


O Por Quê Você Ainda Não Passou em Medicina!

Introdução

Neste desafio você vai aprender passo a passo Como Passar em Medicina.

Você vai aprender as habilidades que você deveria ter aprendido nas escolas e nos
cursinhos, mas infelizmente não aprendeu!

Eu vou te ensinar algo único que inovador que você não viu em nenhum outro lugar.
Vou te mostrar o problema que te impede de passar em Medicina e vou te mostrar
como consertar esse problema.

No final desse material temos o desafio do dia de hoje!

Minha História Rapidinho

No meu ensino médio eu era um aluno normal, muitas vezes considerado burro.

Chegou no terceiro ano e eu decidi estudar para o vestibular.

Eu estudei muito, muito mesmo, mas chegou no final do terceiro ano e eu não
consegui a aprovação no curso que eu tanto queria fazer.

Foi bem decepcionante ver a reação dos meus familiares e ter que se comparar
com os meus amigos que já tinham entrado na faculdade.

Confesso que senti inveja das pessoas que tinham passado....

Bem, como eu tinha estudado muito, eu resolvi falar com aprovados em Medicina
para descobrir o que eu fazia certo e o que eu fazia errado.

Não fazia nenhum sentido ter estudado muito, mas não ter passado.

Falando com esses aprovados eu entendi que não bastava estudar muito para
passar em Medicina, era preciso desenvolver outras competências que infelizmente
nem as escolas nem os cursinhos ensinam.

Falando com esses aprovados, eu também decidi que tentaria passar em Medicina.

Então, resolvi entrar no cursinho.
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Quando eu entrei no cursinho, eu me deparei com o primeiro problema:

Todas as pessoas aqui parecem ser mais esforçadas e mais inteligentes do que eu.

E, isso era só na minha cidade.

O meu primeiro pensamento foi:

“o que eu vou fazer para me diferenciar?”

A minha conclusão lógica foi se eu só seguir o cursinho como todo mundo aqui eu
vou demorar anos para passar porque essa galera é mais esforçada e mais
inteligente do que eu.

Foi assim que eu comecei uma vasta pesquisa sobre aprendizagem, produtividade,
Coaching…

Depois de 8 meses fazendo o que eu vou te mostrar aqui, eu finalmente consegui a
aprovação em Medicina.
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Como surgiram essas habilidades!

Depois que eu consegui a aprovação eu percebi que claramente o que fazia uma pessoa
passar em Medicina não era os conteúdos do cursinho.

Isso era claro para mim, porque tinham alunos nos melhores cursinhos que não passavam e
alunos que estudam só com vídeo aulas que passam.

A aprovação depende do aluno e não do cursinho.

O aluno foda sem cursinho é aprovado. O aluno bosta no melhor cursinho do mundo, não é
aprovado.

Nós vamos falar sobre isso mais para frente…

Percebendo que o que fazia as pessoas serem aprovadas em Medicina não era
ensinado nem nas escolas nem nos cursinhos, eu resolvi pesquisar a fundo e ensinar
o que verdadeiramente diferencia os alunos aprovados do não aprovados.

Criado por @matheuscervieri. Página 4



Então, eu:

● Entrevistei mais de 40 aprovados em Medicina.

● Fiz uma pesquisa online com mais de 160 aprovados em Medicina.

● Fiz cursos nacionais e internacionais sobre produtividade, inteligência emocional e
aprendizagem…

● Criei o maior curso de técnicas de estudo para vestibulandos de Medicina que hoje
conta com mais de 5.000 alunos.

● Usei minha própria experiência até conseguir a aprovação em Medicina!

Hoje felizmente eu já ajudei centenas de alunos a conseguir a aprovação em Medicina.
Alunos como:
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Eu não estou te falando tudo isso para aparecer ou algo assim, eu só estou te falando tudo
isso porque eu posso te ajudar a conseguir a aprovação.

Eu odeio me apresentar. Eu só contei essa história porque hoje em dia com a internet a
gente não pode confiar em todo mundo.

Certificado em Coaching garantido pela International Association Of Coaching!
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O Problema Que Vamos Resolver!

