eu recebo de vocês me motivam, os resultados
daquilo que eu estou fazendo me motivam. E isso faz eu amar aquilo que eu estou
fazendo, o resultado daquilo que eu faço.

Então é isso que eu quero incentivar a você: apegar-se pelos micro
resultados, porque é um processo. Então, para você se apegar no processo, você
tem que se apaixonar pelos micro resultados. O micro resultado é você me enviando
uma mensagem, "Matheus, seus vídeos me ajudam muito no Instagram". 

Agora, o macro resultado para mim, é eu construir minha própria
universidade e a minha própria escola no futuro. Eu sei o que eu estou escrevendo
esse livro, porque eu quero construir minha própria escola e minha própria
universidade no futuro. E, é isso que eu amo e quero para a minha vida, mas para
alcançar esse objetivo eu vou ter que fazer MUITASSS COISAS QUE EU NÃO
GOSTO.

Resumindo, o paradoxo é: apaixone-se por aquilo que você faz, mas você
não precisa amar o que você faz, porque o mundo não te deve nada. O mundo não
espera que você faça o que você ama. O mundo espera que você faça o que as
pessoas querem.

Como que você ganha dinheiro? Você tem que entregar o que as pessoas
querem. Não adianta você entregar o que as pessoas não querem. É assim que se
ganha dinheiro. Infelizmente a gente não estuda Economia na escola. 

Então, agora vamos falar um pouco sobre economia. Como é que se ganha
dinheiro na nossa sociedade? Você tem que fazer algo que tenha valor percebido
pelos outros. 

Vamos dar o exemplo do Neymar. Por que que o Neymar ganha muita grana?
Porque o que ele faz tem muito valor percebido pelos outros. É justo que o Neymar
ganhe mais que um médico? É justo que o Neymar ganhe mais que o professor? É
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óbvio que é justo! Olha quantas pessoas o Neymar impacta! O Neymar impacta
quase todas as pessoas do mundo, e ele motiva várias pessoas. 
E a galera fala, "nossa, como é injusto o Neymar ganhar um salário tão alto", não é
injusto! Ele impacta muitas pessoas. E o Neymar tem sorte, porque ele faz algo que
ele gosta e ele consegue ser bem pago por isso. Mas é porque o mundo ama o
futebol. Futebol é o esporte mais jogado no mundo, ele deu sorte. Só que ao mesmo
tempo, pense comigo. Agora, vou falar sobre porque é perigoso escolher algo
somente porque você ama... O Neymar ama o futebol, mas será que ele ama jogar
futebol 8 horas por dia, todos os dias? Será que ele ama pensar em futebol 24 horas
todos os dias? Provavelmente não, mas ele ama o resultado que isso proporciona
para ele, então ele provavelmente é apaixonado pelo que faz. E, provavelmente
realiza essas atividades chatas com paixão mesmo que ele não goste muito delas.

Você acha realmente que todas as pessoas bem-sucedidas do mundo amam
o que fazem? É óbvio que não. Mas, elas amam o resultado daquilo que elas estão
fazendo.

Então, só para deixar muito claro, o que você precisa entender? A profissão é
a forma que você vai ganhar dinheiro. Como se ganha dinheiro? Construindo valor
para os outros.

O capitalismo, por mais egoísta que seja, ele não é egoísta. Você ganha
dinheiro no capitalismo quando você constrói valor para os outros, quando você faz
aquilo que as outras pessoas querem. Obviamente, estou falando das pessoas que
ganham dinheiro de forma honesta.

Por que o Felipe Neto ganha muito dinheiro? A galera fala que odeia o Felipe
Neto, tudo bem, eu também não gosto dele. Mas a questão é: as pessoas assistem
aos vídeos do Felipe Neto, então quem é você para dizer o que tem valor ou não?
Se as pessoas assistem e gostam dos vídeos dele, ótimo, ele ganha dinheiro
porque ele constrói valor para a sociedade.

É isso que eu quero esperar de você. Pense em como você pode construir
valor para a sociedade, porque a sua profissão é a forma que você vai ganhar
dinheiro. A sua profissão não é o que você vai fazer porque você ama, não, a sua
profissão é o que você vai fazer para se sustentar. Então você tem que fazer algo
que traga resultados para a sociedade com a finalidade que você ganhe dinheiro.

Obviamente, se você tem a sorte de gostar do que faz, isso é melhor, mas
não é necessário! Até porque, mesmo que você ame o que você faça, talvez você
não ame ter que trabalhar 8 horas todos os dias com isso, ou talvez você não ame
realizar todas as tarefas burocráticas que são necessárias para alcançar seu
objetivo. Ao mesmo tempo, se apaixone pelo que você faz, isso fará com que você
faça com motivação e energia, inclusive, as tarefas que você não gosta!

Eu estou falando isso porque me irrita a nossa geração achar que a gente
precisa fazer algo que a gente ama, e que o universo nos deve alguma coisa, e que
alguém nos deve alguma coisa. Ninguém nos deve nada. Os seus pais não te
devem nada, a sociedade não te deve nada, o governo não te deve nada. Você é
que deve para o mundo. O que você pode fazer para o mundo?

Pense como era o mundo na pré-história. Não tinha nada. Você só tem as
coisas que você tem hoje porque os indivíduos trabalharam para isso. O mundo hoje
só tem acesso a tecnologias como computador, internet, tecnologias médicas, esse
livro, tecnologias educacionais, tudo isso, porque indivíduos livremente trabalharam
para isso. Ninguém te deve nada. O universo não te deve nada!
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Por fim, fazer algo só porque você ama é algo egoísta, porque só porque
você ama não significa que você vai fazer bem feito. Além disso,  se você fizer algo
que você ama apenas porque você ama, você corre o risco de fazer algo que as
pessoas não estão dispostas a pagar!

COMO TER MOTIVAÇÃO TODOS OS DIAS

Você sabe qual a origem da palavra motivação? Motivação vem de: motivo +
ação, ou seja, tratam-se dos motivos para você tomar uma ação. Então o primeiro
passo para você ter motivação é você definir muito bem quais são os seus motivos,
o porquê de você querer tomar aquela ação, o porquê de você estar estudando.
Porém, a ação é mais importante do que o motivo, e isso é uma coisa que ninguém
fala. É muito fácil ver um vídeo de motivação no YouTube dizendo que "você precisa
saber os seus motivos". Mas a parte dos motivos é a parte menos importante, a
mais importante é a parte da ação, que eu vou falar mais para frente.
Mas, primeiro, você precisa, sim, definir os seus motivos. Para fazer isso você
precisa se perguntar: por que eu estou estudando? 
Você já definiu o seu foco, você definiu quando você quer passar, que curso você
quer fazer, em qual universidade. Agora que você definiu isso, você vai pensar: por
que eu quero isso? O que a Medicina vai me proporcionar? O que realizar esse
objetivo efetivamente vai me proporcionar? É isso que você tem que se perguntar. 
E a partir disso, você vai fazer uma lista, por exemplo, passando em Medicina, eu
vou poder: ter ascensão social; ajudar outras pessoas; realizar a minha missão, etc. 

Então, quando você for estudar, você não vai estudar para passar em
Medicina, você vai estudar para ascender socialmente, para ajudar outras pessoas,
para, por exemplo, construir uma clínica na sua cidade, ou para fazer trabalho
voluntário na África.  

É basicamente isso: definir os seus motivos. Quanto mais fortes forem os
seus motivos, melhor. E, assim, não tem problema ser um motivo tosco e egoísta.
Se isso te motiva, tudo bem. Nós somos 7 bilhões de seres humanos, as pessoas
estão toda hora julgando as outras, principalmente a galera que é viciada em
política, eles estão a todo tempo julgando, um lado julga o outro sem parar.

Parem de julgar as pessoas, cada um tem os seus motivos, cada um é um,
pare de querer obrigar que todas as pessoas sejam iguais a você. Pense qual é o
seu motivo. "Ah, Matheus, eu quero fazer Medicina porque eu quero ganhar muita
grana". Tudo bem, se você acha que Medicina vai te dar muita grana, se é isso que
você quer, defina esse motivo e que ele seja forte para você. 

Ao mesmo tempo, porém, como eu tinha dito, a ação é muito mais
importante. Portanto, mesmo sugerindo que o seu motivo seja forte, saiba quando
dar um foda-se aos motivos e passar a tomar ação. Isso mesmo, foda-se os motivos
e tome ação.

Sabe qual o segredo para você não estudar? Você ficar parado. 
"Ah, Matheus, como que eu acabo com a procrastinação?". É você

acordando e decidindo que, quando você acordar, você não vai mexer no celular,
você vai estudar. É você que acaba com a procrastinação, não é me perguntando
como eu acabo com a procrastinação que você vai acabar com ela. Existem, sim,
técnicas, mas a questão é: aja.
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Vamos supor que você nunca tenha estudado em sua vida. Comece estudar
30 minutos hoje. Amanhã, você estuda 1 hora. Depois de amanhã, 2. E você vai
evoluindo. Conforme você vai tomando ação e vai vendo resultados nas suas ações,
você vai se motivando e você vai tendo vontade de agir, dessa forma, você vai
acabando com a procrastinação, passando a estudar cada vez mais.

AÇÃO INTELIGENTE

Se você tem ansiedade, depressão, nervosismo e afins, em relação a ENEM
e vestibulares, provavelmente é porque você está agindo muito, mas não está
vendo resultados. O segredo para tudo é você agir de maneira inteligente, ou seja,
você estuda, aprende e cumpre metas de aprendizagem. Isso é ação inteligente: eu
estou estudando, eu estou aprendendo, e eu estou caminhando na direção do meu
objetivo. Isso é agir de maneira inteligente. Quando você age de maneira inteligente
você ganha muita motivação e muita energia.
Agora, o oposto também é verdadeiro, você age muito, mas você não vê resultado
porque você estuda da maneira errada, você não tem técnicas de estudo, você não
tem técnicas de revisão, você não tem técnicas de planejamento, você não tem
técnicas de motivação... você estuda errado e não aprende. E daí você não enxerga
resultados nas suas ações. 

Agir muito sem resultado causa depressão, ansiedade, nervosismo,
stress. Ação sem resultado gera tudo isso. Então o segredo, basicamente, é você
enxergar resultado nas suas ações. É você enxergar resultado naquilo que você
está fazendo. Se você enxerga resultado naquilo que você está fazendo, você se
sente motivado, se você não enxerga, você perde a motivação. 

COMO EVITAR OS DISTÚRBIOS EMOCIONAIS

Como evitar depressão, ansiedade, stress, nervosismo na hora do vestibular?
Como disse anteriormente o segredo é agir de maneira inteligente.

Matheus, como eu ajo de maneira inteligente?
Estudando da maneira correta, aproveitando ao máximo o tempo que você

tem,  tendo metas diárias de aprendizagem, buscando evoluir sempre, buscando por
novas técnicas de estudo todos os dias. Ou seja, se você fizer um plano de estudos
bem feito, que se você cumprir esse plano de estudos, vai chegar lá no final do ano
e você vai ter estudado tudo aquilo que você precisava. E, o melhor, você vai ter
aprendido tudo aquilo que precisava porque você tem as técnicas certas! Tudo isso
faz você enxergar resultados nos seus estudos que como vimos anteriormente
diminui a depressão, estresse, ansiedade e nervosismo. OBSERVAÇÃO:
Obviamente, se você sofre com esses distúrbios emocionais procure um médico e
um psicólogo! Muitas vezes deixamos de procurar um profissional porque achamos
que não é nada demais, mas muitas vezes são esses fatores que estão
atrapalhando a nossa aprovação!

VISUALIZAÇÃO

Existe uma teoria na Programação Neurolinguística (PNL), que o nosso
cérebro não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. Você consegue, mas
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a nossa imaginação não consegue. Então, se você imaginar agora uma comida que
você goste muito, a tendência é que você comece a salivar, como se a comida
estivesse por perto.

Mas, enfim, não é sobre esse exemplo que eu quero falar. A questão é: se
você começa a imaginar coisas positivas, se você começa a imaginar um cenário
positivo, um cenário daquilo que você realmente quer, o seu cérebro começa a se
sentir motivado, você começa a se sentir com mais energia, você começa a se
sentir bem.

Então, o 12º tópico da parte 1 desse livro é você entender que você precisa
fazer a visualização do futuro. Portanto, você deve todos os dias imaginar que você
conseguiu seu objetivo e como você vai estar se sentindo quando você realizar esse
objetivo.

Vamos supor que você queira fazer Medicina. É every fucking day, meu
amigo, todos os dias se imaginar como médico. Pensar o que a Medicina vai te
proporcionar, imaginar você passando, imaginar o pessoal te jogando ovo, imaginar
o pessoal te pintando, imaginar você na faculdade, você trabalhando como médico,
você trabalhando com aquilo que você realmente quer. Você precisa imaginar você
concluindo seu objetivo, imaginar a alegria das pessoas ao seu redor quando você
concluir esse objetivo - tudo isso vai fazer com que você tenha muita energia e você
se sinta muito, muito, muito bem.

É isso: você visualizar o futuro e imaginar o que está acontecendo. A
esperança, basicamente, é um gás para motivação.

E aqui entra outra coisa. Se você começar a se sabotar e começar a falar que
você não vai conseguir passar, a visualização vai funcionar da maneira oposta, você
está visualizando o cenário negativo e isso vai te desmotivar. Cara, foca no positivo.
Isso volta no que a gente falou no 10º tópico, sobre agir de maneira inteligente. 
Quando você está agindo de maneira inteligente, quando você estuda da maneira
correta, quando você aproveita ao máximo o tempo que você tem, essa ideia de não
conseguir esse ano não passa pela sua cabeça, porque você está enxergando
resultado nos teus estudos, então você começa a pensar, "pô, eu estudo, eu
aprendo, eu estou vendo resultado, eu estou evoluindo, a minha aprovação é
questão de tempo". Você muda o mindset.

Agora, se você para de agir de maneira inteligente, você começa a pensar,
"eu não vou passar esse ano", e isso faz você ter uma visualização negativa sobre o
futuro, e o mesmo efeito da visualização positiva sobre o futuro, que é imaginar você
sendo aprovado, a visualização negativa também traz, porém de forma oposta!
Então você começa a se sentir triste, você começa a se sentir mal, você começa a
pensar que não vai passar, e isso entra em um espiral negativo que vai te levar ao
fracasso.

Porém, o inverso também é verdadeiro, se você pensar positivo, isso te leva
para uma visualização do futuro positiva que vai te levar para o sucesso.  Além de
visualizar a sua aprovação e o que a Medicina vai lhe proporcionar, você pode
visualizar o seu próximo dia. Você pode, por exemplo, todos os dias antes de dormir,
imaginar o seu próximo dia, pensar o que vai fazer durante o dia. E, relacionar tudo
que você vai fazer no próximo dia com o seu objetivo!

Além disso, quando você fizer isso, você se imagina realizando as atividades
do próximo dia da melhor maneira possível, por exemplo, você imagina você

_________________________________________________________________________________
O Guia Definitivo Para Passar em Medicina - @matheuscervieri                                        25



estudando da melhor forma possível. Essa visualização do próximo dia ajuda você a
ter mais foco, concentração, energia…

PROCESSO X RESULTADO

Entenda: não adianta você focar no resultado. Você quer passar em
Medicina, ótimo, só que você vai esperar passar em Medicina para ser feliz? Você
tem que ser feliz todos os dias. Esse é o objetivo da vida. O objetivo da vida não é
passar em Medicina, o objetivo da vida não é ser rico, ser empresário - nem
revolucionar a educação do Brasil, que é o meu objetivo -, o objetivo é ser feliz. 
Então essa as perguntas são: você está sendo feliz? Como você faz para ser
feliz todos os dias? 

E a resposta é: focar no processo e não no resultado. É todos os dias você
pensar, "hoje eu cumpri minhas metas, se eu cumpri, eu vou me sentir feliz", ou,
"hoje eu não cumpri  minhas metas, então eu vou me sentir triste". É você focar em
agir, é você focar em fazer, é você se sentir feliz por estar agindo, por estar fazendo,
e não se sentir feliz se você passou no vestibular ou não.

Quando eu fiz vestibular na metade do ano, eu queria ter passado na metade
do ano, e eu não passei, e não foi por isso que eu me senti triste, talvez eu tenha
ficado triste por um dia, mas eu estava feliz porque eu estava correndo atrás do meu
objetivo. Eu estava no processo, eu sabia que não passar no vestibular uma vez
fazia parte do processo, não só para eu passar em Medicina, mas no processo
para eu crescer como pessoa.

A vida é um processo, a vida é uma maratona. A vida não é uma corrida só.
Então todos os momentos difíceis, como os momentos fáceis, os momentos que
você está vivendo agora, são para você viver essa maratona que é a vida. São para
você evoluir. São para você crescer.

Então tudo isso que você está vivendo agora, tudo isso é para você crescer.
Logo, foque no processo, foque em amar a experiência que você está vivendo.
Porque independente de ela ser boa ou ruim, ela vai fazer você crescer e vai fazer
com que você esteja pronto para o próximo desafio.

A sua vida não vai melhorar quando você passar em Medicina. Eu sei que é
muito chato falar isso, mas sua vida não vai melhorar quando você se formar
médico, a sua vida acontece aqui agora e ela vai ser melhor agora, nesse momento
presente. Porque, primeiro, a única coisa que existe é o momento presente.
Portanto, foque no processo. Foque em apreciar você ter concluído seu objetivo.
E aqui tem outra dica: sinta-se mal quando você não concluiu seus objetivos diários.
Então todos os dias você tem alguns objetivos. Sinta-se mal quando você não
cumpre esses objetivos diários. 
Por que, Matheus?

Porque isso vai fazer com que você evolua, vai fazer com que você cresça,
vai fazer com que você tenha mais motivação para o próximo dia. Então se sinta um
pouco mal sim. Não tenha essa de, "ai, eu não posso me sentir mal nunca". Não, se
você se sente mal quando você não alcançar determinado resultado, você acaba
tendo motivação para agir mais no próximo momento, para você agir mais no outro
dia. Se você deixar para se sentir mal somente quando sair o resultado do
vestibular, essa emoção vai ser inútil, porque ela não vai ajudar você a passar. Por
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outro lado, se você se punir toda vez que não cumpre suas metas, você pode utilizar
essa emoção negativa como motivação.

Então, recompense a si mesmo por concluir as metas do seu dia. "Hoje eu
consegui estudar 4 horas, que foda, isso está me levando à aprovação". "Hoje eu
não conseguir estudar, porra, que bosta, não consegui estudar, mas amanhã eu vou
dar o meu melhor". Então se puna e se recompense todos os dias, não só quando
você passar no vestibular ou não.

Não adianta ficar triste só no vestibular e não adianta ficar feliz só no
vestibular, porque a vida acontece agora. Se você ficar triste quando você não
passar no vestibular, vai ter sido inútil ficar triste, porque você podia ter ficado triste
todos os dias que você não fez aquilo que você deveria ter feito. E se você ficar feliz
só no dia que você passar em Medicina, foi inútil, porque você ficou feliz só em um
dia da sua vida, ou uma semana.

Então foque em ser feliz todos os dias e foque em se sentir mal todos os
dias. Parece estranho, mas o objetivo aqui é: Se eu cumprir meus objetivos diários
de estudo eu vou me sentir bem, se eu não cumprir eu vou me sentir mal para que
isso faça eu cumprir meus objetivos no próximo dia! Só para concluir, se sentir mal,
não significa ser infeliz, você pode ser extremamente feliz e ainda assim sentir
emoções negativas que vão servir de motivação para você estudar!

MICRO RESULTADO X RESULTADOS FINAIS

A vida acontece no micro. Você tem que ter seu objetivo final, que é o seu
resultado macro, mas a vida acontece no micro, como eu estou falando agora.
Então foque em realizar esses objetivos micros que vão te levar para o objetivo
macro que é passar em Medicina, ou que é passar no curso dos seus sonhos.
E é basicamente isso: foque nos micro resultados, foque em todos os dias ter metas
diárias de aprendizagem, e é isso que tem que te deixar feliz ou triste, é isso que
tem que te guiar.

TENHA PAIXÃO PELO O QUE VOCÊ FAZ NÃO IMPORTA O QUE É

Tem um discurso do Steve Jobs que fala sobre fazer o que você ama. Você
se lembra do paradoxo que eu falei do "foda-se o que você ama"? Pois é, mas você
precisa ter paixão por aquilo que você faz. 

Agora eu pergunto para você: será que o Steve Jobs amaria o que ele fez, se
ele não tivesse ficado rico? Se ele não tivesse revolucionado toda a indústria dos
computadores? Se ele não tivesse impactado milhões de pessoas? Será que ele
verdadeiramente amaria o que ele faz?

Não, porque ele ama o resultado daquilo que ele está fazendo, e a maioria
das pessoas é assim. Então, tenha paixão pelo que você faz e se apaixone pelos
micro resultados, e pelo resultado final também. Mas principalmente focando nos
micro resultados, porque daí você pensa no agora, você vive o momento presente.
Então, por mais que você faça algo que você não gosta no momento, você tem que
ter paixão naquilo que você faz. Você tem que ter paixão na hora que você vai
estudar matemática, por mais que você odeie matemática, porque é isso que vai
fazer você conseguir aquilo que você verdadeiramente quer.
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Se fosse fácil, todo mundo faria. Então tenha paixão pelo o que você está
fazendo, tenha paixão na hora que você estuda física, tenha paixão na hora que
você estuda matemática.

GOSTAR DE ESTUDAR X GOSTAR DA MATÉRIA

Você não precisa gostar da matéria, você não precisa gostar de matemática,
você não precisa gostar de química, biologia, física, você não precisa gostar de
nenhuma matéria. Mas você precisa gostar de estudar todas elas, porque estudar
essas matérias vão te levar ao teu objetivo, vai fazer com que você alcance aquilo
que você quer. E essa paixão que você precisa desenvolver.

Eu falei sobre isso quando eu falei "foda-se o que você ama", e eu estou
falando de novo: é se apaixonar por realizar as atividades que você tem que fazer
para alcançar seu objetivo, e não se apaixonar porque você gosta da atividade ou
não. Foda-se se você gosta da atividade ou não, mas realize-a com energia porque
essa atividade que vai fazer você alcançar aquilo que você quer. 

FOQUE NO AGORA

O passado e o futuro não existem. Eu odeio gente que fica reclamando sobre
o passado; o passado já passou, não tem o que fazer. Se a sua professora te xingou
no 2º ano do ensino médio, falou que você era burro, foda-se, é passado, viva o
agora. Se você está com medo de não passar, não tenha medo, foque todo o medo
em estudar agora. O agora é agir. 

Então eu vejo que muitos de vocês passam muito tempo pensando, "ai, será
que eu vou passar, será que eu não vou passar", cara, não tem o que fazer. A
melhor coisa que você pode fazer nesse momento para passar é estudar. A melhor
coisa que você pode fazer é agir, sempre é agir, pensar não leva a nada. 
O agora é agir. É isso que vai trazer os resultados que você quer, agindo, focando
no agora.

Outro ponto em relação ao foco no agora é a ansiedade. Muitas pessoas têm
ansiedade porque elas não estão focando no agora, elas estão fazendo uma
projeção sobre o futuro que talvez nem seja verdade. Elas estão pensando sobre
algo que talvez nem aconteça. Mais um ponto: o medo. Muitos têm medo de não
passar. Mas, cara, o medo é a projeção errônea do futuro. O que pode acontecer de
tão ruim se você não passar? Explica para mim, o que pode acontecer de tão ruim?
O pior que pode acontecer é você ter que trabalhar e estudar, ou continuar
trabalhando e estudando. Como eu disse, quando você entende que a vida
acontece no agora, e que você precisa estar satisfeito e realizado agora, você tira a
pressão de ter que passar agora. E, ironicamente, ao retirar essa pressão, você
consegue estudar mais e conclui seu objetivo de forma mais rápida!

FOCO NO POSITIVO

Matheus, foco no positivo, que papinho de autoajuda.
Não! A nossa mente funciona através de foco no positivo e foco no negativo.

Como que a nossa mente funciona? Se vem uma lembrança positiva na sua
cabeça, o fenômeno do autofluxo faz com que você lembre de mais lembranças
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positivas, porque a lembrança positiva funciona como um gatilho para outras
lembranças positivas.

