


Inteligência Emocional Para Passar 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!

Eu era um aluno normal que estudava só para passar de ano.

Chegou no terceiro ano, e eu decidi começar a estudar.

Eu estudei muito, muito, muito. Muito mesmo, ao ponto de sacrificar a minha vida
para estudar.

Chegou o resultado do vestibular, e eu não fui aprovado.

Eu fui tentar descobrir o que eu fazia de errado.

Eu descobri as habilidades que eu vou te mostrar aqui no Desafio.

E, depois de 8 meses eu 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.

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.
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Certificado em Coaching garantido pela International Association Of Coaching!

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.
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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.

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.
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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.

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 e vamos

Nas últimas aulas....

Na nossa primeira aula falamos sobre o primeiro pilar Foco e Motivação.

Na nossa segunda aula falamos sobre o pilar Planejamento.

Na nossa terceira e na quarta aula começamos a falar sobre ação inteligente.

Criado por @matheuscervieri Pág 7.



Eu te falei que definimos um objetivo, criamos metas de aprendizagem para esse
objetivo na aula dois, e agora estamos aprendendo a agir de maneira inteligente
para estudar e aprender, e não para estudar e cumprir tabela.

Na terceira aula eu te falei como realmente funciona o aprendizado e como estudar
na prática.

Na quarta aula eu te ensinei a técnica mais importante para se focar se concentrar
nos estudos.

Na quinta aula continuamos o assunto ação inteligente, agora vamos trabalhar dicas
práticas para ter mais foco, mais energia, ser mais produtivo e eliminar a
procrastinação.

Hoje vamos entrar no quarto pilar, Melhoria Contínua e Autoconhecimento.

O quarto pilar é extenso, mas vamos focar hoje em inteligência emocional. Você vai
aprender a lidar bem com as adversidades do vestibular e do ENEM!

Auto-responsabilidade - O Primeiro Passo Para uma
Inteligência Emocional FODA!

História rapidinho - Quarentena e a vitimização exagerada dos estudantes...

DISCLAIMER: A quarentena e o coronavírus é uma situação péssima para todo
mundo, talvez você tenha uma familiar que morreu, ou talvez esteja passando por
uma crise financeira por causa desse vírus. Se você passou por uma dessas
situações, saiba que minha comunicação não é para você. Eu estou falando com
quem está vivendo o coronavírus relativamente tranquilo. Se você passou por uma
dessas situações, fico triste e deixo meu direct a disposição para você desabafar
comigo e para eu ajudar no que for preciso. O meu objetivo aqui não é diminuir o
sofrimento ou negar a o coronavírus. O meu objetivo claro aqui é colocar as coisas
na perspectiva correta para que você consiga passar em Medicina.

Dito isso, vamos lá….

Nós reclamamos que temos que ficar em casa enquanto nossos avós iam para a
Guerra!

Pare de reclamar imediatamente!
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Você não escolhe a sua situação, mas você escolhe reclamar dela!

Comece a agradecer e pare de reclamar!

São Tomás de Aquino dizia com muita sabedoria que a Tristeza não é pecado, mas
alimentar a tristeza é!

Estamos na melhor época da história da humanidade MESMO COM A
QUARENTENA.

Coloque a sua vida na perspectiva correta, você tem muito mais coisas para
agradecer do que para reclamar.

Sim, eu entendo que você passa por problemas, e muitos problemas que só você
passa, mas reclamar não vai te ajudar, comece a pensar em como resolver e
comece a agradecer por tudo que tu já tem.

Alfred Adler criador da segunda escola de psiquiatria de Viena:

“Nenhuma experiência é em si a causa do nosso sucesso ou fracasso! Nós não
sofremos do choque das nossas experiências - o chamado trauma, mas o
transformamos em algo que atende os nossos propósitos. Não somos determinados
pela nossas experiências, mas o sentido que damos a elas é autodeterminante “

Pare de pensar nos teus direitos e comece a pensar nos teus deveres. Ninguém te
deve nada.

Auto-responsabilidade - O que é?

Segundo Augusto Cury é a capacidade racional e emocional de trazer para si toda
responsabilidade por tudo que acontece em sua vida, por mais inexplicável que
seja, por mais que pareça estar fora do seu controle e das suas mãos.

• Não aceitar o que veio, não ser um conformista…
• Não ser um coitado, não reclame das circunstâncias, não busque culpados,
não seja a vítima, não justifique seus erros.
• Não tenha medo de errar, de correr riscos, e do julgamento das pessoas.
• Não criticar, não julgar, ter ausência de julgamento. Perdoe!!

No meio do caminho irão existir pessoas e circunstâncias que vão te atrapalhar e te
ajudar, entretanto é seu dever entender que a responsabilidade de alcançar o seu
objetivo é inteiramente sua.