AS ESCOLAS E CURSINHOS NÃO ENSINAM OS ALUNOS COMO PASSAR EM
MEDICINA!

Como eu te disse anteriormente, eu sempre me perguntei porque alguns alunos nos
melhores cursinhos não passam, e porque alguns alunos estudando com vídeo
aulas no youtube passam.

A resposta é simples:

A aprovação em Medicina não depende do cursinho, ela depende do aluno.

O problema é que os cursinhos e as escolas não te ensinam que aluno você precisa
se tornar para passar em Medicina.

Os cursinhos e escolas só focam em te jogar a informação, mas não te ensinam
como lidar com essa informação!

Os cursinhos e as escolas só focam nos conteúdos maçantes e cientificistas, e NÃO
TE ENSINAM como ter uma inteligência emocional, como ser produtivo e
organizado, e não te ensinam 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 conseguem, tem
aquela famosa sensação de branco, e, por último, desenvolvem medo, ansiedade,
estresse, cansaço e falta de energia.

Basicamente, os cursinhos e escolas te jogam um monte de informação (que existe
de forma gratuita na internet) e não te ensinam como lidar com essa informação
(que é o que diferencia os aprovados dos não aprovados)!

Alguns alunos por sorte ou esperteza acabam aprendendo a lidar com essa
informação de maneira eficiente e passam em Medicina de maneira rápida.

Por outro lado, outros acreditam na mentira, não aprendem a lidar com essa
informação cientificista e acabam demoram anos para passar ou desistem no meio
do caminho.
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Solução

A solução é se tornar um aluno que age de acordo com alguém que passa em
Medicina e que sabe lidar com a informação que os cursinhos e que as vídeo aulas
no cursinho te passam.

A sua sorte é que eu criei um método que mostra tudo o que você precisa fazer para
passar em Medicina.

É o método da minha mentoria Como Passar em Medicina.

Nesse método, você precisa desenvolver 4 pilares e 8 habilidades.

Os 4 pilares são:

1. Foco e Motivação
2. Planejamento e Rotina
3. Ação Inteligente
4. Melhoria Contínua.

As 8 habilidades são e é isso que você vai aprender aqui no Desafio:

1. Como Ter Motivação e Energia ao longo de todo o ano
2. Planejamento e Organização
3. Como Estudar e Revisar os Conteúdos Corretamente.
4. Como Ter Foco e Concentração
5. Como Eliminar a Procrastinação
6. Como Ter Uma Inteligência Emocional
7. Como Ser Produtivo e Ter Mais Energia
8. Autoconhecimento e Melhoria Contínua

São pilares e habilidades que qualquer aluno pode desenvolver para passar em
Medicina.

Quando eu falo que são 4 pilares e 8 habilidades parece algo complexo, mas
na verdade é bem simples.

1- Foco e Motivação - Nós vamos aprender a acabar com a dúvida se você quer ou
não Medicina e vamos aprender a se manter motivado ao longo de todo o ano.
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2- Planejamento - Nós vamos aprender como criar um bom plano de estudos com
metas diárias de aprendizagem e vamos aprender como desenvolver a rotina dos
aprovados em Medicina.

3- Ação Inteligente - Nós vamos aprender como estudar corretamente, como não
esquecer do que você estuda, como ter foco e concentração, como eliminar a
procrastinação e como ser mais produtivo e ter mais energia para que você consiga
cumprir todas as suas metas diárias de aprendizado.

4- Melhoria Contínua e Autoconhecimento - Nós vamos desenvolver uma
inteligência emocional poderosa para lidar com as adversidades do estudo para o
vestibular e ENEM!

1- Foco e Motivação!

Na aula de hoje falaremos sobre foco e motivação.

É, talvez, a parte mais chata porque é um pouco teórica, mas é muito importante.
Amanhã vamos falar sobre planejamento e como montar e organizar o seu
planejamento.

Como Ter Motivação e Energia ao Longo de Todo o
Ano!

Motivação = Decisão + Fé (Acreditar) + Motivos + Ação
Inteligente + Melhoria Contínua.