O inverso também é verdadeiro. Se você tem uma lembrança negativa, o
fenômeno do autofluxo faz com que você lembre de outras coisas negativas. Então
quando você foca no positivo, quando você foca em emoções positivas, o seu
cérebro vai lembrar de coisas positivas, e despertar em você emoções positivas,
como energia, motivação, alegria, felicidade, paixão... São todas emoções positivas
que você vai despertar quando você foca no positivo.

Agora, quando você focar no negativo, você vai despertar tristeza, angústia,
ansiedade, porque são emoções negativas. Então no seu dia quando você se
depara com uma situação negativa, e você foca no lado negativo dela, o que
acontece? Você perde energia e você continua focando no negativo, assim, você
entrou no espiral negativo que vai fazer você perder energia e vai fazer com que
você não consiga estudar. Vai diminuir seu foco, sua concentração, vai fazer todas
essas coisa ruins, porque você está focando no negativo.

Então por mais que focar no positivo pareça papinho de autoajuda, não é.
Não é mesmo. Focar no positivo é fundamental. Você precisa focar no positivo para
ter os resultados que você deseja.

FOQUE NA SOLUÇÃO

Quando você foca no problema, você automaticamente está focando no
negativo. Quando você foca na solução, você automaticamente está focando no
positivo.

Tem uma técnica, que é um hack, e eu vou passar para vocês. Sempre que
acontecer algo que vocês não controlam, falem para si mesmos: "é o que é".

Como assim, Matheus?
É o que é, cara. É o que é.
Ah, Matheus, eu bati o carro.
É o que é. Não tem o que fazer. Qual é a solução? É eu pagar o conserto do

carro. Foque na solução e não no problema.
Tem outra técnica que é o seguinte: para cada problema, foque em três soluções,
por mais bizarras que elas sejam. 

Se você tem um problema para resolver, você só tem duas opções para se
dar bem:

1 - Focar na solução;
2 - Focar em encontrar a solução caso você não tenha encontrado.
A questão é que todos os problemas têm solução.
Ah, Matheus, alguém da minha família morreu.
Então eu tenho que ter empatia por você sim, eu sei que é uma coisa difícil.

Você tem que ficar triste, você tem que viver essas emoções negativas. Porém, a
solução, talvez, seja reprogramar sua mente para não ficar tão triste com
isso.Observação: Obviamente eu não espero que você não fique triste se alguém da
sua família morrer, mas você precisa reprogramar sua mente para interpretar aquele
evento da forma mais positiva possível, o contrário nunca vai te ajudar. Se você está
passando por um momento muito negativo, sugiro a leitura do livro: “A coragem de
não agradar” a qual explica a psicologia Adleriana ou psicologia individual!  

_________________________________________________________________________________
O Guia Definitivo Para Passar em Medicina - @matheuscervieri                                        29



Portanto, às vezes a solução não é tão óbvia. Mas sempre foque ou na
solução ou em buscar a solução, porque senão você vai estar focando no negativo e
você vai estar abrindo emoções negativas na sua mente, e isso não vai ser bom em
hipótese nenhuma.

Inclusive, uma das emoções negativas é perda de foco. Então se você
despertar a emoção negativa e perde foco, você não vai conseguir estudar, porque
seu estudo é diretamente proporcional ao seu foco e à sua concentração.

19. FOCO NA GRATIDÃO

A galera hoje em dia fala muito sobre gratidão, fala muito sobre agradecer,
mas não sabe o quanto isso é importante. Galera, tem registros de religiões antes
de Cristo que já falam sobre a importância de agradecer. Então por que você
continua reclamando daquilo que você tem? Foque em agradecer, agradeça todos
os dias por você não viver em uma ditadura, agradeça todos os dias por você não
precisar caminhar para conseguir água, agradeça todos os dias por você poder
estudar.

Ah, Matheus, eu trabalho e estudo.
Agradeça todos os dias por poder trabalhar e estudar.
Ah, Matheus, eu só estudo.
Agradeça todos os dias por poder só estudar. Cada um é cada um. Sempre

vão ter pessoas que vão ter mais que você, e sempre vão ter pessoas que vão ter
menos que você; foque em agradecer por aquilo que você tem.

Eu quero que você coloque tudo isso na perspectiva correta. Têm pessoas
que caminham o dia inteiro para conseguir água. Existem pessoas nesse planeta,
nesse país, enquanto você está reclamando que tem que estudar para vestibular e
ENEM, que caminham todos os dias para conseguir água. Existem pessoas que não
conseguem comer todos os dias. Então, eu tenho certeza que você tem mais
motivos para agradecer do que para reclamar.

CAPACIDADE MENTAL

A capacidade mental das pessoas é muito parecida. As pessoas falam,
"nossa, Matheus, como você é inteligente" - nem sempre foi assim. Eu estudei muito
e hoje eu sou uma pessoa inteligente. Ano passado, quantos livros que eu li? Pelo
menos 2 livros por mês. Então assim você fica inteligente. A diferença entre eu,
você, o super nerd da sua sala, é o tempo de estudo. Cada um estuda mais que o
outro, de forma mais eficiente.
Então a grande questão é você estudar muito e estudar de forma eficiente, porque
daí você vai se tornar inteligente. A capacidade mental das pessoas é muito
parecida.

Provavelmente você está entendendo o que eu estou te falando aqui: a sua
capacidade mental é o suficiente para você passar. Porque a capacidade mental
das pessoas é muito parecida, só que você vai precisar estudar da mesma maneira
e de forma tão inteligente quanto as pessoas que você considera inteligente.

A única diferença entre você e elas é que você não estuda com tanta
qualidade e você não estuda por tanto tempo, porque se você estudasse com
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qualidade e pela mesma quantidade de tempo, já seria bom, você já se consideraria
inteligente, você já entenderia que você é capaz de aprender qualquer coisa.

É muito boa a sensação de ter as técnicas corretas para aprender  tudo
aquilo que você precisa. Então, hoje em dia eu consigo aprender tudo que eu
preciso, mas nem sempre foi assim. E você pode desenvolver essas habilidades,
porque a minha capacidade mental é a mesma capacidade mental que a sua, que é
a mesma capacidade mental daquele seu colega nerd.

Então é isso que eu quero que você entenda: a capacidade mental das
pessoas é muito parecida, todo mundo pode aprender a aprender. 

Ainda nesse ponto, você precisa parar de dizer que é ruim em alguma
matéria. Você não é ruim em matemática ou redação. Eu falo isso porque eu ouço
direto a galera falando que é ruim em matemática, que é ruim em redação, isso é o
quê? Isso é focar no problema.

Quando você fala que é ruim em alguma matéria, você está focando no
problema, e você quer focar na solução. Qual é a solução? "Como eu posso me
tornar bom em matemática?". "Como eu posso me tornar bom em redação?".

É nisso que você tem que focar. Você não é ruim em matemática e redação,
você só ainda não descobriu como estudar essas matérias de forma eficiente. E isso
vale para qualquer matéria.

A DIFICULDADE TEM QUE MOTIVAR VOCÊ!

A nossa mente como já foi comentada neste livro funciona através de gatilhos
mentais. Um dos gatilhos mentais que a nossa mente trabalha é o gatilho mental da
escassez, nós gostamos daquilo que é escasso. Por isso, as pessoas valorizam um
diamante, porque poucas pessoas tem acesso a um diamante! Temos a tendência a
gostar mais daquilo que é escasso. Tendo isso em mente, a dificuldade deve
motivar você, porque poucas pessoas vão ter acesso a aquilo que você quer! Além
disso, tenha mente que se fosse fácil, não teria graça conseguir. Tudo que vale a
pena nessa vida envolve situações difíceis!

MISSÃO, VISÃO E PROPÓSITO

Como você sabe, eu tenho a minha missão. 
Matheus, qual que é a tua missão?
A minha missão é revolucionar a educação do Brasil, ensinando tudo que

deveria ser ensinado nas escolas, mas infelizmente não foi, utilizando minha
capacidade de foco, aprendizagem, motivar e comunicar, para que, no futuro, eu
possa ser dono da minha própria escola e possa ser dono da minha própria
universidade.

Essa é a minha missão. Eu quero ser dono da minha própria escola e ser
dono da minha própria universidade.

Isso é a minha missão. Mas pense que eu estou focando nos micro
resultados. É isso que eu quero que você entenda, a longo prazo, pode ser
interessante você construir uma missão, uma visão e um propósito, mas isso é
construído com o tempo, conforme você age.
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Então o último passo seria você pensar, qual que é a sua missão de vida?
Por que você veio para esse mundo? Como você se enxerga daqui a 10 , 15 , 20
anos? E qual o propósito, qual é o legado que você quer deixar para esse mundo?
Isso vai te ajudar a ter muita motivação.

Portanto, tudo que você leu até agora serve principalmente para você ter
motivação, para você ter energia e para você ter o seu objetivo muito bem definido
na hora que for fazer o seu planejamento.  Se você não tem seu objetivo bem
definido, você não vai conseguir evoluir e crescer no seu planejamento.

Agora,recapitulando todos os tópicos:
Primeiro, eu falei sobre ser ginecologista versus tarado, você precisa ter foco;
Daí eu falei para você definir o seu objetivo de forma clara e específica.

Como se define de forma clara e específica? Você fala em qual universidade, em
qual curso, em quanto tempo;

Depois eu falei sobre a importância do foco nos momentos de dificuldade. Ou
seja, por que é importante você ter seu foco bem definido;

Por que se torna uma profecia autorrealizável, e por que você acaba
realizando aquilo que está dentro do seu foco;

Por que que é importante definir só um objetivo por vez;
Por que que você não consegue definir o seu objetivo;
Por que que é importante que você defina o seu objetivo agora;
Por que que não importa o que você ama e importa como você pode construir

valor para a sociedade;
Como você pode fazer para ter motivação todos os dias;
Por que que é importante agir de maneira inteligente, e por que quando você

age de maneira inteligente e tem resultado, você se sente com mais motivação e
mais energia;

Como evitar a depressão;
Visualização do futuro que você pode visualizar o seu futuro, aprovação e

seus dias para ter mais motivação;
Processo versus resultados, a importância de focar no processo e por que a

vida acontece no processo;
Micro resultados versus resultados finais, e a importância de focar nos micro

resultados, porque eles que vão te levar aos resultados finais;
Tenha paixão pelo o que você faz, não importa o que você faça,

independente de gostar daquilo ou não;
Gostar de estudar versus gostar da matéria;
Importância de focar no agora;
Importância de focar no positivo;
Importância de focar na solução;
Importância de focar na gratidão;
A capacidade mental de todo mundo é muito parecida e todo mundo pode

aprender;
A dificuldade deve te motivar;
E, por último, a importância de desenvolver uma missão, uma visão e um

propósito, e qual é a minha missão.
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COMO PASSAR EM MEDICINA EM 2019 - O GUIA DEFINITIVO PARTE 2

Este é o guia definitivo sobre como passar em medicina em 2019, sendo
essa segunda parte destinada ao planejamento. Para esse tema, serão abordados
12 tópicos.

VOCÊ PRECISA TER UM PLANEJAMENTO

Um erro comum que eu vejo muito entre os alunos é que eles não fazem
planejamento. E isso é horrível. Não importa qual objetivo você escolheu na sua
vida, você precisa se planejar. Claro, obviamente, não adianta só planejar.
Dentro do coaching, são estudados os 4 pilares para você realizar um objetivo: foco,
ou seja, você deve definir bem qual é o seu objetivo; planejamento, aspecto
fundamental para realização do seu objetivo; agir de maneira inteligente; e melhoria
contínua, são esses 4 pilares que você deve estar sempre buscando evoluir, estar
sempre buscando melhorar.
Em relação ao segundo pilar, vamos conhecer algumas vantagens de se ter um
planejamento:

1. Você não vai demorar mais do que você precisa para realizar uma
tarefa. 

Todas as tarefas têm um tempo, e se você sabe quais tarefas você tem que
realizar em um dia, e você sabe que você precisa cumprir aquelas tarefas no dia,
você não fica se estendendo, você não fica se alongando.

Existe uma lei, que é a Lei de Parkinson, que diz que "uma tarefa tende a se
estender pelo tempo que você tem para realizá-la". Ou seja, se você tem muito
tempo para realizar uma tarefa, você vai demorar muito tempo para realizá-la. O
inverso também é verdadeiro, se você tem pouco tempo e você sabe disso, você
acaba realizando a tarefa em menos tempo. É uma coisa meio ilógica, mas faz
muito sentido. Você pode perceber que eu utilizo ideias opostas ao mesmo tempo, é
o paradoxo do paradoxo que falaremos em outro livro.

2. Você não vai se sentir perdido. 
Com o planejamento, você sente que você está indo na direção certa. Isso

vai te dar confiança, energia, motivação, força de vontade; você vai conseguir focar
nos microprocessos diários todos os dias. 

3. Você vai ter mais tempo para estudar e ter momentos de diversão.
Ao se planejar, você consegue entender o que você faz certo e errado em

sua rotina e como adequá-la da melhor maneira possível. Isso vai fazer você ter
mais tempo e, consequentemente, você consegue arranjar momentos para se
divertir. 

Você consegue passar em Medicina sem sacrificar sua vida, sem se matar
estudando, porque você consegue colocar momentos de diversão no seu
planejamento. Você definirá quais são os momentos de diversão, para que, quando
eles acontecerem, você não se sinta culpado de sair, porque você sabe que você
cumpriu seu planejamento durante aquela semana. Então não tem problema você
sair ou não, você se divertir ou não durante aquela semana. 
Isso é fundamental dentro do planejamento, porque ele te permite ter momentos de
lazer sem que você se sinta culpado. Você não fica com a noia "meus concorrentes
estão estudando". 
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Então foi o que eu falei, se você cumprir o seu planejamento, você sabe que
você pode se divertir, e isso é muito bom, porque quando você se diverte e tem
momentos de lazer de qualidade, você aumenta a sua energia. Com mais energia,
você aumenta seu foco e concentração, e você estuda da melhor maneira possível.
Logo, muito melhor do que estudar com quantidade, é bom você estudar com
qualidade.

4. Você sabe que quando chegar no dia do vestibular, você vai ter
estudado tudo aquilo que você precisava estudar.

Esse é a principal vantagem de se ter um planejamento. No dia do vestibular,
você vai ter passado por todas matérias que precisava passar, ou pelo menos boa
parte, uma vez que ninguém consegue estudar tudo.

Se você fizer o planejamento como eu vou te falar aqui, você vai chegar lá no
dia da prova confiante. "Confiança" é a palavra que resume o que o planejamento
vai te proporcionar. 

Se você cumprir o planejamento e estudar de maneira eficiente, meu amigo,
é confiança certa. E com mais confiança, você tem mais energia, você não se
deprime, você não se abala, porque você sabe que você está caminhando na
direção certa; você começa a identificar que a sua aprovação é só questão de
tempo. E aqui eu tenho um exemplo pessoal. Eu sou um cara muito executor. Isso é
bom, como vocês podem ver eu tenho vários projetos, tenho vários cursos, tenho
programas de coaching em grupo, tenho programa de coaching individual, eu faço
muita coisa. Só que a falta de planejamento e a falta de eu não selecionar o meu
foco e não ser direcionado, faz com que eu realize muitas tarefas desnecessárias.
Então eu me treino todos os dias para ser uma pessoa mais planejadora. Eu não
consigo compartilhar a tela com vocês em um livro haha, mas hoje em dia eu uso
para planejar o Evernote, que é um aplicativo que você pode utilizar também, que
eu anoto todas as tarefas que eu tenho que fazer todos os dias. Resumindo: você
precisa de um planejamento porque isso vai te dar confiança, energia e motivação.

NÃO COMPLIQUE A SUA VIDA, ENCONTRE UM PLANEJAMENTO PRONTO

Depois que você definir um objetivo, você precisa encontrar um cronograma
de um cursinho, seja online, seja presencial, de acordo com o seu objetivo.
Vamos supor que você queira fazer o ENEM. Então você vai pensar quais são os
cursinhos preparatórios para o ENEM, vai buscar esses cursinhos e
vai encontrar um planejamento pronto desse cursinho. 

É meio contra intuitivo o que eu acabei de dizer, porque eu vou ensiná-lo a
fazer um planejamento, mas estou sugerindo você que pegue um planejamento
pronto. Mas não se preocupe, esse é só o 1º tópico, têm mais 11 depois que você
tiver um planejamento de um cursinho. Por hora, basicamente, você vai precisar
achar um planejamento pronto. Por quê? Porque já fizeram o trabalho para você. 
Só que a questão é: não pegue um planejamento de um "studigram", não pegue um
planejamento que um cara aleatório te deu; pegue um planejamento de um cursinho
reconhecido. Pega esses cursinhos foda e encontra o planejamento deles, você vai
encontrar na internet. Se você puder, compre o material deles que vale a pena
também. Ou seja, pegue um cronograma de estudos que já esteja pronto. E aqui
entra uma recomendação extra: se você pode comprar o material de um cursinho
famoso, desses cursinhos top que existem por aí, Poliedro, Positivo... compre esses
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materiais e siga-os! Eles já deram de mão beijada a informação, caso você tenha
condições, eu recomendo.

Se você não tem condições, você vai pelo menos buscar o cronograma
desses cursinhos para você saber aquilo que você tem que estudar. E aqui outra
dica: pode ser um cursinho online, não tem nenhum problema. Se você faz um
cursinho online, siga o planejamento desse cursinho online!
Agora, o mais importante:
Se você estuda sozinho, faça o que eu te falei anteriormente.
Se você faz cursinho presencial, basta seguir o cronograma do seu cursinho
presencial. É bem simples. No cursinho presencial você vai seguir o lema aula dada
é aula estudada!

CURSINHO ONLINE X CURSINHO PRESENCIAL

Qual que é a diferença de cursinho online e cursinho presencial, e o que eu
penso sobre isso. Eu fiz cursinho presencial. Mas, se eu pudesse voltar no tempo,
eu faria um cursinho online.
Como assim, Matheus, você faria o cursinho online?

Porque eu acho melhor o cursinho online. Eu, Matheus, acho melhor, por
quê? Porque você vai aprender a ser autodidata, você vai aprender a buscar
informação por você mesmo. E essa é a habilidade mais importante que você
precisa desenvolver na sua vida inteira, e que vai te ajudar tanto na faculdade
quanto no resto da sua vida!

O cursinho presencial começou a ficar tão lento para mim, tão desgastante,
que eu faltava aula do cursinho para estudar sozinho em casa. Então eu prefiro o
cursinho online. 
Quando que eu acho bom você fazer cursinho presencial? 

Se você tem uma base horrível, você não sabe nada do ENEM, do vestibular,
pode ser que aquele ambiente te ajude, se você não tem disciplina para pesquisar
as informações sozinho, o cursinho presencial vai te ajudar a entender esse mundo
do vestibular e ENEM. Mas só se você tem 0 experiência mesmo e você tem muita
preguiça de pesquisar sozinho. Outro motivo também é se você tem dificuldade para
fazer amigos. Eu faço amigos muito facilmente, estou a toda hora fazendo amigos.
Então eu não precisava ir no cursinho para fazer amizades.

Agora, você não pode ficar um ano inteiro estudando sozinho, você precisa
fazer amigos. E às vezes ir no cursinho presencial pode te ajudar a fazer amigos.
Então é isso que eu botaria na balança, mas eu sempre recomendo para todo
mundo fazer um cursinho online, pelo simples fato que a habilidade mais importante
que você pode desenvolver nos dias de hoje é a habilidade de ser autodidata. 
Quem é autodidata está na frente de todo mundo, e fazendo cursinho online,
estudando sozinho, você treina essa habilidade de ser autodidata.

Se você não tem dinheiro para fazer um cursinho presencial, não precisa; o
cursinho online 99% das vezes, na minha opinião, é melhor que o presencial. Agora,
fazendo qualquer um dos dois, não deixe de seguir o planejamento que eles
elaboraram, voltando ao primeiro tópico abordado nessa parte do livro, encontre e
um planejamento pronto. Então pegue o planejamento, tanto do cursinho online
quanto do presencial e siga ele!

_________________________________________________________________________________
O Guia Definitivo Para Passar em Medicina - @matheuscervieri                                        35



Se você não quiser fazer nenhum cursinho, resumidamente não precisa.
Toda a informação que você precisa está gratuita na internet hoje em dia. Basta que
você encontre o cronograma de algum cursinho e siga ele por conta própria! Mas, é
muito recomendado que você pegue o cronograma do cursinho. Por isso, é mais
fácil você comprar um cursinho online, é mais barato em tempo e dinheiro, do que
você procurar um cronograma de forma gratuita!

Resumindo, eu sempre recomendo que a galera estude sozinha sem fazer
cursinho presencial e compre um cursinho online com o principal objetivo de ter um
planejamento de estudos pronto! Além disso, é importante entender que esse é a
minha opinião e você precisa se conhecer!

O QUE PRECISA TER O SEU PLANEJAMENTO

Agora nós vamos falar como montar o planejamento em si, por meio de 12
passos:

1. Metas diárias de aprendizado.
Você precisa saber o que você tem que estudar em cada dia, por isso são

metas diárias. Então no seu planejamento, quando você pegar o planejamento do
cursinho, que já está pronto, já está mastigado para você, você vai selecionar quais
matérias dentro desse planejamento você vai estudar em cada dia. Só que isso já
está selecionado no planejamento do cursinho online. A grande questão é que você
só precisa saber. Então, todos os dias antes de você dormir, você vai ver o que está
escrito no planejamento do cursinho que você escolheu, e você vai estudar no
próximo dia o que estiver lá. 

Em contrapartida, se você faz cursinho presencial, você deve seguir o lema
"aula dada é aula estudada". O que você teve no cursinho presencial naquele dia,
você vai estudar quando você chegar em casa. Lembre-se, o aprendizado só ocorre
individualmente em em casa, ir para aula não é estudar!!!

Segundo, que eu já falei aqui, metas diárias de aprendizagem baseadas no
cronograma do cursinho. Então, você vai seguir o cronograma que você escolheu
previamente, seja do cursinho online ou presencial, porque já está pronto para você.
E então, todos os dias antes de dormir, você vai selecionar o que você estudará no
próximo dia. 

De forma simples, todos os dias antes de dormir, ou toda a semana (vamos
explicar mais sobre isso mais para frente), você vai definir quais são suas metas de
aprendizagem se baseando no cronograma do cursinho presencial!

Depois, você tem mais uma coisa, que são as metas de revisão. Todos os
dias você vai precisa ter metas de estudo e metas de revisão. São essas metas de
estudo e revisão que vão fazer com que você aprenda, e por isso são metas diárias
de aprendizado.
Matheus, por que não é metas diárias de estudo ao invés de aprendizado?

Porque você não estuda por estudar. Tira isso da sua cabeça. Ninguém
deveria estudar por estudar, você estuda para aprender. Então não adianta estudar
e não lembrar do conteúdo, não adianta estudar e esquecer, não adianta estudar e
não conseguir realizar os exercícios. Não adianta você passar a tarde estudando se
chega no final do dia e você tem a sensação que não aprendeu muita coisa!
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Por que que você não consegue realizar os exercícios? Porque você não
aprendeu o conteúdo. Se você tivesse aprendido o conteúdo de maneira eficiente,
você ia conseguir fazer os exercícios. 
Agora, como que eu aprendo os conteúdos? É ciclo de estudos + ciclo de revisão.
Nós vamos falar sobre isso na próxima parte deste livro!

Enfim, recapitulando: você precisa ter metas diárias de aprendizado no seu
planejamento. Metas diárias porque são objetivos que você tem que cumprir todos
os dias, e de aprendizado porque você tem que aprender, e não estudar por estudar.
Lembrando o que foi dito na primeira parte desse livro, não adianta você ficar feliz
só quando você passar em Medicina, você tem que ficar feliz todos os dias. Se você
cumprir a suas metas diárias de aprendizado, significa que você está caminhando
em direção ao seu objetivo, e você deve se sentir feliz e energizado por isso para
que tenha motivação para continuar estudando. Se você não cumprir as suas metas
diárias aprendizado, significa que você está caminhando na direção oposta ao seu
objetivo, e você tem que se sentir mal para que isso sirva de gatilho para você agir
mais no próximo dia. Isso quer dizer que você precisa cumprir suas metas todos os
dias, porque cumprindo-as todos os dias você vai enxergar resultados nos seus
estudos, e enxergando resultado nos seus estudos, você vai ter mais energia, você
vai ter mais confiança, você vai ter mais motivação, porque você sabe que você está
caminhando na direção daquilo que você quer para a sua vida!