Foque sempre no que você pode fazer perante a situação adversa.
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Sim, os seus pais, o governo, a crise, a sua escola, a sua infância tudo isso
influencia, porém isso não pode determinar o seu destino.

Como Ser Auto-Responsável

1- Não aceitar o que veio, não ser um conformista. Não aceite as
circunstâncias que vierem para você, seja autor da sua própria
história. Não se conforme com as situações emocionais, psíquicas,
sociais, e problemas.

Segundo Augusto Cury o conformismo é a arte de se acomodar, de não reagir e de
aceitar passivamente as dificuldades psíquicas, os eventos sociais, e as barreiras
físicas.

O conformista acredita que tudo é obra do destino. O ativista acredita que o destino
é uma questão de escolha.

Segundo, Augusto Cury:

Todos somos conformistas em alguns aspectos e ativistas em outros. Por exemplo,
posso ser um conformista na academia, mas um ativista nos estudos.

Exemplos:

• Aceita a situação por ela ser mais confortável. Por exemplo, vou cursar
engenharia porque não preciso sair da minha cidade para cursar.
• Não posso fazer Medicina porque sou ruim na redação.
• Não posso fazer Medicina porque não sou inteligente e nasci em uma família
pobre.
• É, basicamente, a arte de aceitar, ao invés de ser protagonista.

2- Não ser um coitado, não reclame das circunstâncias, não
busque culpados, não seja a vítima, não justifique seus erros. Não
ser um coitado, não reclame das circunstâncias, não busque
culpados, não seja a vítima.

Nem todo o conformista é um coitadista, mas todo o coitadista é um conformista.

Não tenha dó de si mesmo. Não tenha pena de si mesmo.
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As circunstâncias estão onde estão, é o que é. Se você não pode mudar as
circunstâncias, aceite elas.

Existem sempre duas opções, se responsabilize mude a situação, ou aceite a
situação e dê o seu melhor mesmo com a situação adversa.

Não busque culpados para os seus problemas, sempre busque onde você errou.

Não importa quem é o culpado. A única coisa que importa é o que você pode fazer
para superar o erro dos outros.

Sempre busque o que você pode fazer. Esqueça o papel e a importância dos outros.
Se você contou com alguém para te ajudar, e essa pessoa não te ajudou. O erro é
seu, você não convenceu essa pessoa de maneira eficiente a te ajudar. SEMPRE
SE RESPONSABILIZE.

Evite pensar em quem está errado, pense em como solucionar o problema. O
verdadeiro culpado não importa.

Não seja vítima. Não comece a dizer as desvantagens que você tem em relação aos
outros para que as outras pessoas sintam pena de você ou para justificar os seus
fracassos.

Todo mundo vive batalhas, alguns têm sorte de serem batalhas maiores, outros
piores.

Vencedores vencem apesar das circunstâncias.

Perdedores encontram justificativas para os seus fracassos.

Nem sempre vamos vencer, e está tudo bem. A única diferença é que
perdedores precisam encontrar justificativas para os seus fracassos.

Não busque justificativas para os seus erros. Não busque a circunstância que fez
você errar, ou as pessoas que te atrapalham, ou os fatores aleatórios que te
impediram de conseguir alguma coisa. Busque sempre aquilo que você poderia ter
feito. Busque sempre aquilo que você pode fazer!

A única coisa que verdadeiramente importa é o que você poderia ter feito. Busque
isso, e aprenda com os seus erros.

Exemplos:
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• Nasce em uma família pobre e justifica que não fará Medicina, porque nasceu
em uma família pobre.
• Tem um professor de geografia ruim, e fala que nunca vai aprender geografia
porque o professor de geografia é ruim.
• O coitadismo e o conformismo são muito parecidos, o coitadismo é mais
grave, mas o conformismo é mais perigoso.
• Sempre que se conformar, reaja!

3- Não tenha medo de errar, de correr riscos, e do julgamento das
pessoas.

Meu Texto Favorito - O Homem na Arena

“O que importa não é o homem que critica ou aquele que aponta como o bravo
tropeçou, ou quando o empreendedor poderia ter atingido maior êxito. Importante,
em verdade, é o homem que está na arena, com a face coberta de poeira, suor e
sangue; que luta com bravura, erra e, seguidamente, tenta atingir o alvo. É aquele
que conhece os grandes entusiasmos, as grandes devoções e se consome numa
causa justa. É aquele que, no sucesso, melhor conhece o triunfo final dos grandes
feitos e que, se fracassa, pelo menos falha ousadamente, de modo que o seu lugar
jamais será entre as almas tímidas, que não conhecem nem a vitória, nem a
derrota.”