A Importância Menosprezada da Decisão!

O primeiro passo para passar em Medicina, ter motivação, foco e eliminar a
procrastinação é decidir passar em Medicina.

Parece óbvio, mas a maioria das pessoas que estão estudando para passar em
Medicina não decidiram passar em Medicina de verdade, e eu vou te explicar!
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Você com certeza conhece aquela pessoa que está em dúvida em qual direção
seguir?

A pessoa está em dúvida se cursa odontologia ou Medicina.

Ou a pessoa estuda enfermagem e quer estudar para Medicina ao mesmo tempo!

São vários exemplos… Exemplo da mentorada - dúvida entre biomedicina e
Medicina.

Esse tipo de indecisão gera falta de energia, falta de motivação, falta de
produtividade…

O pior exemplo: a pessoa diz para si mesmo que quer Medicina mas não age de
acordo com alguém que passa em Medicina!

Ou seja, a pessoa estuda de qualquer jeito, não tem um planejamento, estuda
poucas horas por dia.

Não adianta você dizer que quer fazer Medicina e agir como um preguiçoso!

Por que decidir é tão importante?

1. Decidir gasta muito energia, é uma das atividades mentais que gastam mais
energia!

2. As suas ações não vão corresponder ao seu objetivo se você está em dúvida!

Se você está indeciso, certamente, nos momentos de dificuldade, seu cérebro vai te
sabotar e você vai optar pelo mais fácil.

A Dúvida é o Maior Vilão Da Sua Aprovação em Medicina!

Uma pessoa indecisa e em dúvida é frequentemente uma pessoa desmotivada e
procrastinadora.

Como Decidir e Acabar Com a Dúvida?

É tão óbvio quanto eu vou falar aqui, mas apenas decida!
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O problema é que os alunos acham que um dia eles vão acordar e vai estar
decidido.

A resposta para a sua dúvida nunca vai chegar. O ser humano é incapaz de tomar
uma decisão prática sobre a vida.

Você deve listar as alternativas que você tem, pensar qual é a melhor para você e
decidir!

Se você não sabe qual é melhor, joga uma moeda para cima, decida e se
comprometa com o que você decidiu!

Decidir SEMPRE É MELHOR DO QUE FICAR EM DÚVIDA!

A DÚVIDA destrói o ser humano!

Decidir é Escolher, Se Responsabilizar, Ajustar Se Necessário e
Nunca Olhar Para o Que Poderia Ter Sido.

Ou seja, você escolhe um caminho, se responsabiliza pelas consequências desse
caminho, muda o caminho se necessário, e nunca olha para o que poderia ter sido.

Você escolheu fazer Medicina, se responsabiliza pelas consequências disso, dá o
seu melhor e estuda como alguém que passa em Medicina, e ae duas coisas podem
acontecer:

1. Você passa em Medicina e é muito feliz!

2. Você não passa, mas por ter tentado não vive com o arrependimento do que
poderia ter sido!

A Dúvida Surge do Medo!

No livro Ética a Nicômaco, Aristóteles fala sobre o que realmente trás a felicidade,
as virtudes.

Ele fala que a felicidade não está nem nas honras nem nas glórias. Ou seja, a
felicidade não está em passar em Medicina, mas em desenvolver uma vida virtuosa.
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Uma das principais virtudes é a virtude da coragem. No livro Aristóteles fala que a
incerteza é fundamental para ter coragem, se não tivesse incerteza, não seria
coragem.

Decidir fazer Medicina pode ser uma atitude corajosa, e nesse caso é a atitude
correta porque é a atitude virtuosa.

Se você está com medo de não passar em Medicina, e, por isso, está com dúvida.
NA MINHA OPINIÃO, fazer Medicina é a atitude certa para você.

Além disso, acredito que a melhor decisão é aquela que vai fazer você desenvolver
mais virtudes!

Estudar para Medicina envolve desenvolver várias virtudes, como a virtude da
disciplina, da força ,da coragem.

Logo, se você está em dúvida, pode levar isso em consideração.