Portanto, elaborar essas metas diárias de aprendizado é o segredo para você
ter energia, motivação, e para a sua aprovação. Porque se você conseguir cumprir
essas metas e efetivamente aprender os conteúdos, você vai passar, porque você
vai ter estudado tudo aquilo que você precisava estudar. Aqui tem um adendo:
obviamente, você nunca vai conseguir estudar tudo tudo tudo aquilo que você
precisa estudar. É impossível, tudo bem? Ninguém consegue estudar tudo.
Só que com essas metas diárias de aprendizado, você vai tornar tudo muito mais
simples, porque você vai ter estudado quase tudo que você precisava. E, você vai
saber que estudou mais do que a maioria dos seus concorrentes. Se você não tem
essas metas de aprendizagem, pode até ser que você consiga estudar e aprender,
mas você não vai enxergar o resultado e nem a sua evolução e isso pode fazer
com que você se sinta confuso e deprimido!

O que acontece? Os alunos chegam no final do ano, e eles não seguem
metas, eles não seguem um planejamento. E daí eles chegam perdidos, eles
pensam que não vão mais passar, o conteúdo já os atropela, eles não sabem mais o
que vão fazer da vida. O conteúdo vai os massacrando, porque eles não tiveram
metas e, no fim, é uma bosta. 

Então se você aplicar essas metas diárias, seguindo o cronograma de um
cursinho, seja presencial ou online, de renome, focado no seu objetivo que a gente
definiu na aula passada, vai dar tudo certo e você vai chegar no final do ano pronto
para fazer a prova, pronto para aniquilar, com confiança, energia, motivação e tudo
mais. Essa técnica das metas diárias de aprendizado é um dos principais segredos
para você passar. E eu estou dando de graça para você, porque é fundamental que
você entenda isso aqui. 

2. Revisão todos os dias.
Segundo passo essencial para o seu planejamento: todos os dias você

precisa fazer a revisão. 
O que é a revisão, Matheus?
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Quem não revisa, não passa. Anote isso. Por quê? Porque o nosso cérebro
foi programado para não gastar energia. Nós, como seres humanos, queremos
gastar energia só com duas coisas: comer e transar. A gente quer espalhar nossos
genes e a gente quer comer. Você nunca vai ter dificuldade para se alimentar, e
você nunca vai ter dificuldade para transar, você sempre vai querer fazer essas
coisas. 

Quero dizer, às vezes não haha, mas 99,9% das vezes você vai querer. Por
quê? Porque o seu cérebro não quer gastar energia, então o padrão do nosso
cérebro é esquecer!

A revisão existe porque o seu cérebro não quer gastar energia. Então o seu
cérebro não quer ficar guardando aquelas informações que não são relevantes para
a sua vida. Então, você estuda um conteúdo hoje; se você nunca mais estudar
aquilo, o seu cérebro vai esquecer, porque ele não quer ficar memorizando essa
informação; ele quer esquecer das coisas, ele não quer ficar lembrando. Gastaria
muita energia lembrar de tudo, então seu cérebro só quer lembrar daquilo que é
importante.

Quando você faz a revisão, você diz para seu cérebro: "cérebro, isso aqui é
importante", e, por consequência, você guarda a informação na sua memória.
Então, Matheus, para o que serve a revisão? Serve para dizer para o cérebro que
aquele conteúdo é importante e precisa ser memorizado.

Você vai seguir um ciclo de revisão. E, você vai começar a aprender sobre
ciclo de revisão na próxima parte deste livro. Mas, basicamente, no seu
planejamento vai ter um horário específico do dia para você fazer a revisão.
Entendido?

3. Um dia para recuperar a matéria atrasada.
Como recuperar a matéria atrasada? 
Mesmo com planejamento, adivinha o que acontece com todo mundo?
As pessoas não estudam tudo e têm matérias atrasadas. Por que, Matheus?

Porque você não é um robô, você não é perfeito, vai ter dias que você não tem
vontade de estudar, e você vai atrasar o seu estudo. Então, para evitar esse
problema, você vai simplesmente definir um turno no seu planejamento para
recuperar matéria atrasada. Pode ser em um sábado à tarde, ou domingo de
manhã, você escolhe o dia. Você vai ter um dia no seu planejamento para recuperar
a matéria atrasada.
E daí, Matheus, como é que eu vou recuperar a matéria atrasada?
Você vai continuar estudando normalmente, seguindo o seu planejamento e suas
metas diárias de aprendizado normalmente!

Então, vamos supor que você tem lá suas metas diárias de aprendizado,
você sabe o que você tem que estudar em cada dia, e daí você sabe que você tem
que estudar Segunda Guerra Mundial e equações lineares amanhã, tudo bem?
Amanhã é um dia fácil, você só tem que estudar Segunda Guerra Mundial e
equações lineares.
Daí, você começa o estudo e você estuda equações lineares. Porém, infelizmente,
por falta de tempo, ou porque seu cachorro morreu, ou aconteceu alguma coisa e
você , infelizmente, não conseguiu estudar Segunda Guerra Mundial. Você vai
anotar em uma agenda ou em uma folha específica, "eu não estudei Segunda
Guerra Mundial". Quando chegar no dia que você definiu para recuperar matéria
atrasada, você vai estudar aquilo. Só que você não vai deixar de continuar seguindo
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as suas metas diárias de aprendizado. Você vai continuar seguindo suas metas
normalmente. Aqui está o segredo. Você não muda seu planejamento se você
atrasa uma matéria; você só define um dia da semana para recuperar a matéria
atrasada, você estuda normalmente, e você vai anotando as matérias que você
atrasou. Nesse dia definido, você vai recuperando a matéria atrasada.

E outra coisa, às vezes, assim como você atrasa matérias, têm dias que você
adianta matérias. Daí você vai pegar essa folha em que você anota as matérias
atrasadas, e vai fazer o quê? No tempo que sobrar, ao invés de mexer no seu
celular, você vai estudar as matérias atrasadas.

Então quando eu reviso uma matéria atrasada? Em um período da semana
que você definiu para revisar a matéria atrasada, porque você vai sim atrasar a
matéria. Todo mundo atrasa matéria, então você precisa definir um período da sua
semana só para revisar a matéria atrasada. Eu, hoje, defino um período da minha
semana para fazer tudo que está atrasado, então eu sei que eu vou ter metas
diárias na minha semana, e eu sei que vão ter coisas que vão estar atrasadas,
então eu tenho um dia na minha semana só para recuperar aquilo que está
atrasado. E você vai fazer a mesma coisa no seu estudo.

E, em outros momentos, quando você tiver tempo livre, você também vai
recuperar a matéria atrasada, tudo bem? Essa dica é bombástica, isso aqui é muito
importante, se você tem um dia para recuperar matéria atrasada, se você cumprir as
metas diárias de aprendizado, meu Deus, galera, vocês vão estar muito bem.
Resumindo, se a matéria atrasar, siga o seu planejamento normalmente, e recupere
a matéria atrasada no dia que você definiu para recuperar a matéria atrasada e no
tempo que sobrar!

4. Focar em momentos de lazer e diversão.
Algumas headlines minhas são "como passar em Medicina sem sacrificar a

sua vida". Sem sacrificar sua vida, sem se matar estudando, por que eu falo isso?
Não é porque eu acho que você tenha que passar em Medicina sem sacrificar sua
vida. Se você quer sacrificar sua vida, ótimo. Mas porque eu acho que é mais
eficiente estudar quando você não sacrifica sua vida. O seu estudo fica melhor
quando você não sacrifica sua vida. Porque você tira a pressão de você, fazendo
com que você diminua a ansiedade, o estresse o nervosismo, e tenha mais energia.
Quando você tem energia, quando você está feliz, quando você está bem, quando
você tem tempo para os seus amigos e tal, você se sente mais energizado, e com
mais energia você tem mais foco e concentração, e você acaba estudando melhor,
porque o seu aprendizado é diretamente proporcional ao foco e concentração.

Uma frase minha que eu sempre falo é: "não basta ter um estudo inteligente,
é preciso ter um momento de lazer inteligente". E aí que está. Você precisa se
divertir de verdade. Não basta ter um estudo de qualidade, não basta ter um
planejamento, não basta ter metas diárias de aprendizagem, não basta você ter
tudo isso que a gente falou aqui. Você precisa também ter momentos de lazer
inteligentes.

E o quê que é o momento de lazer inteligente? O momento de lazer
inteligente, 99% das vezes, é quando você passa mais tempo com seus amigos,
com a sua família e com seu namorado ou namorada. Quando você passa mais
tempo com as pessoas que você gosta, você tem um momento de lazer inteligente e
você se diverte. Então, foque em ter mais tempo com as pessoas que você ama, e
isso vai aumentar a sua energia. 
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Cara, ter um relacionamento com outra pessoa, ter um relacionamento
amoroso é importante durante a época do vestibular, não precisa ser uma
namorada, mas precisa ter alguma parceira (o), alguém que faça você se sentir
amado(a), isso é uma necessidade básica do ser humano. A galera fala, "ah, não
namore e faça cursinho". Não existe regra, mas você pode sim namorar, o único
segredo é que você precisa  ter a capacidade de liderar o seu relacionamento. Eu
não namorei quando eu fiz cursinho, mas eu tive alguns relacionamentos. Você tem
que ser o líder da relação, você tem que falar, "cara, eu estou estudando para o
vestibular, eu tenho meus objetivos, o meu objetivo que é o vestibular, no momento,
é o que mais importante para mim, então eu estou focando nisso. Mas no meu
tempo livre eu posso sim sair contigo, porque eu gosto muito de ti, só que eu não
posso ficar contigo 24 horas por dia...". Explique o que está acontecendo para a
pessoa que você namora, se essa pessoa não te apoiar, tudo bem,escolha a sua
prioridade, você prefere o relacionamento com uma pessoa que não te apoia, ou
correr atrás dos seus objetivos? A escolha é óbvia, vamos para o próxima
relacionamento. E é assim. A vida tem que ser assim.

Você tem que escolher priorizar os seus objetivos. Tipo, não existe essa de,
"ah, não dá para namorar enquanto você está no cursinho", dá, só que você tem
que ser o líder do seu relacionamento, você tem que tomar as rédeas. Você tem
objetivos e você precisa selecionar aquilo que você quer.
Eu quando estava na faculdade de Medicina, acordava às 4 da manhã muitas
vezes. Então, muitas vezes eu tinha que me relacionar com uma pessoa que estava
disposta a entender que eu só ia poder sair no final de semana. E tudo bem. Se a
pessoa não quer, tudo bem, eu fico sem relacionamento; se a pessoa quer, ótimo. É
assim que funciona.
Mas, enfim. Por que que eu falei tudo isso? Porque é importante sim que você tenha
um relacionamento, é importante sim que você tenha amigas, amigos, para você
conversar e se divertir. Porque essa diversão de qualidade diminui a pressão do
vestibular e faz você ter mais energia, mais foco e mais concentração.
E, tipo, ninguém consegue passar um ano, dois anos sem se divertir. Pensa assim:
durante a sua vida, você vai ter que trabalhar a sua vida inteira, provavelmente.
Então, você precisa se divertir durante toda a sua vida. Por que que você vai adiar
sua diversão?
Eu, na minha opinião, Matheus Cervieri acho melhor você demorar dois anos para
passar e se divertir durante esses dois anos, do que demorar um ano para passar,
ter o risco de não passar, e se sentir mal consigo mesmo, não cuidar do corpo, não
ter amigos,e sacrificar todas suas amizades. É óbvio que vale mais a pena você se
divertir durante sua preparação, tudo bem?

Para acabar, gostaria de falar que tudo é autoconhecimento, tem pessoas
que precisam se divertir 1 vez por mês, tem pessoas que precisam uma vez por
semana! Você tem que saber o que funciona para você ou não. O que eu quero que
você entenda é que momentos de lazer e diversão são importantes e ajudam sim no
seu estudo, não se sinta culpado por se divertir!

Recapitulando, o seu planejamento até agora precisa ter: metas diárias de
aprendizado, todos os dias um horário para a revisão, um dia para recuperar
matéria atrasada e ele precisa ter, sim, momentos de lazer e diversão.
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5. Você precisa de um momento para praticar atividade física.
Você precisa incluir atividades físicas no seu planejamento, pelo menos 3

vezes por semana. Todo mundo sabe os benefícios da atividade física, encontre
alguma que você goste, e comece a fazer! Mas, se você não está convencido, a
atividade física te ajuda a ter mais energia, mais foco, mais concentração, mais
aprendizado, faz você dormir melhor…

Além disso, você pode fazer uma caminhada ao redor da quadra todos os
dias que isso já ajuda você a aumentar sua força de vontade e a sua energia.Pode
ser uma caminhada em um parque, ou em algum lugar que você acha bonito. Esses
momentos de contato  com a natureza, esses momentos de caminhada, longe do
celular, aumentam sua energia mental, fazem com que você tenha mais foco e
concentração, e fazem com que você consiga estudar por mais tempo!

Então, tem uma atividade física que eu quero que você implemente na sua
vida 7 dias por semana, que é dar uma caminhada, tipo, uma caminhada de 30
minutos por aí, indo principalmente em uma praça, em um parque, só para relaxar,
só para não fazer nada. Nessa caminhada você não vai mexer no celular, ali é só
você e você mesmo, seus pensamentos e você!

Isso é uma atividade física muito funcional que todo mundo pode fazer, é só
fazer  uma curta caminhada. Sério, essa simples caminhada pode mudar para
sempre os seus estudos, não deixe de tentar!

Agora, é interessante você fazer uma atividade física de mais intensidade
pelo menos 3 vezes por semana. E, assim, como eu disse anteriormente, você não
vai sacrificar sua vida durante a sua preparação. Esse tempo para a atividade física
nunca vai ser tempo perdido, você nunca vai deixar de fazer a atividade física,
nunca. Não. Ele vai estar no seu planejamento, e no momento que você definiu no
planejamento que irá fazer atividade física, você vai fazê-la. Você não vai tirar do
seu planejamento a atividade física porque você quer estudar mais, não, nunca faça
isso!

Fazer atividade física e dormir são ações que precisam ser bem feitas todos
os dias. A sua prioridade na vida é: dormir bem, atividade física e daí estudar.Depois
você faz o resto, tudo bem?

Porque se não, se você não fizer atividade física, você vai entrar em um
estresse insuportável. Não tem como você não se estressar, não tem como você
não se sentir pressionado, não tem como você não desenvolver ansiedade se você
não está fazendo atividade física e está estudando 6, 7, 8 horas por dia. Tudo bem?
Então vocês vão adicionar atividade física no planejamento de vocês. Certo?

Resumindo, pratique atividades físicas mais intensas pelo menos 3 dias por
semana, e faça uma caminhada para relaxar todos os dias. Essas duas atividades
tem a função de aumentar sua energia para que você estude mais e com mais
qualidade!

6. Tire um dia da semana para revisar o planejamento.
O que acontece? Todo domingo eu reviso meu planejamento. E eu analiso

tudo aquilo que eu fiz certo e errado durante a semana, nessa revisão do
planejamento semanal, eu faço as metas diárias de aprendizado da próxima
semana. 

Então todo domingo eu sento e penso o que eu tenho que fazer na segunda,
na terça, na quarta, na quinta, sexta, no sábado e no próximo domingo. Além disso,
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eu reviso o meu planejamento, vejo se estou caminhando na direção certa, se estou
conseguindo estudar tudo.

Logo, você também vai tirar um dia para revisar o seu planejamento de
estudos.

Esse é um dia  exatamente para planejar a sua próxima semana e para
revisar se você está fazendo tudo certo e o que você deveria estar fazendo de
diferente, ou seja, se você está conseguindo estudar tudo, se você está
conseguindo ver as matérias atrasadas, etc. Você vai fazer uma análise de como
está sendo o seu estudo, uma autoanálise de como você está estudando. 
Enfim, é necessário ter um dia da semana para revisar o seu planejamento.

Agora, note: o que você vai fazer nessa revisão de planejamento?
1 - Você vai analisar o que você fez certo e o que você fez errado na semana

passada. Por exemplo, "pô, semana passada eu mexi muito no celular, essa
semana eu não vou mexer tanto"; "pô, semana passada eu não fiz academia, na
próxima eu vou ir na academia"; "pô, semana passada eu não consegui estudar
tudo que eu queria porque eu procrastinei porque eu sou um imbecil, na próxima
semana eu vou conseguir estudar tudo que eu queria". Então você vai fazer uma
análise do seu planejamento e uma análise do seu estudo todo o domingo. Demora
menos de 15 minutos fazer essa análise.

2 - Planejar a próxima semana. Quando você for fazer a análise do seu
planejamento, você vai planejar a próxima semana! Para isso a gente precisa
entender como a gente está dividindo o nosso planejamento. Como a gente divide o
nosso planejamento? A gente tem um macro bem grande que é o planejamento do
cursinho. Você vai pegar esse planejamento do cursinho online ou do cursinho
presencial que você escolheu  e a partir dele você vai montar metas diárias de
aprendizado.

Só que você vai montar essas metas diárias de aprendizado no seu
planejamento semanal. Então toda semana você vai planejar a próxima semana,
definindo quais são as metas diárias de aprendizado daquela semana.
Então toda semana você planeja a próxima semana com metas diárias de
aprendizado. Tudo bem? Isso é muito importante.

De tudo que eu falei aqui, tudo isso poderia se resumir a ter metas diárias de
aprendizado e conseguir cumprir essas metas. Agora como você vai cumprir essas
metas é o que eu estou te passando aqui. Resumindo, tenha um dia para revisar o
planejamento!

7. Momento de relaxamento e leitura no final do dia.
Você pode ver um vídeo em inglês no final do dia, você pode fazer uma

leitura sobre qualquer assunto, você pode ver algo engraçado. Depois que você
cumprir suas metas diárias de aprendizado, e você se sentir cansado, você fez as
revisões, você fez atividade física, você fez tudo que tinha que fazer naquele dia,
você vai ter um momento de relaxamento.

Mas, assim, primeiro o que é importante. A minha mãe sempre diz para mim,
desde que eu sou muito pequeno: "Matheus, primeiro estudos, e depois, diversão".
Então, primeiro, o que é importante, primeiro aquilo que vai fazer você realizar os
seus objetivos e depois o resto. Portanto, o interessante é aproveitar esse tempo de
relaxamento. Se você quer ver algo engraçado, veja, mas veja em inglês ou
espanhol, para você treinar as coisas subconscientemente para as provas.
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Ah, Matheus, eu não quero ver em inglês, não quero ver em espanhol, não quero
mais me estressar, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer.
Tudo bem, tenha um momento no final do dia para você relaxar.
O que eu fazia quando eu estava no vestibular e ENEM, que é uma coisa muito
boa? Eu fazia um alongamento. Cara, era muito legal, eu botava uma música que
eu amava no final do dia, ficava escutando essa música que eu amava, fazia um
alongamento, imaginava como é que ia ser meu próximo dia, relaxava, ficava relax...
E eu acho legal isso, para você acalmar os ânimos antes de dormir para você dormir
bem, se você quiser tomar um chazinho sem cafeína, também vai ser muito bom.

Resumindo, depois que você cumpir suas metas diárias de aprendizagem,
tire um tempo para relaxar, inclusive, esse é um ótimo momento para sair com a
namorada e com amigos! Observação: note que você não pode dormir tarde e não
pode atrapalhar o seu sono!

8. Tenha um momento para mexer no celular.
Primeiro o trabalho, depois a diversão. Esse é o lema da minha mãe, e agora

é o nosso lema.
Depois que você cumpriu tudo que você tinha para fazer no seu dia, depois

que você cumpriu as metas do seu planejamento, metas de estudo, revisão,
atividade física, daí sim você pode mexer no celular. Eu, Matheus Cervieri, não
apagaria as redes sociais. Eu desativei só o Facebook, porque ele me atrapalhava,
mas deixei as outras redes sociais. Você tem que ver o que funciona para você e o
que não funciona para você.

É o que eu estou falando agora, no seu planejamento você vai ter um tempo
para mexer no celular. E quanto é esse tempo de mexer no celular?
Resumidamente,  depois que você tiver realizado tudo que é importante no seu dia.
Cara, eu só toco no meu celular depois que eu trabalhei as coisas que não
precisavam do meu celular. Porque o que acontece, como eu divido o meu dia hoje?
Eu trabalho com o celular, então infelizmente eu preciso usar o celular; mas, eu
primeiro realizo tudo que não tem a ver com o celular, para depois mexer no celular,
porque eu sei que o celular vai me distrair. Cara, pensa assim: tem um engenheiro
que se formou em Harvard, fez pós-graduação em Harvard, ele é o cara mais pica
das galáxias. E ele está pensando todo dia como te deixar viciado no celular. Então
só toque nessa merda desse aparelho, que é muito bom, que permite que
estejamos aqui, e que tem milhões de pontos positivos, só toque na merda desse
aparelho depois que você fizer tudo que você tinha para fazer no seu dia. Essa é a
minha dica.

9. Faça simulados.
Você precisa fazer simulados. Eu, Matheus Cervieri, tenho algumas opiniões

sobre simulados. Eu não acho que é tão necessário assim. Mas, como eu acho
importante fazer as provas dos anos anteriores do vestibular e do ENEM que você
quer fazer, eu utilizaria essas provas como simulados, e, mais importante do que
isso, eu utilizaria os simulados para verificar se eu aprendi aquele conteúdo ou se
eu não aprendi aquele conteúdo.

Qual que é o problema da maioria dos alunos? A maioria dos alunos fazem
simulados por fazer. Cara, não adianta você fazer um simulado por fazer, meu
amigo, não adianta. 

Como assim, Matheus?
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Quando você faz o simulado você tem que ter um objetivo. E qual que é o
objetivo? Verificar se você está evoluindo ou não, mas, principalmente, verificar
quais conteúdos você sabe e quais conteúdos você não sabe.

Então quando você fizer simulados, eles vão servir praticamente para
descobrir quais conteúdos desses aqui eu já sei, e quais conteúdos desses aqui eu
preciso efetivamente aprender.

As questões que você errar, significa que você não aprendeu muito bem
aqueles conteúdos, e você precisa reestudar ou programar para estudar aquele
conteúdo no futuro. E aquelas questões que você acertou, você tem que verificar:
será que eu acertei por sorte, ou acertei porque eu realmente sabia? 

As que você acertou por sorte, você vai estudar também. E as que você
acertou porque você realmente sabia, daí você não precisa reestudar. Então os
simulados têm a  principal função de verificar aquilo que você sabe. E eu
recomendo você fazer simulados sim, para analisar seu progresso, e para fazer as
provas anteriores. 

Um simulado ideal seria aquele simulado que você consegue fazer uma
bateria de exercícios dos conteúdos que você teve naquela semana. Só que isso é
muito impossível de conseguir.

Mas, enfim, faça simulados.
Além dos simulados, é legal você ter bateria de exercícios. Então programar

dias para você fazer baterias de exercícios de determinadas matérias que precisam
de muitos exercícios para aprender.

Por exemplo, matemática precisa de muitos exercícios para aprender. Então
é interessante você fazer baterias de exercícios dessa matéria. Agora, matérias
como história, não tem por que você ficar fazendo bateria de exercícios de história,
porque não vai efetivamente fazer com que tu aprenda.

10. Todos os dias antes de dormir, planeje o próximo dia.
Essa é uma super técnica, que todas as pessoas bem-sucedidas do mundo

utilizam, não só para estudar, mas porque é uma técnica muito legal.
Lá no seu planejamento semanal, você já planejou mais ou menos o que

você vai fazer em cada dia. Porém, você vai fazer além do planejamento semanal,
um planejamento diário.

Então no final do seu dia, quando você fizer tudo que você tinha para fazer,
depois que você mexer no celular, depois que você já relaxou, antes de dormir, você
vai pensar: o que que eu vou fazer no meu próximo dia. Por exemplo, "no meu
próximo dia eu vou estudar equações lineares, vou estudar Segunda Guerra
Mundial, e eu vou estudar reações inorgânicas", esse é o meu próximo dia.
Aí, o que é que você vai fazer? Você vai visualizar o seu próximo dia, porque isso
vai ajudá-lo a ter muita motivação. 