NÃO SEJA A TIA ZÉLIA!

Somos seres humanos imperfeitos vivendo em um mundo imperfeito. Infelizmente,
hoje, na sociedade existe uma cultura do endeusamento. Entretanto, ninguém é
perfeito e o sucesso é cíclico. Entenda a sua imperfeição, reconheça os seus erros,
e mais importante, se responsabilize por eles.

“O medo da crítica, do vexame, da rejeição, do julgamento alheio e dos olhares
sociais tem feito mentes brilhantes apagarem suas luzes”
Augusto Cury

Não tenha medo de errar e de correr riscos. Resultados extraordinários
requerem risco.

“Quem vence sem riscos triunfa sem glória. Quem vence sem glória triunfa sem
lágrimas. Quem vence sem lágrimas, triunfa sem humildade. Quem vence sem
humildade triunfa sem valorizar seus pares ou a labuta da jornada.”
Augusto Cury
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“Muitos estudantes temem levantar a mão, e questionar seus professores, expressar
seus pensamentos. O sistema educacional procura alunos quietos, mas a sabedoria
procura alunos inconformados.”
Augusto Cury.

Você não pode se preocupar com a opinião dos outros, porque os outros não sabem
o que traz felicidade para você. Ignore os outros, sempre que você fizer algo de
impacto, você será criticado.

As outras pessoas te criticam para se sentirem melhores com elas mesmas. Toda a
pessoa que fere foi ferida. Criticar mostra insegurança.

4- Não criticar, não julgar, ter ausência de julgamento.

Somos seres humanos imperfeitos, vivendo em um mundo imperfeito.

O julgamento é burro, porque você seria exatamente igual aquela pessoa se tivesse
passado pelas mesmas experiências que ela.

Toda vez que você gasta energia pensando no que o outro está fazendo de errado,
você está perdendo tempo que poderia ser usado para você alcançar o seu objetivo
e para você melhorar.

Não endeuse as pessoas. Ninguém é melhor do que ninguém. Dentro de cada
indivíduo existem histórias e experiências únicas. Todo o ser humano é único, não
julgue nem para melhor nem para pior.

O mundo é aleatório, somos frutos da interpretação das experiências que vivemos.
Pare de se estressar pensando na atitude e nas características dos outros tanto
positivamente quanto negativamente.

Pare de pensar no que os outros fizeram para você. Primeiro você não sabe a
intenção, segundo, ficar com raiva não vai ajudar em nada. Perdoe a outra pessoa,
entenda que quando você perdoa quem sai ganhando é você não o perdoado. A
maior vingança é o perdão.

Logoterapia Viktor Frankl

Viktor sobreviveu ao campo de concentração e criou a sua psicologia!

3 formas para melhorar a vida:

1. Criando um trabalho ou praticando um ato;
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2. Experimentando algo ou encontrando alguém;
3. Pela atitude que tomamos em relação ao sofrimento inevitável.

Lembre-se:

1. Amar uma pessoa!
2. Servir um ideal!
3. E aceitar o sofrimento inevitável da vida.

Aristóteles Ética a Nicômaco

A felicidade é alcançada através da virtude!
As virtudes são atemporais e você sempre pode ser virtuoso! Se dependesse da
situação externa para sermos felizes, nunca seríamos!

Virtudes Básicas

• A prudência (originalmente “sapientia” que em latim significa conhecimento
ou sabedoria), dispõe a razão para discernir em todas as circunstâncias o
verdadeiro bem e a escolher os justos meios para o atingir. Ela conduz a outras
virtudes, indicando-lhes a regra e a medida”, sendo por isso considerada a
virtude-mãe humana;
• A justiça, que é uma constante e firme vontade de dar aos outros o que lhes
é devido;
• A fortaleza (ou Força) que assegura a firmeza nas dificuldades e a constância
na procura do bem;
• E a temperança (ou Moderação) que “modera a atração dos prazeres,
assegura o domínio da vontade sobre os instintos e proporciona o equilíbrio no uso
dos bens criados”, sendo por isso descrita como sendo a prudência aplicada aos
prazeres.

A Virtude da Paciência!

A maior causa de ansiedade nos jovens que ninguém está falando! Não existe
nenhum motivo para ter pressa!

Você não precisa provar nada para ninguém.

Não precisa provar para os seus pais, para o seus amigos… A vida não é uma
competição!

“Eu tenho 20 anos estou muito atrasado para passar em Medicina??? “
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Atividade Prática!

Amanhã ficar o dia inteiro sem reclamar. Sempre que encontrar um problema,
busque a solução e não o culpado. Treinar a mente para fazer esse shift.
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