A questão é:

Não tem como saber se você vai passar em Medicina, o segredo não é as decisões
que você toma, mas se comprometer com as decisões que você tomou de
forma que você desenvolva o máximo de virtudes.

A dúvida surge principalmente do medo de não passar. Só que ser corajoso é
estudar o máximo que você consegue apesar da incerteza de não passar.

Veja:

Decidir estudar para o vestibular de Medicina é uma atitude arriscada por várias
razões. Sempre existe a chance de não passar. Entretanto, a única forma de
descobrir é estudando e dando o seu melhor. O seu melhor mesmo.

Se você der o seu melhor, você nunca vai viver com a dor do que poderia ter sido.

Agora, se você não decidir por medo, você vai viver para sempre com a dor do que
poderia ter sido.

Uma pessoa corajosa estuda mesmo com a dúvida. Uma pessoa medrosa,
deixa de estudar por causa da dúvida.

Foco!
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Acredito que essa palavra resume bem o que vimos até aqui!

Você não pode ser ginecologista e tarado ao mesmo tempo, você precisa tomar
uma decisão!

Então você tem que ter muito claro o seu objetivo, para:

1. Não gastar energia com coisas desnecessárias;
2. Não gastar energia decidindo;
3. Focar e realizar exatamente uma única atividade. É mais fácil realizar uma

única coisa do que querer fazer várias coisas ao mesmo tempo.

A Importância Banalizada da Fé!

Você precisa acreditar que você vai passar.

Agora acreditar que você vai passar não é aquele papinho de autoajuda de o
segredo que o pensamento tem força.

Acreditar no pensamento que você vai passar é a mesma coisa que não acreditar.

Lembre-se, o pensamento, ao contrário do que o mundo contemporâneo vende para
nós, tem pouca força comparado com a realidade dos fatos!

René Descartes citou erroneamente: Penso, logo existo.

Qualquer pessoa que parar para analisar a realidade dos fatos por um segundo,
percebe que esse pensamento é uma mentira!

Você existe, depois você pensa!

Todas as coisas precedem o seu pensamento! As coisas são o que são
independentemente do que você pensa sobre elas. E, se você pensa algo errado
sobre elas, você não muda as coisas, você apenas declara que é um louco.

Bem, você deve ter entendido que acreditar nos pensamentos é praticamente inútil
(em alguns momentos isso pode te ajudar a se motivar, mas não é isso que trás a
verdadeira motivação).

Para acreditar de verdade, para ter fé de verdade, você precisa agir!
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As suas ações práticas declaram quem você realmente é e o que você realmente
acredita.

Se liga nessa frase:

“As suas ações DEVEM corresponder às suas ambições” Gary Vee.

Você já deve ter ouvido que a fé move montanhas. A fé só move montanhas quando
você age de acordo com a sua ambição. E, essa ação é o que de fato atesta a sua
fé.

Se você acredita que você vai passar em Medicina, mas você só estuda 1 hora por
dia, você não acredita mesmo que vai passar em Medicina.

Se você estuda só as matérias que você gosta, você não acredita mesmo que vai
passar em Medicina.

Quanto mais fé você tiver, maior a chance de você passar. Não pelo fato de você
acreditar, mas pelo fato de quem acredita age de acordo com alguém que acredita!

Ação Inteligente!

Para ter motivação você precisa enxergar resultados verdadeiros no seu estudo.

E para enxergar resultados verdadeiros no seu estudo você precisa agir de maneira
inteligente.

Para agir de maneira inteligente recomendo que você assista todas as aulas aqui do
nosso desafio.

Quanto mais resultados você enxergar nos seus estudos diários, mais motivação
você vai ter!

Esse é um dos maiores responsáveis pela motivação.

Vou te dar dois exemplos:

O Pedro não assistiu as aulas aqui do Desafio, não sabe como estudar, e estuda os
conteúdos da maneira errada. Ele passa 3 meses estudando, mas chega na metade
do ano e ele percebe que não aprendeu os conteúdos.
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Isso vai gerar uma desmotivação enorme no Pedro, e também vai gerar um estresse
gigante.