Eu falei sobre a técnica de visualização na parte 1 desse livro, mas,
basicamente, consiste em você visualizar como é que vai ser o seu próximo dia, de
forma que você consiga relacionar aquelas atividades com o seu objetivo, no caso,
sua aprovação em Medicina. Então você vai relacionar a realização daquelas
atividades com o seu objetivo que é passar em Medicina.Você vai fazer isso todos
os dias antes de dormir, planejando o seu próximo dia, sabendo exatamente o que
você vai fazer, antes de você começar a fazer.

O maior ladrão de energia é você começar um dia sem saber o que você vai
fazer naquele dia. Então, o principal objetivo do planejamento diário, ou seja, de
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você se planejar todos os seus dias antes de dormir, é você saber o que você vai
fazer antes de você começar a fazer. Portanto, no próximo dia você já vai sentar e
estudar, porque você não vai precisar ficar pensando no que você vai estudar.

E aí tem mais uma técnica muito importante, que é você arrumar seu
ambiente de trabalho. Então, você sabe o que você vai estudar e que você vai
começar estudando matemática amanhã. Já deixe pronto seu material de
matemática. Porque, daí, é só você sentar e estudar. Não tem obstáculos entre você
e o estudo, é só sentar e estudar, e isso, inclusive, ajuda a diminuir a
procrastinação.

11. Definir o método de estudo.
Isso quer dizer determinar como é que você vai estudar, quais técnicas de

estudo você vai utilizar, se você vai fazer revisão, como você vai fazer a revisão,
tudo isso será dito na próxima parte deste guia. 

12. Faça seu planejamento baseado no seu foco.
Se você seguir tudo o que eu disse até agora, você vai fazer um

planejamento incrível. Então o que eu quero que você faça é tirar um dia para fazer
o seu planejamento. Portanto, amanhã você não vai estudar, amanhã você vai fazer
o seu planejamento.

Agora é prática.
Eu posso escrever para vocês 1 hora aqui sobre as melhores técnicas do

mundo para ser produtivo, mas se vocês não aplicarem, não vai servir para nada,
então vocês precisam sim fazer um planejamento, e amanhã vocês vão fazer um
planejamento. Se quiserem, vocês podem me enviar no meu instagram
@matheuscervieri para eu ver como ficou! Lembre-se, o mais importante é ter as
metas diárias de aprendizagem!

Agora eu vou revisar tudo que a gente viu nessa parte. 
Primeira coisa: você precisa ter um planejamento, e isso é óbvio, não tem o

que discutir. Se você não tem um planejamento, você está perdendo tempo. 
Depois, não tem por que você complicar, porque os cursinhos online e

presenciais já deixam um planejamento pronto para você. Só encontre o
planejamento de um cursinho e utilize-o.

Daí eu falei sobre cursinho online e sobre cursinho presencial. Eu recomendo
cursinho online, mas autoconhecimento é tudo, é você saber o que funciona para
você ou não.

Terceiro, o que precisa ter no seu planejamento?
Primeiro, no seu planejamento precisam ter metas diárias de aprendizado, é

o mais importante. Você vai prometer para mim que você não vai estudar por
estudar, você vai estudar para aprender. E você vai ter metas, que vai chegar lá no
final do ano, e você vai saber que se você cumprir essas metas, você vai passar no
seu objetivo.

Além disso, todos os dias você vai fazer a revisão do conteúdo. Você precisa
seguir um ciclo de revisão, e nós vamos falar sobre isso na terceira parte.

Outro fator: o seu planejamento precisa ter um dia para recuperar matéria
atrasada, e eu expliquei para você como fazer essa recuperação, que é
basicamente seguir normalmente seu planejamento e ter um momento, um dia da
semana para recuperar a matéria atrasada, e no seu tempo livre também
recuperá-la.
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Quatro, momentos de lazer e diversão. Você precisa ter momentos de lazer e
diversão, e é preciso ter um momento de lazer inteligente. 

Cinco, você precisa ter momentos para praticar atividade física. Eu falei que
pelo menos 3 vezes por semana uma atividade física de mais intensidade, e todos
os dias uma caminhada de leve.

Seis, um dia da semana para revisar o planejamento. Toda semana, todo
domingo você revisa seu planejamento, pensando o que você fez certo e errado
naquele dia, e o que você pode fazer melhor no próximo dia.

Sete, você precisa ter um momento de relaxamento e leitura no final do dia.
Isso é opcional, mas seria muito legal se você tivesse, para você relaxar todos os
dias no final do dia, meia horinha, tranquilo.

Oito, um momento para mexer no celular. Você só vai mexer no celular
depois que você realizar tudo aquilo que é importante. Lembre-se: faz preciso aquilo
que é importante, que te leva para o seu objetivo, e depois vai mexer no celular.

Nove, são os simulados. Você deve sim fazer simulados para verificar aquilo
que você aprendeu e não aprendeu; o ideal seria fazer provas anteriores como
simulados

O décimo é nossa super técnica que é você planejar o próximo dia. Então
todos os dias antes de dormir você planejar como é que vai ser o seu próximo da.

O décimo primeiro, como você vai estudar e quais técnicas você vai utilizar, a
gente vai falar sobre isso na 3 parte do guia, sobre quais técnicas de estudo eu
recomendo que você utilize. Mas você precisa saber isso, você precisa saber como
é que você vai se organizar e trabalhar os microaspectos do seu dia a dia.

E o décimo segundo é você efetivamente fazer um planejamento. Seguir
todos os tópicos que eu falei até aqui e montar o seu planejamento.
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COMO PASSAR EM MEDICINA - O GUIA DEFINITIVO PARTE 3

Hoje na parte 3 nós vamos falar sobre agir de maneira inteligente. Trata-se
de um dos assuntos mais importantes que a gente poderia falar aqui!

AÇÃO INTELIGENTE

Na parte 1 nós falamos sobre planejamento, mas dentro do planejamento nós
comentamos sobre ação inteligente. Basicamente, para você se sentir feliz,
energizado, motivado durante a sua preparação, você precisa agir de maneira
inteligente. E o que significa isso?

Significa que quando você estuda, você precisa enxergar resultados nos seus
estudos. Então como que se faz para ter muita motivação, muita energia? Você tem
que agir muito, ou seja, você precisa estudar muito, por mais contraintuitivo que
pareça, se você estudar muito, isso é um dos caminhos para ter muita energia. Só
que tem a segunda parte que é a mais importante, ao estudar muito você precisa
enxergar muito resultado nos seus estudos!

Se você estudar muito, e não enxergar resultado naquilo que está fazendo -
ou seja, se você estuda muito, mas sem nenhuma técnica, que é o que a gente vai
ver hoje, você gera depressão, ansiedade, nervosismo.E quanto mais técnicas você
desenvolve, mais resultado você enxerga, e, consequentemente mais motivação
você tem.

Então o segredo é você se esforçar muito, e, além de se esforçar muito, se
esforçar muito de maneira inteligente, porque assim você vai ter muita motivação e
muita energia. O pior cenário possível é você se esforçar muito e esquecer do que
você estuda, ou se esforçar muito e não conseguir resultado nos seus estudos. 
Por exemplo, você se esforça, mas não consegue aprender uma matéria específica.
Isso vai fazer com que você se sinta mal, porque você está se esforçando muito,
mas não está vendo resultado.

Como a gente viu nas últimas partes desse livro, o segredo para você se
sentir bem é basicamente você enxergar resultado naquilo que você está fazendo.
Aí tem uma coisa que é o esforço. O Gary Vee, empreendedor Americano,  fala
sobre o esforço, sobre você se esforçar o máximo que você pode. E é isso que eu
recomendo que você faça, você se esforçar o máximo que você pode, porque
quando você se esforça o máximo que você pode, você aprende, e
consequentemente você começa a agir de maneira inteligente. Quanto mais você
agir, mais você vai aprender como agir, e mais resultados você vai enxergar. Então
quanto mais você se esforça, mais inteligentemente você vai agir, obviamente, se
você estiver pensando conscientemente em agir de maneira inteligente.

Como eu faço para agir de maneira inteligente? É sempre pensar: como eu
posso fazer o máximo no tempo que eu tenho? Ou seja, como eu posso estudar da
melhor maneira possível no tempo que eu tenho?E a outra pergunta que você se
faz, como eu posso ter mais tempo? Nós vamos falar melhor sobre isso na parte 4!
Em suma, o que você precisa fazer para passar no vestibular?

Tem 2 opções, quero ver se você acerta:
1 - Ficamos o dia inteiro com a bunda na cadeira apenas lendo livro.
2 - Precisamos aprender os conteúdos de verdade e não esquecer deles. 
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É uma coisa tão simples, mas a gente não pensa nisso. A maioria dos
estudantes estudam por estudar. Como a gente viu na parte 2, você vai ter Metas
Diárias de Aprendizagem, ou seja, você nunca vai estudar por estudar, você agora
que leu esse livro sempre vai estudar para aprender. Para fazer as metas diárias de
aprendizagem, você precisa seguir dois ciclos, ciclo de estudo e ciclo de revisão. E
é isso que vamos aprender na aula de hoje: como fazer um ciclo de estudos simples
e um ciclo de revisão simples.

Matheus, por que um ciclo de estudo simples e um ciclo de revisão simples?
Porque eu poderia escrever um livro inteiro, poderia fazer um curso inteiro só

sobre ciclo de estudo e ciclo de revisão; inclusive isso existe já. Mas o meu objetivo
aqui não é te vender nenhum curso, é só te passar o máximo de dicas possíveis de
forma gratuita nesse livro.

A HABILIDADE MAIS IMPORTANTE DA SUA VIDA!

A habilidade mais importante que você deve ter na sua vida é a habilidade de
aprender, ou seja a habilidade de estudar e efetivamente e lembrar daquilo que você
estuda!

As pessoas perguntam, Matheus porque você odeia o sistema educacional?
Tem milhões de razões, mas a mais óbvia de todas é:
Você já reparou que você passa 14 anos na escola, eles te jogam milhares

de informações cientificistas que só servem para passar no vestibular, e, ainda por
cima, eles não te ensinam nem como aprender essas matérias!

Sim, a escola não faz sentido!
O mais triste é que você, meu leitor favorito, pode estar se perguntando, eu

posso desenvolver minha capacidade de aprender?
A resposta é sim, estudar é uma habilidade, e a diferença entre você e

aquele seu colega nerd é que mesmo sem saber ele estuda de maneira eficiente.
Lembre-se, estudar é uma habilidade!
Afinal, o que isso significa dizer que estudar é uma habilidade?
Significa que NÃO importa quem você é, não importa o quanto digam que

você NÃO vai conseguir. Você pode desenvolver essa habilidade para aprender
mais em menos tempo, e o objetivo de tudo em sua vida é fazer mais coisas em
menos tempo. Muitos alunos acreditam ser “burros”, mas eles não são burros, eles
apenas não sabem estudar. Resumindo, você pode aprender como estudar e você
pode aprender como melhorar a maneira que você estuda!

Quando eu comecei a estudar minhas habilidades de estudo eram horríveis.
Não conseguia aprender nem 10% do que eu estudava, eu passava horas lendo os
livros sem nenhum resultado. Hoje depois de ter gastado muito tempo
desenvolvendo essa habilidade eu consigo aprender tudo aquilo que eu preciso.

Saiba que NÃO passa no vestibular quem estudou mais, passa quem sabe
mais!
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Para você saber mais que os seus concorrentes, você precisa estudar com
mais qualidade que eles. E você só vai fazer isso, se você estiver sempre tentando
melhorar sua habilidade de estudar

COMO SE TORNAR UM NERD E SABER MAIS QUE SEUS CONCORRENTES?

Algo que você talvez nunca tenha ouvido falar é que o aprendizado é dividido
em duas partes, estudo e revisão! Eu chamo essas duas partes de ciclo de estudo e
ciclo de revisão!

No ciclo de estudo você efetivamente aprende o conteúdo e coloca ele na
sua memória!

No ciclo de revisão você impede que o conteúdo saia da sua memória!
Além da maioria dos alunos estudar da forma errada, eles NÃO REVISAM O

CONTEÚDO. Esse é o caminho para o fracasso, quem não revisa não passa,
vamos falar sobre isso no capítulo sobre revisão!

O nosso cérebro sempre está pensando em como economizar energia
quando você estuda , de maneira correta, você coloca a informação no seu cérebro.
Só que ele não quer gastar energia com aquilo que não é importante, se  você não
revisar,o seu cérebro vai saber que aquilo não é importante e vai esquecer!

CICLO DE ESTUDO

A primeira coisa que vamos ver aqui na parte 3 é o aprendizado!
O aprendizado é dividido em duas partes: em ciclo de estudo e ciclo de

revisão. 
Por que isso, Matheus?
Porque primeiro você precisa aprender o conteúdo, ou seja, entender o que

está acontecendo, entender aquele tópico, entender aquele assunto, e depois você
precisa fixar na sua mente. Porque o nosso cérebro ele não foi programado para
gastar energia. Então ele não quer ficar gastando energia lembrando das coisas, e
você precisa revisar o conteúdo, ou seja, fazer o ciclo de revisão, para dizer para o
seu cérebro: cérebro, isso aqui é importante, e, por consequência não esquecer
mais do que você estuda!

Aprender um conteúdo é mais fácil do que parece, você só precisa seguir 3
passos simples! Eu “inventei” esses 3 passos de forma que você possa implementar
eles em qualquer método de estudos que você utilize!

A aprendizagem é um assunto gigante e eu poderia escrever um livro só
sobre aprendizagem, então, verifique que você esteja sempre buscando por
técnicas e métodos de estudo.

Tendo isso em mente, vamos aos 3 passos simples para aprender qualquer
coisa que são os 3 passos simples do ciclo de estudo:

Vamos começar então com o ciclo de estudo.
Para você estudar, é muito mais complexo, como eu falei, mas para resumir

para vocês, são 3 passos simples.
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1 - Ler (Receber a informação do ambiente)
Ler é basicamente receber informação. Você faz isso através de uma vídeo

aula, através de um livro, ouvindo um podcast, ouvindo áudio, indo na aula do seu
professor, entre outros. Note que receber informação é só uma parte do
aprendizado. Quando você vai para a aula você não está estudando, porque isso só
é o primeiro passo.

Resumindo, nesse passo você recebe a informação do ambiente através de
uma aula, livro, audio, vídeo aula, pdf, resumo. De forma simples, você lê o que está
escrito no livro! Esse passo é óbvio o problema que a maioria dos alunos ficam aqui!
Receber a informação é só o primeiro passo para aprender, isso significa que ficar
sentado em uma cadeira na sala de aula ouvindo o professor não é aprender!!! Se
fosse simples assim, todo mundo alcançaria seus objetivos nos estudos! Bem, vou
aproveitar para falar aqui sobre estudo ativo e estudo passivo. Esse conceito foi
introduzido pelo professor Pier! Segundo ele, quanto mais ativo for o seu estudo,
melhor! Ficar passivamente lendo um livro ou vendo uma aula, não é estudar!

2 - Entender o que você leu.

Esse passo também parece óbvio, mas a maioria dos alunos não tira um
tempo para refletir sobre aquilo que leram!

Então não adianta só ler e acabou, não. Você tem que ler e entender aquilo.
Então é começar a pensar por que aquilo é aquilo. E nisso você vai correlacionar as
informações que você já tem na sua cabeça com aquilo que você estuda. Entender
nada mais é do que unir aquilo que já está na sua cabeça com aquilo que você está
estudando. Em outras palavras, entender é pegar a informação que está no
ambiente, pegar aquilo que você leu, e relacionar com aquilo que já está na sua
cabeça. Quando você faz isso você entende.

Nesse entendimento, você vai elaborar uma explicação daquilo que você leu
na sua cabeça. Quando você conseguir elaborar uma explicação daquilo que você
leu na sua cabeça, pronto, você entendeu!

Resumindo, ao entender o que você leu, você precisa fazer duas coisas:

● Correlacionar aquilo que você já sabe com as informações que você está
estudando!

● Elaborar uma explicação mental do conteúdo com as suas próprias palavras!

3 - Fingir ser um professor - O Passo Mais Importante!

Esse é o passo mais importante. Trata-se de você explicar o conteúdo para si
mesmo. Então você vai pegar aquela explicação que você elaborou no passo 2,
pegar isso que você entendeu, e vai externalizar para o mundo. Você vai falar em
voz alta, você vai escrever aquilo que você entendeu. Quando você for explicar para
si mesmo, você não vai ler o livro, seu resumo, ou nenhum material. Quando você

_________________________________________________________________________________
O Guia Definitivo Para Passar em Medicina - @matheuscervieri                                        50



fingir ser professor, você vai explicar sem colar, sem verificar nenhum material,
porque isso vai fazer com que a informação fique fixada na sua memória.

O grande segredo é você não colar na hora que for fazer uma explicação, é
você explicar sem utilizar nenhum material, usando apenas as palavras que estão
na sua mente!

Por que é fingir ser um professor? Porque o seu professor quando vai
explicar as coisas para você, ele pelo menos não deveria olhar um material, ele já
deveria saber aquele conteúdo.

Quando você faz isso, você memoriza. E isso é o segredo do ciclo de estudo:
fingir ser um professor. 

E aí entra uma coisa muito importante, que é como saber que efetivamente
você aprendeu o conteúdo. Você sabe que você aprendeu o conteúdo e fez o ciclo
de estudos da maneira correta quando você é capaz de explicar para si mesmo,
como se você fosse um professor, sem colar. Dessa maneira você sabe que você
estudou da forma correta.

Resumindo:
Depois que você entendeu o conteúdo, você deve ser capaz de explicar esse

conteúdo para si mesmo como se você fosse um professor em voz alta! Você vai
fazer isso falando, escrevendo e usando gestos!

A chave aqui é “criar a explicação”, não copie o que está no livro, utilize as
suas palavras para explicar! Entender essa parte é muito importante, quando você
explicar o conteúdo para si mesmo, você não pode ler o livro, você tem que resgatar
as informações que estão na sua memória! Isso de forma extremamente
simplificada força seu cérebro a resgatar aquela memória e fixa ela na sua mente!

Você deve repetir esse terceiro passo até que você consiga explicar o
conteúdo inteiro para si mesmo “sem colar do livro”.

Muitos alunos me falam: “Eu não posso falar enquanto eu estudo, o que eu
devo fazer” Eu, realmente, recomendo que você explique em vós alta. Porém, se
isso não for possível, você pode escrever. Então, leia o conteúdo, entenda o
conteúdo, e depois escreva o conteúdo. Novamente, você não deve copiar o seu
livro ou seu professor, é importante “criar” quando você escreve. Ou seja, não faça
uma cópia do seu livro, utilize as suas palavras. Para acabar, se você puder
escrever e falar em voz alta, melhor ainda. Quanto mais sentidos você usar, melhor.

QUAL O OBJETIVO DO CICLO DE ESTUDO?

O objetivo do ciclo de estudo é aprender, se você aprender o conteúdo está
ótimo. Estou falando isso porque muitos alunos me perguntam:

“Matheus devo fazer resumos ou mapas mentais?”
Quase sempre respondo que tanto faz, o importante é que você aprenda,

foda-se se o seu resumo é colorido, ou organizado em formato de mapa mental!
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Preciso fazer resumos?

Hoje em dia está na moda os studygrans, são instagrans de estudos que
fazem resumos bonitinhos! A minha pergunta é: “Você quer passar no vestibular ou
escrever um livro didático?”!

Você não precisa escrever resumos e você não precisa ser perfeccionista, o
importante é aprender!!!

O legal do resumo é que se você tiver um resumo pode ser mais fácil revisar
o conteúdo depois, ou seja, vai ser mais fácil fazer o ciclo de revisão, porque você
vai saber o que revisar.  Entretanto, ele pode ser substituído pelo material do
cursinho, ou outro material. De verdade, a única importância do resumo dentro da
aprendizagem é você saber quando revisar!

Por último, se fazer resumos ajuda você aprender, ótimo, continue fazendo.
Mas, tenha certeza que você não está perdendo tempo focando em algo que não
está trazendo resultados práticos e reais!

COMO EU SEI QUE APRENDI?

Você aprendeu um conteúdo quando é capaz de explicar aquele conteúdo
para si mesmo sem colar de nenhum lugar. É como se você fosse fazer uma prova
oral!

Exemplo: Se alguém te perguntar agora, enquanto você lê esse livro, me
explique a Segunda Guerra Mundial? Se você conseguir explicar a segunda guerra
mundial em detalhes significa que você aprendeu! Além disso, se você acerta cerca
de 80% dos exercícios isso também significa que você aprendeu!

QUANDO FAZER EXERCÍCIOS?

Os exercícios também são uma forma interessante de verificar que
efetivamente você aprendeu um conteúdo!

A questão é que não adianta fazer 1.000.000 de exercícios, fazer exercícios
por fazer não adianta em nada! Esse é um erro bem comum dos estudantes!

Por exemplo, 10 exercícios de história, muitas vezes são o suficiente para
você verificar que você aprendeu o conteúdo! Agora, em matemática, você só vai
aprender a parte prática quando efetivamente você aprender o conteúdo!

Os exercícios devem ser feitos somente quando você acabar de estudar, e
isso vale para todas as matérias. Nunca faça exercícios antes de ser capaz de
explicar o conteúdo para si mesmo!

Matheus, como eu faço os exercícios?
Depois que você aprendeu os conteúdos, você seguiu o ciclo de estudo, você

pode sim fazer exercícios para verificar se você aprendeu. Além disso, têm matérias
que você só vai aprender se fizer exercícios, como a matemática, por exemplo. 
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Agora, quantos exercícios você precisa fazer, se deve fazer mapa mental ou
resumo, qual deve ser a cor da sua caneta, nada disso importa, o importante é você
aprender, e você sabe que você aprendeu quando você consegue explicar o
conteúdo para si mesmo como se você fosse um professor. O que quero dizer aqui
é o seguinte: não seja frufru nos seus estudos. Ninguém liga se o seu resumo é
bonito ou não, o importante é você focar no resultado que no caso é aprender os
conteúdos e nunca mais esquecer!

Outro indicativo eficiente de que você aprendeu, é você ser capaz de acertar
70 a 80% dos exercícios. Então se você fizer 10 exercícios, você tem que acertar
pelo menos uns 7 ou 8. Se você errar mais do que isso significa que você não
aprendeu, então você tem que estudar aquilo de novo. 

Você só vai para o próximo assunto se você efetivamente aprender, e, de
novo, você descobre isso quando é capaz de explicar para si mesmo como se fosse
um professor e quando é capaz de acertar entre 70 a 80% dos exercícios.

AGORA QUE EU APRENDI O QUE DEVO FAZER?

Você é capaz de explicar um conteúdo para si mesmo, você fez exercícios e
viu que você aprendeu o conteúdo, e agora?

Agora, você precisa revisar o conteúdo para não esquecer mais daquilo que
você estudou!

CICLO DE REVISÃO

Para entender Como Revisar o Conteúdo, você precisa entender, a teoria de
Hermann Ebbinghaus.

Esse é o Hermann.
Ele é um psicólogo Alemão, e foi um dos pioneiros nos estudos sobre

inteligência…
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Essa é a curva do esquecimento feita pelo nosso amigo Hermann…

Essa curva nos mostra a quantidade de informação retida por quantidade de
tempo. A primeira linha da esquerda para direita representa a primeira vez que você
estuda o conteúdo e as linha subsequentes representam as revisões desse
conteúdo…

Observe que se você estudar um conteúdo e não revisá-lo, em 24 horas você
vai esquecer aproximadamente metade do que você estudou. O mais importante
aqui é que você entenda que aquilo que não é revisado é esquecido. Então se
você não revisar o conteúdo de forma eficiente, a chance de você esquecer é
muito grande!

Bem, outra grande descoberta de Herman é que é muito melhor revisar o
conteúdo de forma ESPAÇADA NO TEMPO. Ou seja, quando você for revisar o
conteúdo, você tem que ESPAÇA-LO NO TEMPO. Existem ciclos de revisão que
você pode seguir para saber exatamente quando revisar o conteúdo para não
esquecê-lo, já vamos falar sobre isso!

Além disso, eu já tive a oportunidade de entrevistar o Rafael Freitas, médico
formado, palestrante, especialista em alta performance. Segundo ele, se você quer
fazer concurso, vestibular, ENEM, se quer passar em Medicina, você precisa
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aprender a técnica de revisão. Ah, e vários artigos científicos mostram a importância
da repetição espaçada!