Agora imagina a Maria, a Maria assiste as aulas do desafio e estuda da maneira
correta. Ela passa 3 meses estudando da maneira correta, chega na metade do
ano, e ela percebe que aprendeu quase tudo que ela estudou. Ela se sente
motivada, pois enxergou resultados claros nos seus estudos.

Processo x Resultado FINAL!

As pessoas acham que passar em Medicina está relacionado com o dia do ENEM,
quando na verdade a aprovação em Medicina está relacionada com as pequenas
ações que você faz no seu dia a dia!

Se você estuda em um dia, e cumpre todas as suas metas, você deve se sentir
motivado e energizado!

Se você estuda em outro dia e não cumpre a suas metas, você deve se sentir
desmotivado.

A dor faz parte do processo de evolução, você tem que se sentir mal quando não
cumpre as suas metas de forma que você melhore no próximo dia!

Mude seu pensamento para pensar em dias!

Pense assim, nesse dia eu vou fazer a melhor preparação para passar no vestibular
que alguém está fazendo!

A verdade é que a concorrência é muito baixa, existem poucas pessoas estudando
e seguindo tudo o que vou te passar aqui no desafio!

Resuminho:

Quanto mais ação inteligente + motivação + energia + felicidade.

Passar a tarde inteira estudando uma matéria que você não precisa estudar causa
desmotivação porque você está gastando energia para nada.

Agora passar uma tarde e finalmente dominar um assunto importante de
matemática causa muita motivação porque você está vendo um resultado que vai te
levar a aprovação em Medicina!
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Quanto menos ação inteligente - motivação - energia - felicidade.

Participe aqui do desafio, porque aqui você vai aprender como agir de maneira
inteligente.

Melhoria Contínua

Você deve buscar ser sempre o melhor que você pode ser, porque quanto mais
você evoluir, mais resultado você vai enxergar nos seus estudos, e mais motivação
você vai ter.

Parece um paradoxo, mas quanto mais você estuda AGINDO DE MANEIRA
INTELIGENTE, mais motivado você se sente.

É por isso que tem alunos que chegam no final do ano extremamente motivados, e
tem alunos que chegam no final do ano desmotivados.

E, é por isso, que você precisa buscar evoluir sempre, porque isso sempre vai te
deixar mais motivado.

Atividade prática para evoluir constantemente:

Sempre se faça essas duas perguntas:

1- Como eu posso fazer mais?
2- Como eu posso fazer melhor?

Descanso e Motivação!

Muitas vezes você não está desmotivado, você só está cansado mesmo, e nós
vamos falar sobre isso mais para frente aqui no desafio. Fique tranquilo.

Atividade Prática!

Antes de irmos para a atividade prática, eu preciso te avisar que a aula de amanhã
vai ser épica. Eu vou te mostrar como planejar e organizar seus estudos de uma vez
por todas.

Atividade prática (ficha da vitória)!
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Cria um ficha a mão e escreva:

1. Decidir que quer passar em Medicina → definir um objetivo claro e
específico.

- Escrever na folha Eu Vou Passar em Medicina em X Tempo e Y
Universidade!

2. Por que você quer passar em Medicina?
- Escreva todos os motivos pelos quais você quer passar em medicina.

3. Fotografia da sua aprovação!
- Descreva a fotografia do dia que você passar em medicina.
- A foto que você vai enviar para mim quando passar em Medicina.
- Como você vai estar? Com quem vai estar?

Dica bônus:

Se você dorme motivado, você tem muito mais chance de acordar motivado. Se
você dorme desmotivado, você tem muito mais chance de acordar desmotivado.

Todos os dias antes de dormir você vai ler a ficha da vitória para si mesmo falando
em voz alta e com motivação:

1. Eu vou passar em Medicina no x lugar em y tempo.
2. Eu quero passar em Medicina porque…
3. Se eu não passar em Medicina eu vou…
4. No dia que eu passar em Medicina eu vou tirar uma foto (fotografia da

aprovação)!
5. Descreva com motivação todas as tarefas do próximo dia.
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