Resumindo, por que a revisão é importante? Porque o nosso cérebro não
gosta de gastar energia. Então você tem que dizer para o cérebro o seguinte:
cérebro, isso aqui é importante. Cérebro, eu preciso memorizar isso aqui. E para
isso você vai fazer a repetição espaçada do conteúdo ao longo do tempo, ou seja, a
revisão.

Como eu faço revisão?
De forma simples, a revisão é repetir o terceiro passo do ciclo de estudos,

que é você fingir ser um professor. Então quando você for revisar o conteúdo, você
vai novamente fingir ser um professor. E, de novo, é muito importante que você não
cole nessa etapa, que você crie, que você fale sem verificar o livro, porque isso
força sua memória e faz você aprender de verdade. Lembre-se, é como se fosse
uma prova oral!

Se você ler, você não está aprendendo. Ler não é aprender, e entender
também não é aprender. Você só aprende quando você é capaz de explicar para si
mesmo fingindo ser um professor. Pode ser escrevendo, falando, ou fazendo
gestos, mas você tem que ser capaz de explicar, de externalizar.

Na hora da revisão, você vai fazer essa explicação, essa externalização,
essa esquematização, você vai jogar para fora esse conteúdo sem colar, e isso com
intervalo em tempo correto. A gente chama esse intervalo de tempo correto de ciclo
de revisão.

Existem vários tipos, como eu disse poderia escrever um livro só sobre isso,
mas eu vou te passar um bem simples. Por exemplo, hoje eu estudei Segunda
Guerra Mundial; amanhã eu vou revisar o conteúdo. Então eu estudo, espero um dia
e reviso o conteúdo. Além disso, depois dessa primeira revisão, eu espero 7 dias e
reviso de novo. E ainda mais, depois da segunda revisão, espero 30 dias e reviso
de novo. E passo a revisar de 30 em 30 dias.

Recapitulando: estudei hoje, esperei 1 dia, revisei, esperei 7 dias, revisei de
novo, espero mais 30 dias e reviso de novo. E então vou revisando de 30 em 30
dias. De forma simplificada é isso. Você precisa adequar sua rotina para fazer isso,
porque tudo aquilo que não é revisado é esquecido.

Resumindo!

Para revisar você deve fazer a repetição espaçada do terceiro passo do ciclo
de estudo ao longo do tempo! Ou seja, você vai fingir ser um professor de forma
espaçada no tempo com o conteúdo que você já aprendeu dentro de um ciclo de
revisão!

Existem vários ciclos de revisão com a finalidade de ser rápido, o mais
simples que você pode seguir é o 1-7-30-30-30-30!

Basicamente, você vai estudar o conteúdo hoje! Amanhã você faz a primeira
revisão (segue o terceiro passo do ciclo de estudo apresentado neste livro). Espera
7 dias a partir da primeira revisão e revisa de novo. Depois espera 30 dias a partir
desta segunda revisão e vai revisando de 30 em 30 dias!
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Lembre-se, que revisar é fingir ser um professor sem colar de nenhum lugar,
o máximo que você pode fazer é utilizar um material ou o seu resumo como guia!

ERROS AO REVISAR

Bem, agora eu preciso te AVISAR O Principal Erro Que Você deve Evitar ao
Revisar Um Conteúdo.

Veja, NUNCA REVISE SÓ O MAIS IMPORTANTE.
Isso acontece, porque TUDO que não é revisado, é ESQUECIDO, logo, se

você revisar só o mais importante, você vai esquecer todo o resto do seu estudo.
Aqui sobre o que isso se trata: eu quero que você revise todos os conteúdos que
você estudar, para que assim, você nunca mais perca tempo estudando aquilo que
você já estudou. Então eu recomendo que você revise tudo aquilo que você precisa
lembrar! Eu gostaria de dar um enfoque para a palavra: PRECISA! Existem detalhes
que não vão cair no vestibular, Enem e em Concursos Públicos, logo você não deve
nem sequer estudar esses detalhes. Não estude nem revise o rodapé do livro.
Lembre-se do que eu falei sobre ação inteligente!

Quando você for revisar o conteúdo, você vai perceber que mesmo tendo
estudado de maneira eficiente, você não vai lembrar de alguns tópicos.O que a
maioria dos alunos faz? Eles leem os tópicos que não se lembram, e falam para si
mesmos: “Ah, como eu já estudei, é só eu dar uma lidinha nisso aqui que eu vou
lembrar”. Se você não se lembrar de algum tópico enquanto você estiver revisando,
significa que você não aprendeu, logo você precisa “reestudar”(estudar novamente)
aquele determinado tópico. Meu amigo, uma das principais funções da revisão é
descobrir quais conteúdos você precisa reestudar. Então, quando você for revisar,
reestude aqueles conteúdos que você não aprendeu.

A revisão sempre deve acontecer depois do estudo, mais especificamente,
depois que você aprendeu um conteúdo. Se você não aprendeu determinado
assunto, NÃO ADIANTA REVISAR. Como eu falei anteriormente, vão existir tópicos
dentro de alguns assuntos que você vai estudar corretamente, mas, mesmo assim,
você vai esquecer. Quando isso acontecer, reestude esses tópicos, NUNCA
REVISE. A principal razão para as pessoas revisarem sem ter aprendido o conteúdo
é que elas estudam da maneira errada. Você já aprendeu aqui nesse livro que para
estudar de maneira eficiente você precisa seguir os 3 passos simples para aprender
qualquer coisa!

Resumindo, como nunca mais esquecer do que você estuda (Como Estudar
Corretamente)?

Para aprender de maneira eficiente você precisa seguir um ciclo de estudo
para aprender e um ciclo de revisão para não esquecer.

Se eu pudesse tirar só uma dica desse livro inteiro, ela seria:
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“Finja ser um professor” e faça isso muitas vezes haha!

ESTUDAR O QUE PRECISA SER ESTUDADO

Tem uma frase do Peter Drucker, que diz, em outras palavras, nada é mais
improdutivo do que fazer da melhor maneira possível aquilo que nem precisava ser
feito. 

Então agora você aprendeu a estudar com qualidade. Agora você consegue
aprender qualquer coisa. Só que tem um problema, você decide que é uma boa
ideia usar suas novas habilidades para estudar física quântica nuclear avançada, e
essa matéria mal cai no vestibular e mal cai no ENEM, ou seja, você está perdendo
tempo. 

Outro exemplo: no ENEM, quais são as matérias mais importantes?
Matemática e redação. São as matérias mais importantes do ENEM, independente
do curso que você quer fazer, 90% das vezes você precisa ir bem nessas matérias.
O que o cara faz? Ele passa dias estudando história, porque ele gosta de história.
Então, só pelo fato de ele estar estudando, ele acha que está no caminho certo.
Mas não basta estudar para passar. Se fosse só estudar, seria fácil, muito fácil. O
segredo é você estudar na direção certa, aprendendo e seguindo as metas diárias
de aprendizado. Estudar na direção certa é selecionar as matérias corretas para
estudar. É na hora de definir quais matérias estudar, selecionar aquilo que
efetivamente é importante!

Então se você passa a tarde inteira estudando história, você está vacilando.
Você tem que estudar as matérias que são efetivamente mais importantes. Não
adianta você ter as melhores técnicas de estudo, se você não estudar aquilo que
precisa ser estudado de verdade. 

Resumindo, ação inteligente é tudo. Você já deve ter entendido isso. Você
não pode ficar se enganando. Só porque você está sentado na frente do livro
estudando (e usando as técnicas certas), não significa que você está sendo
produtivo! Vamos supor que você passe uma tarde inteira estudando história, isso
serviu para alguma coisa? Será que não era melhor de ter estudado redação ou
matemática? Você precisa ser crítico e se responsabilizar pelo seu tempo e pelo seu
estudo. O que eu quero que você tenha em mente agora é:
Sempre se pergunte se o seu tempo está sendo produtivo e bem aproveitado, não
se engane!

COMO ESTUDAR MATEMÁTICA

Também poderia escrever um livro só sobre isso! Mas aqui vão algumas
dicas porque eu sei que Matemática é a dificuldade da maioria dos alunos!

1- Matemática não é um dom.

_________________________________________________________________________________
O Guia Definitivo Para Passar em Medicina - @matheuscervieri                                        57



A primeira Estratégia é entender que saber matemática não é um dom, você
pode sim desenvolver a sua habilidade em matemática, a diferença entre você e o
seu colega nerd que vai muito bem, é que ele praticou por mais tempo de maneira
mais inteligente do que você. Note que não basta praticar matemática é preciso
fazer isso de forma inteligente… Agora que você entendeu que aprender
Matemática não é um dom, qual é a maneira certa de aprender matemática?

2- Os dois erros que você pode cometer ao estudar matemática para o Enem.
Sempre que me perguntam: como estudar matemática para o Enem, eu

sempre respondo:
Você pode cometer dois erros ao estudar matemática:
1- Só estudar os exercícios.
2- Não estudar os exercícios.
Tendo consciência desses dois erros a terceira estratégia é começar

estudando matemática pela teoria, é entender muito bem a teoria, é saber
exatamente o que a teoria está falando para depois ir para prática. É seguir o ciclo
de estudo e revisão para teoria na matemática.

Quando eu digo que você precisa estudar a teoria, significa que você precisa
realmente saber de cor e salteado a teoria. Não basta ler a teoria, você precisa:

1- Ler o conteúdo
2 – Entender o conteúdo.
3 – Fingir que é um professor.
Fingir que é um professor é a melhor técnica que você pode aplicar no seus

estudos e para isso você precisa criar uma explicação com aquilo que você
entendeu do conteúdo, e, depois disso,  e explicar para si mesmo até fixar na sua
memória (como explicamos anteriormente). Depois que você entendeu muito bem a
teoria, agora é a hora de fazer os exercícios.

4- Foque nos exercícios difíceis para você e vá subindo de nível.
Se você está pensando como estudar matemática para o Enem, não adianta

você fazer 1000 exercícios fáceis, se eles estão fáceis é porque você já aprendeu,
você tem que focar naqueles exercícios que são difíceis para você e quando eles se
tornarem fáceis, você vai para o próximo nível de exercícios.

E, como tornar os exercícios fáceis:
Primeira dica: Não desista do exercício, fique 30 minutos pelo menos

resolvendo o exercício para treinar a sua mente a resolver problemas e estimular o
seu raciocínio lógico.

Depois que passar esse tempo, olhe a resolução comentada do exercício, e
tente resolver um exercício semelhante para fixar a resolução.
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5- Estude Matemática Básica.
Você precisa ser um ninja na matemática básica. O problema da maioria dos

alunos é que eles não têm as bases dos conceitos matemático, para você ir bem em
matemática, você precisa dominar todos os conceitos básicos e ir subindo de nível.

6- Estude os padrões de exercício!
Cara essa dica é ninjástica! Além de você estudar a teoria, e fazer muitos

exercícios subindo o nível de dificuldade. Você deve estudar os padrões de
exercícios. Muitos exercícios seguem um padrão de resolução, ou seja o exercício é
o mesmo, só muda os dados. Você deve memorizar esses padrões como se fosse
outra parte da teoria. Essa dica é chave, porque você vai bater o olho em um
exercícios e vai saber como resolver!!!

Resumo Como Estudar Matemática Para o Enem!
1- Matemática não é um dom, você pode aprender. Para fazer isso precisa

praticar de MANEIRA INTELIGENTE.
2- Existem dois erros que você pode comenter ao estudar matemática: Só

fazer exercícios, Só Estudar a teoria.
3- Seja um Ninja Na Teoria , Estude Muito bem a teoria antes de ir para os

exercícios. Você sabe que aprendeu a teoria quando consegue explicar ela para si
mesmo como se você fosse um professor.

4-  Foque nos exercícios que são difíceis para você e vai aumentando a
dificuldade com o tempo. Não adianta fazer 1.000.000 de exercícios fáceis.

5- Saiba de cor e salteado a matemática básica.
6- Padrão de exercícios. Decore os padrões dos exercícios que são comuns

em Matemática.

COMO TER FOCO E CONCENTRAÇÃO
Por que buscar técnicas para ter mais foco e concentração? Entra no que a

gente falou da ação inteligente. A gente quer agir cada vez melhor, para ter cada
vez mais motivação e para ter cada vez mais energia. 

E por que ter foco e concentração ajuda nos estudos? Porque quanto maior
for o seu foco e a sua concentração, maior é a sua aprendizagem, maior é a
retenção do conteúdo, mais fácil é de estudar e mais rápido é de estudar.

Então quanto maior for o seu foco e a sua concentração, mais fácil você vai
conseguir entender o conteúdo e mais fácil você vai conseguir explicar para si
mesmo, e consequente melhor vai ser seu aprendizado.

Logo, o aprendizado é diretamente proporcional à sua capacidade de foco e
concentração, e por isso que é fundamental aprender como ter foco e concentração.
Depois, outro quesito importante dentro desse tópico, é o horário do dia versus foco
e concentração.
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A primeira coisa que você precisa entender é que a nossa energia é limitada.
Ninguém tem energia infinita, então você tem uma capacidade limitada de energia
para realizar atividades produtivas. E você deve utilizar sua capacidade de energia
de forma bem feita.

Como assim, Matheus, utilizar minha capacidade de energia de forma bem
feita?

Você não vai ficar gastando energia com coisas que não agregam em nada
na sua vida. Passar uma hora mexendo no Facebook não agrega em nada na sua
vida. Ver vídeo de gatinho no YouTube não agrega em nada na sua vida. Discutir
com sua mãe por motivos bestas não agrega em nada na sua vida. Então, você vai
tentar sempre diminuir o número de atividades que gastam energia de forma
desnecessária, porque sua energia é limitada, e você precisa pegar essa energia
limitada, gastando ela naquilo que é importante para realizar seu objetivo, no caso
estudar.

Nesse contexto, o momento que a maioria das pessoas é mais produtiva, se
elas dormirem bem, praticarem atividade física e afins, é quando elas acordam.
Talvez você não ache agora, mas é porque você não está fazendo tudo o que eu
falei, mas a maioria das pessoas é mais produtiva quando acorda. Mas, tudo bem,
se você não for, encontre o momento que é mais produtivo.

Então se você sabe que o momento que você acorda é o momento que você
é mais produtivo, você vai estudar nesse momento. E esse é o seu momento
sagrado. Porque pensa assim: se você realizar primeiro aquilo que é mais
importante, se você começar fazendo o que é mais importante, você vai ter mais
resultados.

Então comece o seu dia estudando, porque assim você vai conseguir ter
mais foco e mais concentração. Não adianta você trabalhar o dia inteiro e chegar no
fim do dia querendo ter foco e concentração. Isso não vai rolar. O início do dia é
quando você tem mais foco, porque conforme você vai realizando as atividades do
seu dia, você vai perdendo energia e vai perdendo foco e concentração.

Sabendo disso, entra o terceiro aspecto, que é o que eu falei anteriormente:
faça primeiro o mais importante. Primeiro trabalhe, depois se divirta. Então, no seu
dia você pode se divertir, mas, primeiro, cumpra suas metas diárias de
aprendizagem que falamos na parte 2, ou seja, primeiro estude aquilo que você
precisa estudar, e depois pense em se divertir. 

Eu costumo brincar que você tem que ter um único objetivo. 
Ah, Matheus, mas eu preciso trabalhar.
Então, utilize seu trabalho como forma de alcançar seu objetivo. Tem um

amigo meu que trabalha e estuda, ele é personal trainer. E eu falei: "cara, começa a
colocar seus clientes no final do dia, porque assim você tem a manhã e a tarde para
estudar", e deu certo para ele. Eu sei que não funciona para todo mundo, mas
busque sempre o ideal. Então fazer primeiro o mais importante, é fundamental, e te
ajuda a ter mais foco e concentração.

E ainda, dentro desse tema, nós temos a Técnica de Pomodoro. Essa técnica
significa o seguinte: a nossa capacidade de energia é limitada. Então ela é limitada
tanto durante o dia no aspecto macro, mas ela também é microlimitada, ou seja, tem
um tempo máximo que seu corpo consegue permanecer focado realizando uma
tarefa. Esse tempo máximo varia de pessoa para pessoa. Mas sempre que você
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perceber que você perdeu o foco e a concentração, você vai fazer um intervalo para
recuperar esse foco e essa concentração.

Como eu faço? Eu acordo de manhã e vou fazer primeiro o mais importante.
Agora nas férias o mais importante é trabalhar. Então, eu trabalho vendendo meus
cursos basicamente, a atividade mais importante do meu negócio é vender, porque
se eu não vender eu não ganho dinheiro, e se eu não ganhar dinheiro meu negócio
quebra. Logo, a primeira coisa que faça no meu dia é vender meus cursos!

De forma simples: a primeira atividade que eu vou fazer no meu dia é vender,
e eu vou fazer um intervalo de 50 minutos vendendo, porque depois que passa
esses 50 minutos eu não tenho mais foco e concentração. Então eu faço um
intervalo de 10 minutos, com a única finalidade de recuperar o foco.

A Técnica de Pomodoro consiste basicamente em você estudar por um
período em que você vai estar só estudando, só fazendo aquela atividade, e quando
você precisar, você faz um intervalo, com a única finalidade de recuperar o foco. É a
única finalidade, e é aí que está a chave para essa técnica. Não pense, em hipótese
alguma, nesse intervalo, em mexer no celular, discutir com alguém,etc… NÃO. Esse
intervalo é para ser um intervalo, então você vai no banheiro, você vai beber água,
você vai fazer o intervalo para recuperar o foco.

Então o que você vai fazer? 
Como eu aplico a Técnica de Pomodoro na prática? Eu vou no meu celular,

verifico que ele está no modo avião, porque eu não quero que nada me interrompa
quando eu estiver trabalhando, daí eu vou no relógio, no timer. Eu coloco o intervalo
de 50 minutos. Nesses 50 minutos eu vou ficar focado, só fazendo essa atividade,
ou seja, só estudando. 

Daí, quando passar 50 minutos, eu vou fazer um intervalo de 10 minutos com
a finalidade de recuperar o foco. Então coloco no timer de novo 10 minutos, vou
beber uma água, vou ir no banheiro, vou ir comer alguma coisa, e vou recuperar
meu foco, porque eu não vou pensar em mais nada, eu não vou mexer no meu
celular, eu só vou pensar em recuperar meu foco. É como se eu ainda estivesse
estudando, o intervalo é uma parte fundamental do estudo para mim, é como se eu
estivesse estudando com a única finalidade de recuperar meu foco!

Só que assim, o que eu te falei não é a Técnica de Pomodoro original, ela foi
modificada por mim. Mas por que eu modifiquei? Porque eu percebi que as pessoas
faziam intervalos curtos de 25 minutos. Então a pessoa ficava só 25 minutos focado.
Só que isso é uma bosta, é horrível.

O que acontece? 
Quando você começa a estudar, o seu foco e concentração vão aumentando,

até chegar no ponto máximo, e esse é o ponto que você quer estudar com o seu
foco e concentração no máximo. Depois de um tempo, eles diminuem, e é nesse
momento que você vai fazer um intervalo.

Só que se você segue a Técnica de Pomodoro da maneira que foi criada,
você faz intervalos muito pequenos. Então, antes mesmo de você chegar no seu
ponto de foco e concentração máxima, você já vai fazer um intervalo e vai quebrar
esse ponto, e quando você voltar a estudar você vai ter que recuperar esse ponto
de concentração máxima tudo de novo. Logo, tente sempre fazer intervalos maiores
que 25 minutos, 25 minutos tende a ser muito pouco. Obviamente, no final do dia,
quando você já gastou toda a sua energia, 25 minutos pode ser bastante! Mas, no
começo do seu estudo, 25 minutos é muito pouco.
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Como a gente viu, o objetivo é sempre estudar com o máximo de foco e o
máximo de concentração.

Outra técnica eficiente para manter o foco e a concentração, é uma técnica
que eu inventei que eu chamo de Bloco de Tempo de Realização Suprema (BTRS).
Você vai ter um bloco do seu dia, que eu recomendo ser no mínimo de 4 horas.

Por que no mínimo 4 horas?
Se você quer resultados fodas, como é passar no vestibular e ENEM, você

precisa agir de maneira foda. O tempo de estudar vai de cada um, mas o ideal seria
você estudar 6 horas mais a revisão. Então, ter um BTRS de 6 horas, e depois um
tempo para fazer as revisões. Esse seria o tempo ideal para estudar, quando me
perguntam. Mas não tem tempo certo, o tempo certo é o máximo que você pode
para correr atrás daquilo que você realmente quer para a sua vida. Lembre-se,
resultados extraordinários requerem tempo!

Sempre me fazem esta pergunta: Ah, Matheus, dá para eu passar em um
ano?

Eu odeio essa pergunta. Porque você tem que definir o seu objetivo. "Ah, eu
quero fazer Medicina"; então você vai estudar até você passar. Se você só pode
estudar de noite, você vai estudar durante 3 anos todas as noites que você vai
acabar passando. Não tem por que ter pressa. A vida é uma maratona, a vida não é
uma corrida, lembre-se disso. Esse conceito também é paradoxal, porque lembre-se
que você precisa tentar passar no menor tempo possível para você, porque isso se
torna uma profecia auto realizável como falamos na parte 1 desse livro!

Se você está correndo atrás do seu objetivo, você está no caminho certo; é
isso que eu quero que vocês entendam. Corram atrás do objetivo de vocês que isso
é estar no caminho certo.

Então, o que é o BTRS? É um intervalo do seu dia de 3 a 10 horas, mas no
mínimo 3 horas, porque menos do que isso não será um Bloco de Tempo de
Realização Suprema. Vai ser um bloco de tempo de realização mais ou menos
haha. Então você definirá o seu BTRS, que vai ser o intervalo do seu dia que você
vai fazer apenas uma única coisa, e qual a única coisa que você vai fazer no seu
BTRS? É ir em direção ao seu objetivo.

Então o meu BTRS é do momento que eu acordo até a hora que eu vou
almoçar. Esse é o BTRS. Às vezes dá 4 horas, às vezes dá 5 horas, às vezes dá 3
horas. porque no momento eu estou de férias e não tenho rotina.
Nas aulas, o meu BTRS vai ser das 4 da manhã até às 7h30 porque eu vou acordar
às 4 da manhã quando eu começar as aulas. Mas isso é o Matheus Cervieri, você
não precisa acordar às 4 horas da manhã. 

Então o que eu faço? Eu acordo, e eu vou automaticamente estudar, se o
meu objetivo no momento for estudar. E eu vou só estudar, não vou mexer no
celular, não vou mexer no computador, não vou falar com a minha mãe, não vou
nem comer se eu conseguir; eu vou só focar no meu objetivo dentro desse intervalo,
e nada nem ninguém me atrapalha nesse intervalo.

Nesse intervalo você avisa a sua família: "não me interrompa porque esse
momento é o momento que eu estudo". Você avisa a seus amigos, "esse momento
que eu estudo todos os dias, e é nesse momento que eu vou estudar". 

Então é definir um bloco no seu dia, que vai ser o bloco que você vai realizar
a única atividade que você quer, que no caso é estudar para vestibular e ENEM.
Então você vai realizar uma única atividade muito bem feita.
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Você pode estudar várias matérias? Pode. Mas você vai caminhar nesse
BTRS atrás de um único objetivo.

O que mais falar sobre o BTRS? Trata-se de uma forma de você proteger o
seu objetivo. Independente de você trabalhar e estudar, fazer cursinho, ou ter um
filho, nesse intervalo de tempo, o seu único objetivo vai ser estudar com seu
máximo de foco, e dentro do BTRS você vai aplicar a Técnica do Pomodoro.

Simplificando, o Bloco de Tempo de Realização Suprema é um intervalo no
seu dia que durante todos os dias você utiliza-o para fazer uma única coisa, no caso
estudar! Esse BTRS tem que ser protegido a qualquer custo, e você sempre vai
estudar nesse período! Importante, você vai somente estudar nesse período. Eu
recomendo que ele tenha no mínimo 4 horas, quanto mais melhor, se tiver menos,
tudo bem, lembre-se que o importante é correr atrás daquilo que você quer para a
sua vida! Dentro do BTRS você vai cumprir suas metas diárias de aprendizagem, e
vai utilizar a técnica de pomodoro para ir recuperando sua energia com o tempo!

CLUBE DAS 4 DA MANHÃ

Como eu te disse, a nossa energia e concentração é maior quando a gente
acorda, para  a maioria das pessoas, que é o meu caso. Então por que eu falei que
durante a faculdade eu vou acordar às 4 da manhã? Eu já acordei em alguns
períodos da faculdade às 4 da manhã, já acordei às 6, já acordei às 5, no terceiro
semestre da faculdade eu acordava às 4 da manhã. É insano? É insano. Mas, você
nunca vai deixar de dormir para estudar, porque o sono é fundamental para a sua
aprendizagem. Só que ao invés de você dormir das 00h às 7h30, vamos supor, você
vai dormir das 20h30 às 4h, para dar 7 horas e meia de sono. Cada um sabe
quantas horas de sono precisa, mas o ideal é que você tenha pelo menos umas 7
horas de sono, e isso vai de cada um. Essa é uma técnica muito boa para você
utilizar, porque daí você vai conseguir estudar.

Se você não fizer isso, vai chegar no final do dia e você vai estar cansado e
você não vai conseguir estudar. Isso é normal, porque é como nosso corpo
funciona. Os alunos ficam se matando, se martirizando, porque chega no fim do dia,
"ah eu faço Ensino Médio integral e não consigo estudar no final do dia", é óbvio
que você não vai conseguir estudar no fim do dia, afinal você passou o dia inteiro na
escola, você está cansado; você passou o dia inteiro trabalhando, você está
cansado.
Você não precisa se sentir mal por não conseguir estudar no final do dia. Só que
você vai buscar soluções para isso. E qual a solução? Acordar antes de começar o
seu dia, para que você estude e realize o seu objetivo. É uma técnica muito boa.
Existem outras soluções para esse problema, mas acredito que essa é a mais
eficiente!

COMO TER MAIS ENERGIA E ACABAR COM O CANSAÇO

Aqui abordaremos várias técnicas, mas têm 4 coisas que você tem que fazer
antes de você querer fazer qualquer coisa. Porque não adianta te passar uma
técnica secreta se você não faz o básico. Qual é o básico para acabar com o
cansaço?
1 - Dormir bem.
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Nunca deixe de dormir para estudar, porque o sono ajuda no seu
aprendizado, então não dormir e estudar é uma idiotice completa. Porque se você
não dormir, você vai esquecer e não terá foco e concentração para estudar no
próximo dia.

Na faculdade eu praticamente nunca, talvez uma prova no máximo,
madruguei para estudar. Por que? Porque não serve para nada. Eu iria chegar
naquela prova sem foco e sem concentração, e eu não iria conseguir ir bem.  

Às vezes é melhor não estudar para prova, dormir bem e chegar na prova e
fazer o teu melhor do que você querer passar a madrugada inteira estudando  e
tentar ir bem na prova.
2 - Atividade física.

Você precisa fazer atividade física, nós falamos sobre isso na parte 2. Pelo
menos 3 dias na semana uma atividade física um pouco mais intensa, e todos os
dias uma caminhada moderada para recuperar sua energia. 
3 - Alimentar-se bem.

Por que você precisa se alimentar bem? O seu corpo funciona com aquilo
que você coloca dentro dele. Se você colocar coisas boas dentro dele, o seu corpo
vai funcionar bem. Se você colocar coisas ruins dentro do seu corpo, ele vai
funcionar mal. É óbvio, mas é assim que ele funciona. Se você comer aquelas
lasanhas de microondas antes de começar a estudar, você não vai conseguir
estudar com foco e concentração, você vai ler, ler e não aprender.
Eu não faço atividades que eu sei que não vão render, porque não adianta. Não
adianta estudar sem foco e concentração porque eu não vou aprender. E, se
alimentar mal faz com que você tenha menos energia, e, por consequência, menos
foco e concentração!
4 - Ter momentos de lazer e diversão de qualidade.

Não basta ter um estudo inteligente, é preciso ter momentos de lazer
inteligentes. Como você viu na parte 2 sobre seu planejamento, você vai definir um
dia da semana para você ter momentos de lazer e diversão. Só que esse momento
tem que ser inteligente, ele tem que fazer você aumentar a sua energia mental.
Isso envolve sair com a namorada, sair com seus amigos, sair com a sua família.
Isso não envolve passar 5 horas vendo Netflix, passar 5 horas no Facebook, ou 5
horas jogando videogame. 

Você precisa de momentos de lazer de qualidade que efetivamente
aumentam sua energia mental, para que você consiga estudar mais. Então, note
que a gente é tão bitolado com nossos estudos, que você quer buscar uma alta
performance tão grande que você vai pegar aquelas seus momentos de lazer e vai
transformar em potencializadores de estudo, aumentando sua energia mental nos
momentos de lazer para que você consiga estudar com mais foco, mais
concentração, mais energia, o que vai fazer você estudar melhor e lembrar mais. E
então, entramos no primeiro tópico desta parte. Porque, pense assim, você está
fazendo todas as atividades que eu falei para você nessa parte, você está agindo de
maneira muito inteligente, você está vendo muito resultado nos seus estudos, você
estuda, aprende, está seguindo a meta, fez seu planejamento, está indo na direção
certa…

Cara, você começa a se sentir energizado, você começa se sentir motivado,
você começa a se sentir confiante; você sabe que a sua aprovação é só questão de
tempo. 
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Quando eu gravo vídeos a galera fala, nossa Matheus, como você está
feliz… Isso acontece porque eu enxerguei muitos resultados nos meus estudos!
Tem dias na minha live que eu estou meio tristão, vocês veem. Porque eu não vi
resultado no que eu fiz. Quando você tem uma empresa, você trabalha com muitas
coisas diferentes todos os dias. Então têm atividades que eu não sei fazer. Às vezes
eu passo o dia inteiro tentando fazer uma coisa que eu não sei, isso faz com que eu
não tenha resultado, e chego no final do dia estressado, porque eu não consegui
realizar e nem enxergar resultados.

Agora, vai por mim, se você estuda, você aprende, segue o que eu te falei
nesse livro, tem momentos de lazer e diversão para ter energia, se sente bem, tem
foco e concentração, está seguindo na direção certa em um planejamento bem feito
como o da parte passada; cara, você vai ter energia, você vai ter motivação, você
vai ter vontade de viver a vida.

Você vai ser aquele cara chato do cursinho que está feliz. Você vai ser esse
cara que está feliz, vai por mim, eu era esse cara. Estava sempre feliz, sempre de
boa, o cursinho nunca foi ruim para mim, foi uma das melhores épocas da minha
vida, e eu quero que seja uma das melhores épocas da sua vida também.
Eu quero que todas as épocas da sua vida sejam as melhor época da sua vida.
Porque eu nunca entendi essa ideia das pessoas querem adiar a felicidade. O
momento está aqui, no presente, o agora é o único momento que existe.

COMO ACABAR COM A PROCRASTINAÇÃO
Primeiro, seguindo todas as dicas que eu te dei até aqui, você já estará no

caminho, e provavelmente vai procrastinar muito menos. Se você estudar da
maneira errada, você não vai ter vontade de estudar, porque você não enxerga
resultado naquilo que você está fazendo. Agora, se você estudar da maneira
correta, você vai ter vontade de estudar, porque você enxerga resultado. Então a
procrastinação é automaticamente eliminada, quando você aplica essas técnicas
que eu falei para você aqui. Então esse é o primeiro passo.

O segundo passo, é ter muito claro o que você vai fazer. É uma técnica que
falamos na parte 2, mas que é importante frisar novamente: todos os dias antes de
dormir, você vai planejar seu próximo dia. Então você vai acordar no próximo dia,
você vai começar o seu BTRS já sabendo o que você vai fazer nele. Você não vai
perder tempo no seu dia pensando no que você vai fazer naquele seu BTRS. No
final do seu BTRS, ou seja, no final do seu dia, depois que você fez tudo que é
importante no seu dia, você vai planejar o próximo dia, para que no próximo dia
você saiba o que você tem que fazer. Isso faz com que você acabe com a
procrastinação.

Porque se você não sabe o que você tem que fazer, você já procrastina mais.
Isso acontece muito comigo quando eu trabalho no meu negócio, por quê? Porque
muitas vezes eu planejo o dia, só que eu acabo tudo que eu tinha para fazer, e daí
eu tenho mais 1, 2 horas que eu sei que eu sou produtivo, só que eu acabo
procrastinando porque eu não sei mais o que fazer porque eu já completei tudo que
eu tinha para fazer, e isso me leva a procrastinação. Então, é muito legal que você
planeje o seu dia e tenha planejado também, como a gente falou na parte passada,
as matérias que estão atrasadas, porque daí quando sobrar tempo, você sabe que o
seu próximo passo é revisar essas matérias atrasadas. Dessa forma você elimina
totalmente a procrastinação.
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Então o pulo do gato aqui é saber o que você vai estudar antes de começar a
estudar, porque senão você vai procrastinar, simplesmente por não saber o que
fazer. Pensa: você já não tem vontade de estudar, imagina se você vai querer
pensar no que você tem que estudar, óbvio que não!

Dentro desse tópico ainda, temos o mecanismo de como nosso cérebro
funciona. A gente estuda muito isso no coaching, que são as duas maneiras que o
nosso cérebro funciona. Então o nosso cérebro funciona tentando minimizar a dor, e
tentando maximizar o prazer. Todas as atividades que você faz na sua vida têm uma
dessas intenções. E daí o que acontece? Quando você tiver no momento de
procrastinação, você vai pensar o seguinte: o que vai acontecer se eu não tomar
uma atitude agora e começar a estudar? Lembre-se que lá na primeira parte nós
falamos sobre microresutlado versus macro resultado? Então é focar no micro
resultado como se ele fosse um macro resultado. Por exemplo, não estudar
matemática hoje, vai fazer com que eu não passe em Medicina. É essa a dor que
você tem que colocar na sua cabeça. O fato de eu não ter estudado hoje, tem que
fazer com que eu me sinta mal, ao ponto de achar que eu não vou passar. Porque
daí na próxima vez que você pensar em procrastinar, você vai agir, porque você
colocou dor na não realização da tarefa. E o outro é o prazer. Se eu estudar
matemática hoje, eu vou passar em Medicina. Porque o segredo é anexar a dor e o
prazer aos micro resultados. Então é se perguntar o que vai acontecer se você não
estudar essa matéria a longo prazo, e o que vai acontecer a longo prazo se você
estudar. Isso faz com que você trabalhe com as duas emoções mais importantes
para o cérebro.

Outra coisa é uma frase que funciona para mim que é: eu estou dando o meu
melhor? Eu percebi uma coisa na vida, vocês podem demorar mais para perceber,
ou podem demorar menos, mas para você se sentir bem, você precisa ter a
consciência de que está dando seu melhor na situação. Se você não está dando o
seu melhor, e se você sabe que não está dando o seu melhor, você vai se sentir
mal. Então quando eu pergunto para mim, eu estou dando meu melhor, e eu estou
procrastinando, eu automaticamente saio da procrastinação, porque, eu, Matheus,
quero dar o meu melhor. Dentro do coaching trabalhamos também os valores. E
quando você sabe seus valores, você sabe o que te motiva a agir, e você sabe qual
é a pergunta certa que você tem que fazer para agir. Um dos meus valores é ser o
melhor, eu gosto de ser o melhor dentro da minha realidade. Eu não gosto de ser
melhor que os outros, mas eu gosto de ser melhor que eu mesmo todos os dias. Eu
sei que isso é um valor que eu tenho. Então, quando eu relaciono o meu valor ao
meu objetivo, eu   consigo acabar com a minha procrastinação. Quando eu sei o
que me motiva, quando eu sei quais valores me motivam, eu uso esses valores e eu
consigo acabar com a procrastinação. Autoconhecimento é tudo, por isso que o
coaching é uma metodologia tão poderosa.

Outra dica muito importante é a quebra de padrão. A melhor maneira para
você acabar com a procrastinação, é você quebrar o padrão. Então você está em
um estado de procrastinação, vamos supor que agora você esteja procrastinando
para não estudar. Ou amanhã, chega ali, nas 10 da manhã, e você não estudou
nada, e você está procrastinando, quebrar o padrão é sair desse estado de
procrastinação, é fazer alguma coisa. No meu caso, eu coloco uma roupa e vou na
academia, para quebrar o padrão. Então minha quebra de padrão é realizar uma
atividade física. Eu volto, me alimento, tomo um banho e começo a estudar, não
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dando tempo para procrastinar. Porque se você faz isso, você sai desse estado
emocional de procrastinação. A ideia da quebra de padrão é sair do estado de
procrastinação. Outra coisa que eu faço, é tomar um banho gelado, digo de
passagem que é a melhor forma de quebrar o padrão. Se está procrastinando,
programe aquilo que tem que estudar, deixe tudo arrumado, tome um banho gelado
e quando sair comece a estudar imediatamente. Você vai ver que vai acabar com a
procrastinação na certa! Quando eu estou estressado ou procrastinando, e quero
mudar o meu estado mental para estudar ou trabalhar, a quebra de padrão serve
para isso. No meu caso, eu tomo um banho gelado, reinicio o meu corpo, e consigo
estudar.
 
RITUAIS E MENTALIZAÇÃO

Você tem rituais no seu dia.
Como assim, Matheus?
Um dos meus rituais hoje em dia é acordar, tomar um café preto e ir

trabalhar. 
Matheus, você recomenda tomar café?
Eu não recomendo, galera. Só que aconteceu que eu acabei me viciando no

café. Quando eu estava no cursinho, eu não tomava café. Aconteceu que eu acabei
voltando a ficar viciado no café, e agora eu tenho que parar. Só que como eu estou
em fase de trabalho, eu não recomendo você tirar a cafeína da sua vida em fase de
trabalho. Porque quem é viciado em café, quando vai parar o café, desenvolve
ansiedade, depressão, e eu não quero desenvolver isso agora que eu estou
trabalhando, quero desenvolver isso quando eu estiver de férias.

Se você deve parar com o café ou não, depende... Se você tem tempo para
parar com o café, que vai demorar uns 10, 15, 20 dias para você conseguir tirar o
efeito da cafeína do seu corpo, pare. Senão, continue tomando de boa, mas não
exagere. Não tome café 6 horas antes de dormir porque isso prejudica o seu sono.
(Isso é muito importante, nunca tome café 6 horas antes de dormir).

Mas recapitulando, esse é um ritual que eu tenho, eu tomo café e vou
trabalhar. Outro ritual que eu tenho, eu bebo 500ml de água também. Acordo, tomo
café, tomo 500ml de água, e trabalho 2 horas em jejum. Isso é uma técnica que
você pode pesquisar, que é trabalhar em jejum.
Depois que eu fico nesse jejum, eu tenho outro ritual, que eu faço um intervalo, e
dentro desse intervalo eu como 2 ovos, 2 bananas e um copo de leite. É um outro
ritual que eu tenho. Esses rituais são formas de você cumprir metas no seu dia.
Tipo, você vai cumprindo tarefas no seu dia, é basicamente isso que eu quero dizer
com rituais.

Continuando os meus rituais, eu trabalho mais 2 horas, vou na academia,
almoço, volto, trabalho mais 2 horas, isso já deu 6 horas, e aí eu consigo trabalhar
mais 1 ou 2 horas dependendo do dia, e daí eu gravo live para vocês (no momento
que estou escrevendo esse livro). Essa é minha rotina hoje em dia. Note que eu
faço a live no final do dia porque não me gasta tanta energia gravar uma live. Você
tem que distribuir as atividades do seu dia de acordo com a energia que você gasta
com cada atividade.

E no cursinho, a minha rotina era, eu acordava, ia para o cursinho de manhã,
nunca ia na aula do cursinho à tarde, estudava toda tarde até 18h, ia para
academia, voltava, e fazia as revisões. Essa era minha rotina do cursinho.
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Mas eu fugi totalmente do assunto. Rituais são basicamente isso, beber
500ml de água toda vez que acorda, beber um café, tudo isso são gatilhos que
servem para você começar a estudar, para você começar a trabalhar. 

Aí, a gente tem a mentalização, que é basicamente mentalizar como vai ser
sua aprovação. Então todos os dias antes de dormir, eu mentalizava o dia que eu ia
ser aprovado, e o que eu iria estar sentindo, o que aquela emoção de ser aprovado
iria me trazer.

E além disso, eu mentalizava todos os dias também como iria ser meu
próximo dia, porque isso ajudava eu ter mais força e mais energia.
Outro ritual que eu fazia às vezes, quando eu não estava muito motivado e estava
querendo procrastinar, era mentalizar a atividade. "Ah, agora eu vou começar a
estudar". Então antes de eu começar a estudar, eu coloco uma música muito
animada - isso é outro ritual - e começava a imaginar eu estudando com o máximo
de qualidade possível.

Eu imaginava eu estudando, eu imaginava eu explicando o conteúdo para
mim mesmo, eu imaginava eu estudando da melhor maneira possível, e eu
imaginava os resultados que aquela hora de estudo iria me trazer. Isso pode
parecer bullshit, mas funciona que nem água. Está procrastinando? Tenta se
imaginar estudando. Imagina você estudando, e imagina os resultados que aquele
seu estudo vai te trazer. Isso vai fazer com que você se sinta muito bem na hora de
estudar e melhore a qualidade do seu estudo, porque você coloca foco, você centra
suas energias no estudo. Essas são algumas técnicas de mentalização que eu
tenho.

O PODER DO HÁBITO
Comece aos poucos, mas comece. Você vê eu falando aqui que eu trabalho

7, 8 horas por dia, só que tipo, quando eu falo 7, 8 horas por dia trabalhando, não é
que nem uma pessoa que tem um trabalho normal de 8 horas, que a pessoa chega
no escritório às 8 da manhã e vai embora sei lá que horas. Não. Eu digo 8 horas
trabalhando efetivamente, eu estou 8 horas 100% focado, isso é quase o máximo
que você consegue por dia. 

Porque não é 8 horas incluindo os intervalos de trabalho e estudo, é 8 horas
efetivamente focado trabalhando. Entã,o isso é bem difícil. Talvez você pense que
não consegue ficar nem 1 hora direito estudando, quem dirá 8 horas 100% focado.
Mas é isso que eu quero que você faça, eu quero que você comece aos poucos.
Se hoje você só consegue fazer 1 hora, só faça 1 hora, depois você aumenta para
1h30, depois para 2h, depois para 3h, e assim você vai aumentando aos poucos.
Hoje o seu Bloco de Tempo de Realização Suprema pode ter 1 hora. Mas daqui a 2
semanas, eu quero que ele tenha 3, eu quero que ele tenha 4, eu quero que você
comece, se não consegue começar grande, comece aos poucos. Porque conforme
você for agindo, e você for seguindo as técnicas que eu falei aqui, você for
estudando da maneira correta, você for aprendendo, você for aplicando o que eu te
falei ao longo desse livro aqui, você for aplicando o que eu te falei ao longo das
outras partes desse livro, você vai começar a enxergar resultado no seu estudo.
E, cara: a mágica acontece quando você enxerga resultado no seu estudo. Enxergar
o resultado é o segredo para ter motivação. Vai por mim. Se você começar a agir
aos poucos, começar a estudar 1 hora, e enxergar o resultado dessa 1 hora de
estudo, você vai se sentir motivado e você vai querer estudar mais. E daí você
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estuda 2 horas, e você começa a sentir o resultado dessas 2 horas de estudo. Isso
dá motivação, isso dá energia, e você vai querer estudar mais. E daí você estuda 3
horas, tendo mais resultado, mais energia, até que você vai querer estudar 3 horas,
e você vai se sentir mal por não conseguir estudar tanto quanto você gostaria. Isso
que acontece comigo hoje. Eu queria poder trabalhar mais que 8 horas 100%
focado - mas é humanamente impossível.

Eu queria trabalhar mais, eu queria acabar minhas lives no final do dia e
trabalhar ainda mais. Mas provavelmente eu não vou conseguir, porque eu já gastei
todo meu foco, toda minha energia que eu tinha hoje. Então o nível que eu quero
que você chegue é o nível que você se sinta mal por você não conseguir mais
estudar, já que você está esgotado.  Chegar no final do dia sabendo que você
gastou todo seu foco e toda a sua energia indo atrás daquilo que você queria para a
sua vida, não tem preço. Chegar no final do dia tendo a consciência: hoje eu fui
atrás daquilo que eu queria, com o máximo de energia, com o máximo de foco, eu
andei na direção certa daquilo que eu queria, com toda minha energia e com todo
meu foco e concentração, toda energia que Deus me deu, toda energia que o
universo me deu, eu usei para correr atrás daquele objetivo, eu usei para correr do
meu foco, cara isso faz com que você se sinta muito bem!

HIPERPRODUTIVIDADE
Hiperprodutividade não é ir fazendo as coisas por fazer, é você fazer bem

feito. Tem uma máxima dentro da produtividade que é: produtividade é você fazer o
máximo no menor tempo possível. Eu discordo disso. Produtividade é fazer muito
bem feito o que você está fazendo. E obviamente quanto menos tempo levar,
melhor! Então, é fazer o máximo no menor tempo possível sim, mas é também fazer
muito bem feito o que você está fazendo. E para isso você precisa de energia. E aí
entra todas as dicas que eu falei até agora. Várias das dicas que eu dei aqui, por
exemplo, começar fazendo primeiro o mais importante para você ter energia para
fazer, é uma dica de hiperprodutividade. É isso que eu quero que você tenha em
mente: foque em fazer bem feito o que você está fazendo. Não estude por estudar,
não senta a bunda na cadeira e estuda só para dizer que está estudando, não, você
não quer dizer que você está estudando para ninguém, você não quer se enganar,
você quer caminhar em direção ao seu objetivo. E caminhar em direção ao seu
objetivo é fazer as coisas bem feito, é agir de maneira inteligente. Então todo esse
livro aqui se resume em agir de maneira inteligente.

DIMINUIR O USO DO CELULAR 
A galera pergunta: Matheus, devo acabar com o uso do celular?
Já falei isso em outros momentos, mas use o celular só no final do dia,

depois que você tiver realizado tudo que era importante para o seu objetivo. Apague
as redes sociais se quiser, mas não é isso que vai fazer você passar em Medicina.

ENTENDA QUE TODO MUNDO POSTA SÓ O LADO POSITIVO DA VIDA NO
INSTAGRAM

Esse ponto é de inteligência emocional, que eu vou abordar melhor na parte
4. É uma coisa sobre as redes sociais, porque você vai ver hoje em dia eu, por
exemplo. "Poxa, o Matheus está ganhando um dinheiro com a empresa dele, como
eu queria ter uma empresa e tal...", aí você vê o fulano que grava um vídeo falando

_________________________________________________________________________________
O Guia Definitivo Para Passar em Medicina - @matheuscervieri                                        69



que ganhou 50 mil reais em um dia, e vai ver o outro que está lá em Cancun, daí
você vê o Matheus que estava na Tailândia, daí você vai ver cada um tendo uma
vida muito foda.  Mas todo mundo tem problema, você não sabe o que acontece nos
bastidores, não sabe o que as pessoas viveram para chegar até onde elas estão
hoje, e se você ficar se comparando com os outros você perde o foco naquilo que é
verdadeiramente importante: o seu objetivo. Chega de pensar em qual é o objetivo
dos outros, chega de pensar em ver os outros no Instagram, entenda que a galera
só posta as coisas boas da vida delas no Instagram. Às vezes você não viajou para
a Tailândia, mas você tem coisas muito melhores do que a pessoa que viajou para a
Tailândia. Você vê as pessoas e pensam que elas têm uma vida muito foda, e como
você queria ter aquela vida, mas, não, você tem que focar em você e como você
pode melhorar. Toda vez que você gasta seu tempo se preocupando com a vida das
outras pessoas, você deixa de gastar energia para correr atrás daquilo que você
quer para a sua vida. Então, de forma resumida, o que a gente tentou passar nessa
parte de hoje é: aja de maneira inteligente. A gente passou técnicas de estudo,
técnicas de produtividade; obviamente existem muito mais técnicas, mas tentei
passar algumas para você pegar algumas sacadas, algumas coisas no ar, que eu
tenho certeza que vão te ajudar para o resto da vida, mas sempre pense como agir
de maneira inteligente. Porque quando você agir de maneira inteligente, você vai
enxergar mais resultado nas suas ações, e isso vai fazer com que você tenha mais
motivação e isso vai fazer com que você tenha energia. E o inverso é verdadeiro, se
você não age de maneira inteligente e age muito, você vai ter depressão, stress,
ansiedade, tudo isso são alguma das causas desses distúrbios.

Relembrando os tópicos de tudo que a gente viu nessa parte:
Começamos falando sobre a importância de agir de maneira inteligente, que

é o mais importante, se você entendeu isso aqui você ter que começar a agir de
maneira inteligente;

Como estudar;
Como revisar;
Estudar só aquilo que precisa ser estudado;
Por que é importante ter foco e concentração;
O horário do dia versus a concentração;
Fazer primeiro o mais importante;
A Técnica de Pomodoro;
Bloco de tempo de realização suprema;
Clube das 4 da manhã;
Como ter mais energia para acabar com o cansaço;
Como acabar com a procrastinação;
Rituais de mentalização;
Poder do hábito;
Hiperprodutividade;
Diminuir o uso do celular;
Todo mundo só posta o melhor da sua vida nas redes sociais.
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COMO PASSAR EM MEDICINA EM 2019 - O GUIA DEFINITIVO PARTE 4
Se você chegou até aqui, parabéns, estamos acabando, pode ter certeza que

você já está na frente de 99% dos seus concorrentes!

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

No livro Inteligência Emocional do Daniel Goleman, ele explica que, para o
sucesso, é mais importante você ter uma inteligência emocional do que você ter
uma inteligência lógico matemática. O QI é menos importante que a inteligência
lógico matemática. É claro que inteligência lógico matemática, que é o QI que a
gente conhece, é importante, mas a inteligência emocional é muito mais importante.
E ele mostra que as pessoas mais bem-sucedidas são aquelas que têm uma
inteligência emocional maior e que o sucesso têm pouca relação com a inteligência
lógico matemática. E é por isso que precisamos desenvolver essa sua inteligência
emocional.

AUTO RESPONSABILIDADE

Autorresponsabilidade é o primeiro pilar da inteligência emocional e significa
se responsabilizar por tudo que acontece na sua vida. É se responsabilizar pelas
emoções que você sente, é se responsabilizar pelos eventos que acontecem
contigo, é se responsabilizar por tudo. Essa autorresponsabilidade dói. Dói quando
você diz para si mesmo que não conseguiu algo por culpa sua, ou que está se
sentindo mal por culpa sua, por exemplo, porque você não sabe controlar suas
emoções. Mesmo assim, para se ter uma inteligência emocional, o primeiro passo é
se auto responsabilizar.  Dentro dessa autorresponsabilidade, nós temos que
entender que as nossas ações nos levam para onde a gente está. Então nós somos
um produto das nossas ações e das nossas decisões. Nossas decisões fizeram com
que tomássemos determinadas ações e chegássemos aonde estamos hoje. Se
você não passou no ENEM, foi mal no ENEM, é tudo fruto das suas decisões. Foi a
decisão que você teve de estudar história ao invés de estudar matemática, foi a
decisão que você teve de não estudar para determinada matéria que você deveria
ter estudado, não foi a sorte, foi a decisão que você teve de saber que você é uma
pessoa ansiosa e não ter pensado como você iria controlar sua ansiedade; tudo,
tudo, absolutamente tudo você tem que se responsabilizar, nunca coloque a culpa
nos fatores externos. Por exemplo, você pode se vitimizar falando que você foi mal
no ENEM porque você não teve tempo para acabar a prova. Mas aí que está, você
não teve tempo para acabar a prova por sua culpa, você deveria ter treinado ao
ponto de você ter tempo para acabar a prova. Esse livro dói. Mas você tem que se
responsabilizar por aquilo que acontece com você, tanto nos seus estudos, no nível
emocional, em todos os níveis. Isso que faz você crescer e evoluir muito. Portanto,
você tem que se responsabilizar por principalmente 3 coisas, como:

1 - Pelas suas escolhas.
Ou você aceita a escolha que você tomou, ou você muda. Por exemplo, a

galera fala para mim, "Bah, Matheus, eu estou fazendo Enfermagem, e eu odeio e
quero fazer Medicina". Ou você aceita que você vai acabar a faculdade de
Enfermagem, ou você muda de faculdade. Você não pode ficar duelando, você não
pode ficar reclamando da situação que você está. Você tem que tomar
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responsabilidade para escolher aquilo que você quer. Claro que falar é muito fácil.
Mas você tem que fazer isso, você tem que colocar na sua cabeça que é você que
se responsabiliza, não é a situação que você está a culpada, é você. Você escolheu
aquela situação, você está ali porque você escolheu fazer Enfermagem.
"Ah, mas meus pais me obrigaram", você aceitou que eles te obrigassem. "Ah, mas
eu não tenho dinheiro", você que não trabalha e não tem dinheiro. Tudo bem? Isso é
a ideia de você sempre se responsabilizar. E, sinceramente, não importa se você é
o verdadeiro responsável, ninguém liga se é culpa sua ou não, se você é pobre ou
não, se você é burro ou não. Se você se responsabilizar, independentemente de ser
verdade ou não, isso vai te ajudar muito!

"Ah, Matheus, mas é sempre culpa minha quando algo acontece?",
como acabei de explicar, não. E a gente vai ver isso depois quando falarmos
sobre paradoxos, que embora você tenha que se responsabilizar por tudo, você não
é responsável por tudo, e então você vai ter que ser capaz de entender isso para
não se sentir mal, para não ficar triste. Mas, ao mesmo tempo, você tem que tentar
se responsabilizar por tudo, porque isso vai fazer com que você alcance o seu
objetivo. Porque veja só, se você se responsabiliza pelos seus fracassos, você
também se responsabiliza pelo seu sucesso, e você vai começar a pensar
conscientemente em como agir para conseguir alcançar aquele objetivo que você
tem. Basicamente, existem 3 pontos que você tem que se autoresponsabilizar:

1- Se responsabilizar pelas suas escolhas.
As suas escolhas determinam como você vai agir, e qual caminho você vai

seguir. Você precisa entender que tudo é responsabilidade sua. Alguém te obrigou a
fazer algo, você escolheu aceitar ser obrigado a fazer aquilo. Então se
responsabilizar pelas suas escolhas é fundamental. 

2 - Pelas suas ações.
Essa é a mais óbvia, mas você que escolhe a maneira que você vai agir,

você escolhe o que você vai estudar, você escolhe como vai ser o seu
planejamento, você escolhe que seu professor no cursinho é ruim e você decide
estudar em casa por isso, você escolhe a maneira que você vai agir e isso é
fundamental para se ter uma boa inteligência emocional.

3 - Pelas suas emoções.
Isso é entender que você está se sentindo mal e que você tem que se

responsabilizar por estar se sentindo mal. Então eu estou me sentindo mal porque
eu estou deixando que as minhas emoções me controlem. Você tem que saber que
você tem que controlar suas emoções, e isso também é fundamental, você controlar
suas emoções e não deixar que elas te controlem. Esse é o nível mais difícil, todo
mundo é controlado em algum momento pelas emoções, mas você precisa se
responsabilizar por isso, e esse é um dos passos fundamentais para ter inteligência
emocional.

NÃO SEJA CONFORMISTA

Têm pessoas que aceitam as situações que vieram para elas. Por exemplo,
você quer fazer Medicina, mas você passou em Enfermagem e é a situação mais
cômoda para você. Então você aceita fazer Enfermagem, mas não é aquilo que
você realmente queira fazer. Obviamente, tem pessoas que realmente querem fazer
enfermagem. Mas, se você não quer, aí está um problema, você não pode aceitar a
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situação, você tem que sempre tentar buscar aquilo que você realmente quer. Então
não seja um conformista, não se conforme com situação que você está. Por
exemplo, você quer fazer Medicina, mas na sua cidade não tem o curso de
Medicina, e você não quer estudar mais para passar para fora da sua cidade. Então
o que você faz? Você se conforma que você está na sua cidade, que não tem
Medicina, e você vai ficar ali, conformado com a situação. Isso é um pilar para você
se sentir mal, você não pode ser conformista, se você agir se conformando com o
mundo, você em algum momento vai ficar triste. O Augusto Cury fala muito isso no
livro Os Códigos da Inteligência.

NÃO SEJA UM COITADO
Não reclame das circunstâncias, não busque culpados, não seja vítima, não

justifique os erros. São tópicos bem polêmicos, mas, por exemplo, pode ser que
você não passe em Medicina porque você nasceu burro. "Ah eu nasci burro então
eu nunca vou passar em Medicina", você está se vitimizando, está se tornando um
coitado. Você pode dizer, "ah, a minha família não me apoia por isso eu nunca vou
passar em Medicina", você está novamente sendo um coitado, está se vitimizando.

Ah, Matheus, eu sou realmente vítima da situação?
Sim, você é vítima da situação, só que a questão é que a Inteligência

Emocional é: eu entendo que eu sou vítima da situação, mas eu não vou me
vitimizar porque isso não serve para nada! Por exemplo, você nasceu em uma
família pobre, você é vítima da sociedade. Você se deu mal na loteria da vida. Mas,
você tem duas opções: ou você se vitimiza, ou você corre atrás daquilo que você
quer; tudo na vida é assim. Eu sei que é difícil, mas você não pode se vitimizar. Isso
é uma parte fundamental para ter Inteligência Emocional. E não sou que estou
falando isso, é o Augusto Cury, Daniel Goleman, pessoas que estão toda hora
estudando a Inteligência Emocional e o que faz as pessoas terem sucesso e as
pessoas não terem sucesso. 

Agora vamos supor um exemplo de conformismo para ficar mais simples.
Você faz cursinho presencial e o seu professor de geografia é ruim. O que uma
pessoa conformista faz? Ela pensa: "ah, meu professor é ruim, mas eu estou
pagando o cursinho, tenho que estar aqui, deixa assim". Então na aula você vai
mexer no celular ou fazer algo do tipo. Bem, estamos falando sobre coitadismo, na
mesma situação, um coitadista iria pensar: “ah, eu fui mal em geografia no Enem
porque meu professor de geografia é ruim”. Note que essa afirmação pode ser
verdade, mas ela não te ajuda a passar em Medicina. Uma pessoa proativa, que é o
que você tem que buscar ser, uma pessoa autorresponsável, que se responsabiliza
pelo que está fazendo vai pensar, "meu professor é ruim, a aula é uma bosta, eu
vou começar a faltar aquela aula do cursinho para estudar geografia em casa
sozinho, através de um cursinho online, ou através de aulas gratuitas". Isso que
uma pessoa proativa faz, e é isso que você precisa fazer. Você precisa focar nas
sua zona de influência. Isso é um hábito que está no livro Os 7 Hábito das Pessoas
Altamente Eficazes. Esse livro fala sobre a proatividade, que é basicamente você
focar na zona sua zona de influência. Então, se seu professor de geografia é ruim ,
isso é algo que você não controla. Entretanto, você controla ir para aula de
geografia, você controla estudar em casa outros conteúdos de geografia… Foque
sempre naquilo que você controla. Geralmente, não controlamos o problema, mas
controlamos a solução.
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Esse é um exemplo de como você sai do coitadismo, de como você sai do
conformismo, como sai dessa posição de vítima, e começa a se tornar proativo. E
se tornar proativo vai ser mais que fundamental para a sua aprovação. Como eu
falei: não busque culpados. Outro exemplo, o sistema educacional é uma bosta. A
escola é uma bosta, você aprende um monte de coisa inútil. Só que você vai ter que
estudar esses conteúdos de qualquer forma. Então não adianta você ficar
reclamando dessa circunstância, não adianta você ficar buscando culpados ou
achando que você é uma vítima do sistema educacional. Você tem que se tornar o
protagonista, tem que se tornar o proativo na situação. Lembra o que eu falei antes
sobre se tornar autorresponsável? É assim. Você não pode ficar duelando sobre a
situação que você está. Ou aceita a situação que está, ou mude essa situação, aja
para mudar. Se você ficar reclamando, vitimizando,  colocando-se em uma posição
de coitado e conformista, você vai se sentir infeliz e você não vai realizar os
objetivos que você tem para a sua vida.

NÃO TENHA MEDO DE ERRAR, CORRER RISCOS OU DO JULGAMENTO DAS
PESSOAS

Se você quiser se dar bem na vida, você não pode ter medo de errar, você
não pode ter medo de correr riscos e não pode ter medo de julgamentos. Por quê? 
Começando por esse último quesito, tudo que você for fazer na sua vida as pessoas
vão te criticar. Tudo que você faz que está gerando impacto nas outras pessoas, as
pessoas vão te criticar.

Quando eu comecei meu canal no YouTube, as pessoas criticavam muito.
Quando eu resolvi fazer Medicina as pessoas me criticaram também, porque eu
tinha sido um aluno péssimo no Ensino Médio, e meus amigos falaram, "nossa
Matheus, você nunca estudou no Ensino Médio para Medicina e você quer fazer
Medicina agora?".

Sempre que você for fazer algo que vale a pena na sua vida, as pessoas vão
te criticar. Então não dê bola para o julgamento das outras pessoas. Ouça aquilo,
mas saiba que você tem que caminhar na sua direção. Você tem que ter órbita
própria, ou seja, você sabe aquilo que você quer, e você vai atrás disso
independentemente do julgamento de outras pessoas. Então esse é o primeiro
passo. Você não pode se preocupar com a opinião dos outros.

Matheus, o que eu faço para parar de se preocupar com a opinião dos
outros?

As pessoas me perguntam isso porque eu sou uma pessoa que se preocupa
muito pouco com a opinião dos outros. E a resposta é simples: você tem que agir
como se não se preocupasse, mesmo se preocupando. As pessoas vão te julgar,
você vai se sentir mal porque as pessoas vão estar te julgando, vai ter dias que
você vai chorar porque as pessoas estão julgando, mas você tem que agir em
direção do que você quer, independentemente da sua preocupação ou não com a
opinião dos outros. 

E com o tempo, conforme você for agindo contra a opinião dos outros, você
vai ver que é normal agir contra a opinião dos outros e você não vai mais se sentir
mal. Mas no começo, a única forma é você agir contra aquilo que as pessoas
esperam de você, independentemente disso te fazer bem ou não, e assim você
desenvolve uma inteligência emocional bem forte.
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Agora entrando no quesito de não ter medo de errar. Muita gente deixa de
seguir o caminho de Medicina porque tem medo de não conseguir, esse é o
caminho para o fracasso. Se você não está seguindo seu objetivo porque você tem
medo de não consegui-lo, eu acho melhor você repensar, porque você vai acabar se
sentindo mal no futuro.

O medo do fracasso está muitas vezes ligado com esse medo do julgamento
que você tem das outras pessoas. Você não pode se preocupar com a opinião das
outras pessoas, e quando você se preocupa você acaba tendo esse medo do
fracasso.

E ter medo de correr riscos entra no medo de errar, porque você não pode
pensar "ah eu não vou fazer Medicina porque eu tenho medo de não passar", isso é
totalmente errado dentro da sua inteligência emocional.

Como eu disse, o segredo aqui é você agir independente do medo,
independente do julgamento, porque você precisa agir, e mesmo que você se sinta
mal você tem que agir na direção daquilo que você quer. Só agindo na direção
daquilo que você realmente quer que você evolui e cresce exponencialmente!

EMPATIA

Não criticar, não julgar e ter ausência de julgamento. Essa é a parte mais
difícil da inteligência emocional. Não critique outras pessoas, porque, primeiro, você
seria exatamente igual aquela pessoa se tivesse passado pelas mesmas
experiências que ela passou. Não julgar as outras pessoas e não condenar as
outras pessoas é muito importante para ter uma inteligência emocional foda, só que
é muito difícil, porque a gente está toda hora se comparando com outras pessoas.
Então é parar de se comparar, e sempre que você se comparar com alguém,
pensar: todo esse tempo que eu estou gastando me comparando com essa
outra pessoa, eu poderia estar usando para ir atrás dos meus objetivos. 
Comparações positivas, tipo, "nossa, aquela pessoa é foda", legal. Mas mesmo
assim, é um pouco perigoso, porque você está vangloriando uma pessoa, e todos
nós somos seres humanos, ninguém é melhor do que ninguém. Mas o problema
mesmo é quando você faz comparações negativas com as outras pessoas. Você
começa a criticar, você começa a julgar, você começa a achar que você é melhor
que alguém. Isso acontece por que o nosso ego tem uma necessidade muito grande
de se achar melhor do que os outros. Só que a verdade é que ninguém é melhor do
que ninguém. Existem duas síndromes muito perigosas a síndrome de inferioridade
e a síndrome de superioridade, as duas te levam para o fracasso. Lembre-se, como
Augusto Cury sempre diz, somos seres humanos imperfeitos, vivendo em um
mundo imperfeito.

Como eu te falei, se eu tivesse nascido onde você nasceu, nas circunstâncias
que você nasceu, eu seria exatamente igual a você. Então não julgue as outras
pessoas, saiba que por trás de uma pessoa que fere há uma pessoa ferida, como
Augusto Cury está sempre dizendo. Entender que você não pode julgar outras
pessoas, isso é um aspecto fundamental da inteligência emocional. Quando você
para de vangloriar outras pessoas e para de criticar outras pessoas, você
desenvolve empatia e isso ajuda na sua inteligência emocional, porque você
entende "todos nós somos imperfeitos", e eu sei que todos os seres humanos são
imperfeitos, ninguém é perfeito, todo mundo tem seus medos, todo mundo tem suas
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angústias, ninguém é melhor do que ninguém; todo mundo vive uma batalha interna
consigo mesmo todos os dias, a vida é dura, e quando você entende tudo isso, tudo
fica muito mais fácil.

E dentro desse tópico, eu passo essa mensagem para vocês. Quando vocês
criticam alguém, por mais boba que seja a crítica, vocês estão machucando aquelas
pessoas. Tinha um amigo meu que me falou isso, e eu me senti muito mal. Ele é
gordinho, e eu sempre falava que ele era gordinho, mas era uma brincadeira,
normal, e eu sempre falei isso a minha vida inteira, e ele sempre dava risada e tal.
Até que um dia ele me falou, "bah, Matheus, eu fico mal quando você me chama de
gordinho". E eu pensei, por que eu vou deixar uma pessoa mal? É um julgamento
idiota da minha cabeça, e daí que ele é gordinho, entende?
Então não critique as outras pessoas, até porque você não quer fazer mal às outras
pessoas. Só que quando você critica, você está se colocando em uma posição de
superioridade, e ninguém é melhor do que ninguém. Se você não entende isso,
você vai fracassar. Porque é aí que está. Sempre vão ter pessoas que vão ter mais
coisas que você, e sempre vão ter pessoas que vão ter menos coisas que você.
Isso é o mundo material, ele não é um mundo realista, é só o mundo material. Existe
o mundo espiritual, um mundo muito maior. Mas sempre vão ter pessoas que vão ter
mais do que você, admire essas pessoas, mas entenda que elas não são melhores
do que você porque elas têm mais. E sempre vão ter pessoas que vão ter menos
que você, entenda que elas têm menos que você não porque você é melhor do que
elas, mas porque elas têm menos, e são aleatoriedades, eventos que aconteceram
na vida delas que tornaram elas daquela forma, cada um é bom em uma coisa, tem
gente que é ruim em tudo, tem gente que é bom em tudo, e a vida é assim. Só
aceite que é assim.

Se você ficar se comparando esse é o caminho para o fracasso. Para acabar,
note que somos fruto das aleatoriedades da vida, entretanto, ao mesmo tempo,
você precisa se tornar responsável e agir sempre focando na solução e não no
problema. Isso é outro paradoxo, mas é fundamental que você entenda!

COMO DIMINUIR A DEPRESSÃO

Isso é um assunto polêmico. Eu acho que se você tem depressão ou acha
que tem, obrigatoriamente, você tem que ir em um médico, um psicólogo, um
psiquiatra,  mas eu vou dar 6 dicas para você diminuir a depressão.

1 - Foque no agora.
É o que eu falei antes, aceita a situação que você está ou mude a situação

que você está. Não adianta ficar reclamando, não adianta ficar duelando com você
mesmo sobre a situação que você está. Você está estudando para vestibular,
ENEM, ou você aceita essa situação ou você muda ela. Ou eu paro de estudar, ou
aceito que eu decidi fazer Medicina e que eu vou estudar essa joça.
Ficar reclamando sobre o vestibular ser ruim, ficar reclamando sobre o ENEM ser
uma bosta, não vai te ajudar em nada, e vai te levar ao estresse, e no futuro pode
levar à depressão.
Também, entenda que a escolha é sua. Você está vivendo o que está vivendo agora
porque você escolheu viver isso. Claro que existem situações aleatórias que você
não escolheu, mas você tem a escolha, você é dono da escolha de continuar a
situação ou mudar e tentar fazer algo diferente.
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2 - Foque no positivo.
Quando a gente foca no positivo, a gente desperta em nossa mente emoções

positivas. E isso é muito bom, porque emoções positivas despertam motivação,
energia, foco; e todas essas emoções positivas te ajudam a estudar. Então quando
você foca no positivo, por mais que clichê que seja, você está ajudando o seu
estudo. E quando você foca no negativo, você libera emoções negativas, você
perde foco e concentração, você perde energia, perde motivação, e isso faz com
que você estude da pior maneira possível.

3 - Agradeça por tudo que você tem.
Você precisa colocar a vida na perspectiva correta. Têm pessoas que

caminham todos os dias para conseguir água. E você está reclamando. Agradeça
pelas coisas que você tem, agradeça por ter acesso à internet, agradeça por poder
estudar, agradeça por ter uma casa, ter comida, ter água. Existe pessoas no mundo
hoje, em uma parcela significativa, que não tem água potável todos os dias. Então
todo mundo tem um motivo para agradecer. E eu não estou falando isso para você
se sentir pior, eu estou falando isso para você colocar a vida na perspectiva correta.
Talvez agora te falar isso possa doer, possa fazer com que você se sinta um pouco
pior. Porém, a longo prazo, se você conseguir colocar essa perspectiva correta de
agradecer por aquilo que você tem, e focar no positivo, isso vai te ajudar não só no
seu objetivo que é o vestibular, mas também para você se sentir mais feliz todos os
dias. Quando você verdadeiramente consegue agradecer, você se sente bem e
realizado todos os dias.

Agradecer é a forma mais fácil de focar no positivo. Eu penso nas coisas
mais idiotas. O Gary Vee fala  isso, quando eu vou agradecer eu penso nas coisas
mais idiotas, por exemplo, eu penso que eu não sou um animal, eu sou um ser
humano, cara, eu já venci na vida só por ser um ser humano e não ser um cachorro.
E eu também penso nessas coisas idiotas, eu penso, pô, pelo menos eu não moro
na Bolívia, porque é melhor morar no Brasil do que na Bolívia. Eu falo muito que o
Brasil é uma bosta, mas sempre agradeço por morar no Brasil e não morar na
Bolívia, em Cuba, Venezuela, não morar nessas ditaduras que existem pelo
mundo. Eu agradeço todos os dias por isso, e pode ser bobo, mas é, têm pessoas
no mundo que vivem ditaduras. Começar a olhar a vida pela perspectiva correta é a
mensagem que eu quero deixar aqui.
4 - Perdoar

E aqui no perdão entra dois perdões, você precisa ser capaz de perdoar os
outros e perdoar a si mesmo. Perdoar os outros é mais fácil do que perdoar a si
mesmo, por mais estranho que pareça. O que é perdoar os outros? Perdoar a outra
pessoa é você parar de pensar naquela outra pessoa. É parar de gastar energia
naquela outra pessoa. Como eu te disse anteriormente, nós somos seres humanos
imperfeitos vivendo em um mundo muito imperfeito. Se aquela pessoa fez mal para
você, ela teve os motivos dela, o maior veneno que você pode dar a uma pessoa
assim é o perdão. E tem outra frase que eu gosto muito que é: por trás de uma
pessoa que fere, há uma pessoa ferida. Essas duas frases são do Augusto Cury.
Sempre que uma pessoa te machuca, é porque ela estava machucada. Ninguém
que está bem consigo mesmo machuca as outras pessoas. Então entenda isso. 
Outra coisa: entenda que a gente está numa solidão paradoxal. Todas as coisas que
a gente interpreta do mundo são só interpretações. Às vezes a pessoa te machucou
porque você fez algo para ela, e você nem sabe que você fez. Então entenda que o
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mundo é muito aleatório e que você tem que ser capaz de perdoar as outras
pessoas para se sentir bem.

Ah, Matheus, eu não quero nunca mais ver essa pessoa na minha vida.
Tudo bem, você não precisa ver, mas perdoe. Pare de falar mal dela pelas

costas, pare de criticar aquela pessoa, pare de gastar a sua energia com aquela
outra pessoa; você tem que ser capaz de verdadeiramente perdoar. 
E não é falar que perdoou, é perdoar de verdade. É toda vez que você for falar mal
daquela pessoa, você lembrar que você já perdoou ela e que você não vai falar mal
dela. Muitas pessoas ficam viciadas no padrão emocional de criticar a pessoa que a
feriu, isso só vai te levar para o fracasso! E assim com o tempo você vai
verdadeiramente perdoar a pessoa. Isso é fundamental. 
Nossa, Matheus, mas o que isso tem a ver com passar com Medicina?

Tem tudo a ver. Vamos supor que eu estou namorando uma guria, e aí essa
guria me trai (o que pode acontecer já que somos seres humanos imperfeitos
vivendo em um mundo imperfeito). Se eu ficar lamentando que ela me traiu todos os
dias da minha vida, o que vai acontecer? Eu vou me sentir mal e eu não vou realizar
meu objetivo.  Agora, se eu perdoar, entender que ela é um ser humano imperfeito,
me autor responsabilizar, pensar "por que será que ela me traiu?". Por mais que ela
tenha me traído, por mais que a responsabilidade seja dela, como nós estavamos
falando aqui, foda-se de quem é a responsabilidade. Nós vamos se auto
responsabilizar por tudo. Eu vou me responsabilizar, pensar o que eu poderia ter
feito para ela não me trair, e vou dizer acabou, beleza, fim, não vamos ter mais um
relacionamento, mas eu te perdoei. Já era, eu vou continuar estudando aqui, não
vou ficar pensando mal dela, nem ficar falando mal. É isso que eu quero que você
faça. E isso é muito mais do que perdoar sua namorada, é perdoar seu professor
que fez um comentário negativo sobre você, é perdoar seus pais que fizeram
alguma coisa errada para você. E aí, outro segredo para perdoar, é pensar em todas
as coisas boas que aquela pessoa já fez por você. E todo mundo já fez coisas boas
para você. E às vezes você pode pensar, ah, aquela pessoa não fez nada bom para
mim, você vai pensar de que forma aquela experiência negativa que você teve com
aquela pessoa foi boa para você. O segredo como você deve ter percebido é
sempre focar no positivo.

O perdão, a gratidão, nada mais é do que focar no positivo. É uma forma
melhorada de focar no positivo. Quando você foca na gratidão, quando você foca no
perdão, você nada mais está fazendo do que focando no positivo. Então perdoar os
outros é muito importante. Mas por que? Porque você entende que o mundo é muito
aleatório, que as pessoas não fazem mal de propósito, que você não sabe o que
passa na cabeça das outras pessoas; o mundo é muito aleatório, tem muitos
fatores, e é muito desorganizado, você vai ter que conseguir ser capaz de entender
isso.

E então, quando você entende isso, você tem que ser capaz de perdoar a
pessoa mais importante nesse mundo. Quem é a pessoa mais importante nesse
mundo? Você. Você é a pessoa mais importante do mundo para você. E você vai ter
que ser capaz de se perdoar. Na sua vida, principalmente quando você quer um
objetivo grandioso, que é o caso de passar em Medicina, você vai errar muito, mas
você vai ter que ser todos os dias capaz de se perdoar. Todos os dias você vai agir
de maneira errada, e se você ficar pensando no que você fez errado, você não vai
evoluir.
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É paradoxal, você tem que se responsabilizar, mas, ao mesmo tempo, você
tem que ser capaz de perdoar a si mesmo, você tem que ser capaz de entender que
você não machucou aquela pessoa que você, de repente, tinha machucado de
propósito. Você machucou porque naquela fase da sua vida você estava assim.
Posso dar um exemplo pessoal, eu machuquei na minha vida a pessoa que eu mais
amei. Mas é porque eu estava em uma época, que eu tinha 20 anos, e eu era
imaturo. Eu tenho que me perdoar, não posso ficar me martelando todo dia sobre
isso, senão eu não vou conseguir evoluir, não vou conseguir melhorar.
Então um dos passos fundamentais para a sua evolução é você ser capaz de se
perdoar. E o que eu acho muito interessante do perdão, gratidão e foco no positivo,
é que as religiões já falam isso há muito tempo. As pessoas já estudam isso há
muito tempo, e você precisa começar a aplicar isso na sua vida.

5 - Enxergar resultado naquilo que você está fazendo.
É efetivamente você estudar muito, mas ver resultado no que você está

fazendo. Foi o que eu falei na parte 3. Se você estuda muito e não vê resultado, isso
gera depressão, gera ansiedade, gera stress. Se você estuda muito e vê resultado,
isso gera motivação, gera energia, gera alegria, gera foco. Então é fundamental
enxergar resultado naquilo que você está fazendo.

6 - Ter uma vida saudável.
É o que eu falei na parte passada, mas é se alimentar bem, dormir bem,

praticar atividade física e ter momento de lazer e de diversão. Você precisa ter uma
vida saudável para ter energia, você precisa cuidar do seu corpo para se sentir
energizado e se sentir bem consigo mesmo. Você não vai se sentir bem consigo
mesmo se você não tiver cuidando do seu corpo. 

COMO DIMINUIR A ANSIEDADE
A ansiedade é um aspecto comum para quem está estudando para vestibular

e ENEM. Primeiro ponto fundamental quando se tem ansiedade é que a ansiedade
é falta de ação. Então, você só consegue ter ansiedade quando você não está
agindo. Então o primeiro passo para não ter ansiedade é agir. Isso pode ser uma
dica muito besta, se você tem uma ansiedade média ou grave não vai servir para
nada essa dica. Mas para você não começar a desenvolver essa ansiedade,é legal
que você aja. Sempre que você começar a pensar se vai passar ou não, na pressão
que tem sobre você comece a agir. Todo esse excesso de pensamento e falta de
ação é o primeiro passo para você se sentir ansioso. Quem está estudando e está
se dedicando não tem tempo para ter ansiedade, esse é o primeiro passo que você
tem que entender.

Óbvio que eu entendo que você desenvolva ansiedade mesmo assim, e isso
aqui não é para dizer que você está errado por ter ansiedade, não, mas a primeira
causa de ansiedade é falta de ação. Então, aja. Comece aos poucos, mas aja. Tipo,
eu estou procrastinando; comece estudando um pouquinho que seja pelo menos, e
depois você para, mas começa a agir, porque a ação vai automaticamente diminuir
essa ansiedade.

Depois, foque no agora, o único momento que existe é o agora. A ansiedade
é geralmente uma preocupação exagerada com o futuro, ou uma preocupação
exagerada com o passado, ou ainda uma preocupação exagerada com o presente.
Entenda que o único momento que existe é o agora. Sempre que você não está
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agindo e está se sentindo ansioso é porque você está se preocupando de forma
exagerada.

Só que, depois de entender que você tem que focar no agora, você tem que
identificar a causa da sua ansiedade. É pensar por que você está se sentindo
ansioso, e isso é fundamental, identificar de onde está vindo toda essa ansiedade,
de onde está vindo todo esse sentimento ruim. 

Então, depois que você identificou, fora do foco da ansiedade, ou seja
quando você não estiver se sentindo ansioso, você vai ter que questionar esses
pensamentos. Então é você, fora do foco da ansiedade, pensar, por exemplo: a
causa da minha ansiedade é que eu estou com medo de não passar. Fora do seu
foco de ansiedade, você vai confrontar esse pensamento. E aí eu vou dar um
exemplo: muitas pessoas têm medo de não passar, e isso acaba causando
ansiedade. Então sempre que você tiver medo, você vai enfrentar esse medo e você
vai confrontar essa ansiedade, através de 3 perguntas: 

1 - Qual é o pior cenário possível?
E daí você exagera. Se eu não passar, nunca mais vai ter vestibular e ENEM

e eu nunca mais vou poder entrar na universidade que eu quero, e eu vou ser um
fracassado. Esse é o pior cenário possível. 

2 - Qual é o verdadeiro pior cenário?
Bem, se eu não passar, eu vou ter que estudar mais um ano, talvez no

próximo ano eu tenha que trabalhar e estudar, mas não é tão ruim assim. 
3 - Qual o melhor cenário possível se eu começar a agir agora?
Se eu começar a agir agora, o que eu vou conseguir? Eu vou passar em

Medicina, eu vou estar trabalhando com a profissão que eu quero, eu vou estar
realizando meu sonho, eu vou poder salvar vidas, eu vou poder dar orgulho para as
pessoas que estão próximas de mim, eu vou poder ascender socialmente; vão ter
vários benefícios que eu vou ter se eu conseguir fazer Medicina. Portanto, você tem
que confrontar a causa da sua ansiedade, ou confrontar seus medos, fora do foco
da ansiedade e fora do foco do medo. Se você for confrontar sua ansiedade quando
estiver com ansiedade, você não vai conseguir. Mas fora da ansiedade é pensar: o
que causa ansiedade? Faz sentido eu estar sentindo isso? Por que eu estou
sentindo isso? Quando eu comecei a sentir isso? E se fazer essas perguntas fora do
foco da ansiedade todos os dias.

Existe a Teoria Multifocal da Construção do Pensamento, que é uma teoria
criada pelo Augusto Cury, ele diz que você tem uma janela killer, então um evento
traumático, uma ansiedade, um medo, é uma janela killer, que ocorre algum gatilho
mental que faz você ter aquela crise de ansiedade.Você tem que construir ao redor
dessa janela killer, janelas light para que você não abra essa janela killer e não sinta
ansiedade. Então você vai ter que, fora do seu foco de ansiedade, construir essas
janelas light, ou seja, questionar a causa da sua ansiedade, entender por que ela
está acontecendo, e realmente enfrentá-la. Essa é a dica mais prática que eu posso
dar, mas é fundamental que você procura um médico. Muita gente tem medo de
procurar um médico, procure um médico psiquiatra, ou um psicólogo, porque lá eles
vão te dar a orientação mais correta possível em relação a isso.

Ainda sobre a ansiedade, gostaria de falar um pouco sobre a psicologia de
Adler, ou psicologia individual. Para Adler, você se sente ansioso porque quer se
sentir ansioso. Por exemplo, no fundo você não quer estudar, e por isso você cria a
ansiedade como forma de justificar o seu não estudo. Essa psicologia de Adler é a
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que mais dói, mas é a minha favorita. Recomendo que você procure mais sobre
isso, se esse pode ser o problema.

Aí nós temos a pressão da família. Muita gente fala assim, "Bah, Matheus, eu
não queria fazer Medicina, mas minha família me pressiona para fazer", ou, "eu
quero fazer Medicina, mas minha família não me apoia". Bom, primeira coisa: se
você vive com o dinheiro do seus pais, você precisa dar satisfação para eles. Isso é
uma coisa que é óbvia na minha visão, mas não é óbvia para muita gente. Se você
vive com o dinheiro dos seus pais, você precisa dar satisfação para eles. Sabendo
disso, você tem duas situações: não duelar consigo mesmo, não duelar com a
situação, não reclamar e aceitar a situação; ou, mudar. Você sempre tem duas
opções: ou você aceita ou você muda o caminho. Então o que é aceitar? Eu vivo
com o dinheiro dos meus pais, vou dar satisfação para eles e vou fazer aquilo que
eles querem que eu faça. Ou, eu posso mudar a situação. O  que é mudar a
situação? Eu vou começar a ganhar meu próprio dinheiro e vou ir atrás daquilo que
eu quero. Pense as opções que você tem, não duele, não reclama, escolha uma das
opções que você tem. A vida é sobre opções. O mundo não é perfeito, as coisas
não acontecem como a gente quer, você tem opções, você tem que escolher uma,
não duelar, não reclamar, se comprometer e seguir com a sua opção,  com certeza
é  isso que vai te dar os resultados que você quer.

E aí tem uma técnica extra para você lidar com emoções negativas, que é a
técnica de quebra de padrão. O que acontece? A sua mente tende a continuar no
estado mental que ela está. Se você está procrastinando, você tende a continuar
procrastinando. Se você está ansioso, você tende a continuar ansioso. Porque você
tem que agir para mudar, você tem que agir para acontecer alguma coisa diferente.
Você já deve ter percebido o poder da ação. Então uma das técnicas é você quebrar
o padrão, ou seja, você está procrastinando, vamos supor, você vai realizar uma
atividade física para quebrar o padrão da procrastinação. Você vai fazer algo
diferente daquilo que você está fazendo.

Um exemplo prático, você está procrastinando, aí o que você faz? Vai lá,
coloca uma música animada no seu celular, vai tomar banho, ou vai fazer uma
atividade física, quebra esse padrão negativo do estado de procrastinação. Faz
alguma coisa. Isso serve para ansiedade, serve para o medo, serve para todas as
emoções.

MELHORIA CONTÍNUA
Melhoria contínua é você buscar evoluir sempre. Aqui eu te passei várias

técnicas, em todas as partes deste guia. A questão é que existem muito mais
técnicas. E quanto mais você evolui, mais você age de maneira inteligente, e como
a gente viu na outra parte, quanto mais você age de maneira inteligente, mais
resultado você enxerga, e quanto mais resultado você enxerga, mais energia, mais
motivação, mais foco, mais concentração você tem, e você entra em um ciclo
virtuoso que vai fazer com que você passe em Medicina. Porém, o inverso também
é verdadeiro. Quanto menos técnicas você tem, menos resultado você enxerga,
menos motivação, menos energia, menos foco, mais depressão, mais ansiedade,
mais stress você tem, e você entra em um ciclo negativo. Então o segredo é você
sempre buscar ter mais técnicas.
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A questão é que, além de buscar ter mais técnicas, você precisa pensar como você
pode melhorar. E para isso você tem que se fazer duas perguntas que eu acho
fundamentais:

1 - Como eu posso estudar mais?
É uma coisa bem simples, por exemplo, hoje eu estudo 4 horas por dia, o que

eu preciso fazer para estudar 6? O que eu preciso fazer para estudar 8? 
Vou dar um exemplo prático. Você vai para a aula de ônibus, e daí quando você
está no ônibus você vai ouvindo sua musiquinha, bem feliz, só que aí, o que
acontece? Você está perdendo tempo. Nesse tempo que você está no ônibus
ouvindo essa música, você podia estar estudando. Então é pensar em quais
momentos do meu dia eu podia efetivamente estudar mais.

2 - Como estudar melhor?
Então como é que eu vou melhorar o meu estudo? Quais técnicas de estudo

eu vou utilizar? Será que eu faço 20 ou 30 exercícios? Será que eu estudo história
ou tenho que estudar matemática? Qual matéria eu preciso melhorar?
É sempre estar se perguntando essas duas perguntas. Isso vai fazer com que,
consequentemente, você melhore muito, e melhorando muito, o que vai acontecer?
Você vai enxergar mais resultados nos seus estudos. E enxergando mais resultado
nos seus estudos, você vai se sentir mais motivado, mais energizado, mais feliz, e
isso vai entrar em um ciclo virtuoso que vai te levar até a aprovação.
Isso é a melhoria contínua, estar sempre buscando evoluir. Porém, entenda que
evoluir e melhorar é ser a melhor versão de você mesmo. É não se comparar com
os outros, você precisa querer ser melhor do que você era ontem. Eu vou ser
melhor daquilo que eu era ontem, não é querer ser melhor do que os outros. Como
eu disse, existem pessoas que vão estar na sua frente, e existem pessoas que vão
estar atrás de você, em tudo na vida. Mas, você vai buscar ser a melhor versão de
si mesmo, perguntando-se como pode estudar mais e como pode estudar melhor,
mas sem se julgar. Não se julgue e não julguem os outros, entenda que você é um
ser humano imperfeito, que todos somos seres humanos imperfeitos vivendo em um
mundo imperfeito.

AUTOCONHECIMENTO

Primeiro, quanto mais eu me conheço, mais eu me curo. Esse é um princípio
do Coaching. Quanto mais você souber sobre si mesmo, mais você vai evoluir, mais
você vai crescer, autoconhecimento é tudo. Às vezes vocês fazem perguntas muito
específicas, tipo, "Matheus, devo apagar as redes sociais?". Não sei, cara, você
precisa se conhecer e você precisa saber até que ponto as redes sociais te
atrapalham. Por exemplo, você pode ver um vídeo "por que você deve apagar as
redes sociais", daí você pensa que deve apagar as redes sociais. Só que eu sou o
Matheus Cervieri, eu trabalho com as redes sociais, eu ganho dinheiro com as redes
sociais, como é que eu vou apagar o lugar que eu ganho dinheiro? Não faz muito
sentido. Então para cada pessoa é uma resposta. E você tem que ser capaz de
fazer uma autocrítica, uma autoanálise, e saber o que funciona para você ou não. 
Você tem que saber quais alimentos você pode comer, precisa saber o quanto você
precisa se divertir. De repente eu falo para você, " você precisa se divertir todo final
de semana", mas você só precisa se divertir um final de semana no mês. Um final
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de semana é o suficiente para você se divertir em um mês. Então se divirta só um
final de semana por mês, se isso é suficiente para você.

Cada pessoa é uma pessoa, e você tem que ouvir as minhas ideias e o que
eu passo para você, porque eu estudei isso, eu fiz diversos cursos, tenho formação
em Coaching, entrevistei alunos aprovados nas melhores universidades do Brasil,
passei em Medicina, estou sempre estudando esse tema; mas, ao mesmo tempo,
você tem que se questionar o que funciona para você. Você tem que fazer uma
autocrítica e pensar como pode incrementar as coisas que eu falo na sua realidade.

E quanto mais você se conhecer, mais você testar, e mais você aplicar, e ir
analisando o que funciona para você, o que não funciona, e como você pode fazer
funcionar para você, como você pode mudar um detalhezinho nessa técnica que eu
te passei de forma que funcione muito melhor para você? Aí, meu amigo, você entra
em um outro nível. É o nível que você se conhece, é  o nível que você evolui ao
máximo, é o nível que você vai agir de forma mais inteligente do que todo mundo,
porque a batalha é de você contra você mesmo. Além disso, tem coisas na sua
rotina que só você pode saber. Por isso o autoconhecimento é tão importante.
Vamos pensar em coisas na sua rotina que só você pode saber. Só você pode saber
se você pode, de repente, começar a estudar no ônibus ou não. Não tem como eu
chegar aqui e falar para vocês: galera que anda de ônibus, comecem a estudar no
ônibus. Não. Porque nem todo mundo anda de ônibus. Então têm coisas no seu
estudo que só você pode saber e você tem que buscar melhorar, você tem que
buscar evoluir. E por isso autoconhecimento é tão importante.

Dentro do coaching, a gente trabalha ferramentas de autoconhecimento. Eu
recomendo que você procure sobre o Coaching, que você estude-o também. O que
ele é? Trata-se de uma metodologia dividida em 6 passos. A gente define seu ponto
A,  que é onde você está; a gente define seu ponto B,  que é onde você quer
chegar, e através de um processo de autoconhecimento, a gente elabora o melhor
caminho para você sair do seu ponto A e chegar no seu ponto B, ou seja, o melhor
caminho para você passar em Medicina. E a gente faz isso através de 6 pilares, que
são: foco, planejamento, ação, melhoria contínua, resultado e autoconhecimento.
Isso é muito importante. A palavra que resume o Coaching é autoconhecimento.  
Portanto, existem ferramentas de Coaching para você se conhecer melhor. Uma
dessas ferramentas, que eu vou dar de exemplo para você, mas você pode
pesquisar outras, é o SWOT. O SWOT significa forças, fraquezas, oportunidades e
ameaças, strengths, weaknesses, opportunities e threats. Basicamente você vai
pensar, quais são os seus pontos fortes e fracos para conseguir aprovação em
Medicina, e quais são as oportunidades e ameaças para você conseguir a
aprovação em Medicina.

Depois que você se faz essas perguntas, você começa a pensar: como eu
posso maximizar minhas oportunidades; como eu posso utilizar da melhor maneira
possível minhas forças para passar em Medicina; e como eu posso diminuir minhas
fraquezas e ameaças. E então você vai um por um por suas forças, e vai pensando
como vai otimizar aquela força ou oportunidade, e como vai menosprezar, diminuir
essas fraquezas e ameaças. Por exemplo, você é muito ruim em matemática. Então
o que você tem que fazer para diminuir esse fato? Por exemplo, para diminuir esse
fato você precisa estudar matemática básica. E você através do processo de
autoconhecimento vai se conhecendo, vai entendendo quais são suas fraquezas, o
que você precisa melhorar exatamente, e como você efetivamente alcança seus

_________________________________________________________________________________
O Guia Definitivo Para Passar em Medicina - @matheuscervieri                                        83



objetivos. O legal das ferramentas de Coaching é que elas permitem identificar
exatamente aquilo que você quer e o que você precisa fazer para alcançar seu
objetivo. Daria novamente para escrever outro livro só sobre o Coaching!

Então basicamente o que a gente viu nessas 4 partes do nosso guia?
Nós vimos um pouco desses 6 pilares do coaching, que são: foco,

planejamento, ação, melhoria contínua, resultado e autoconhecimento. E, dessa
forma, eu construí contigo um caminho para você conseguir a aprovação em
Medicina. Então, de forma bem simples e resumindo tudo que a gente viu até aqui,
como que você consegue passar em Medicina? Qual que é o guia definitivo para
passar em Medicina?

PASSO 1: FOCO
Ou seja, definir o seu objetivo, definir que você realmente quer Medicina,

definir que esse é o objetivo que você realmente quer para a sua vida. Definir "eu
vou fazer Medicina".

Depois que você definir o seu objetivo, definir por que você quer esse
objetivo também é importante. E você tem que fazer isso de forma específica, ou
seja, definir em quanto tempo você quer passar, em qual universidade você quer
cursar, tudo que vimos na Parte 1.

PASSO 2: PLANEJAMENTO
É você planejar esse seu objetivo baseado no seu foco, estudar para passar

em 1 ano é diferente de estudar para passar em 2 anos, estudar para passar em
Medicina é diferente de estudar para passar em engenharia. Então, de forma
simples, é pensar em tudo que você precisa para você caminhar na direção certa,
para você ir para o próximo passo e conseguir a tão sonhada aprovação!

PASSO 3: AÇÃO
Trata-se de agir de acordo com o seu planejamento de maneira inteligente.

Lá no seu planejamento, você definiu metas diárias de aprendizagem, como vimos
na parte 2, e você vai seguir essas metas, agindo de maneira inteligente. Como
vimos na parte 3, agir de maneira inteligente é basicamente você ter: técnicas de
estudo, técnicas de produtividade, coaching, técnicas de planejamento, técnicas de
concentração, técnicas de inteligência emocional e técnicas para evitar a
procrastinação. Quando você age de maneira inteligente, você enxerga resultado
nos seus estudos, quando enxerga resultado nos seus estudos, você tem muita
motivação, energia, foco, concentração… Aqui nesse livro demos uma pinselada
sobre agir de maneira inteligente, a verdade é que existem muito mais técnicas!

PASSO 4: BUSCAR SEMPRE EVOLUIR
Para que você consiga agir de forma mais inteligente ainda, você precisa

evoluir. Para evoluir constantemente você precisa estar sempre se perguntando
Como Estudar Mais e Como Estudar Melhor? Quando você age de maneira
inteligente, como falamos anteriormente, você vê resultados, e quando você vê
resultados, você tem mais energia, mais motivação, mais foco, mais concentração,
mais vontade, e isso faz com que você consiga fazer tudo aquilo que você precisa e,
a longo prazo, isso, vai te levar à aprovação em Medicina. De forma simples, tudo
que vimos neste livro foram muitas maneiras para você agir de maneira inteligente e
atingir seu objetivo.
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Esse é o Guia Definitivo Para Passar em Medicina, espero que você tenha
gostado, se você gostou, não deixe de me contar no instagram, contando o
que você achou. Meu instagram é @matheuscervieri.

___________________________________________________________________
_________

OBRIGADO!

Espero do fundo do meu coração que esse livro tenha te ajudado a melhorar
sua performance nos estudos. Tenho certeza que quando você for aprovado vou
entrevistar você lá no meu canal do youtube! Se esse livro te ajudou compartilhe
esse livro com os seus amigos! Além disso, mande seu feedback lá no instagram
@matheuscervieri!

Se precisa de algum tipo de contato profissional pode fazer isso no meu
e-mail mathcervieri@gmail.com

Um grande abraço,
Matheus Cervieri!
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