
BOOST  
NO  

SUCESSO

6 
sinais

Escola Eduardo Cirilo - Método DeROSE



FOCADO  
EM 

EXECUTAR

ViverEmAltaPerformance

Para sermos bem sucedidos, precisamos de 
assumir as tarefas que temos e devemos 
executá-las sem medo de cometer erros ao 
longo do caminho. 
 
Os erros e os fracassos acontecem na vida de 
quem executa (é o processo natural de 
empreender), mas para termos resultados temos 
de fixar no objetivo principal e nunca parar de 
modo a ajustar o foco depois de um tropeço. 
 
Ser um executante por vezes carece de 
paciência e gera incómodo quando estamos 
rodeados de pessoas que não sejam 
semelhantes.

1



TER A  
MENTE 

ABERTA

ViverEmAltaPerformance

É uma das características mais importantes se 
quisermos ser bem sucedidos. Se estivermos 
treinados para ter a nossa mente aberta sobre 
o que nos rodeia, mais conscientes estaremos 
para aprender. 

Com este pensamento, tiramos mais partido de 
todas as situações que surgirão. Ter uma mente 
aberta será mais fácil para entendermos novas 
ideias, novas formas de pensar e colocarmo-nos 
dispostos(as) a desafiar as nossas próprias 
crenças.
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DAR  
SEMPRE O 

MELHOR

ViverEmAltaPerformance

Ser bem sucedido(a) é conseguido pelo uso dos 
nossos pontos fortes como uma fundação. Se 
confiarmos nas habilidades que nos tornam 
mais competentes e as usarmos para fazer o 
que amamos, com certeza conseguiremos mais 
do que esperávamos. 

Também devemos estar plenamente conscientes 
dos nossos pontos fracos e explorar as 
habilidades que os outros têm e que nos faltam. 
Com isso, devemos aprender a delegar 
responsabilidades para que os colegas as 
possam cumprir e nesse momento consigamos o 
máximo de partido dos nossos pontos fortes 
para alcançarmos objetivos.
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SER  
SEMPRE  

AMBICIOSO

ViverEmAltaPerformance

Se é uma pessoa que acorda todos os dias 
pronta para enfrentar as coisas que a vida traz, 
então esteja certo(a) que pode atingir 
os seus objetivos.  

Isso ocorre porque a ambição faz com que 
perceba o sentido de trabalhar largas horas, 
dia após dia sem fim.  

A ambição vinda do íntimo da sua alma faz 
com que seja mais persistente que os demais e 
se torne numa pessoa imparável na conquista 
dos seus objetivos.  
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TER  
O HÁBITO 

DE DEFINIR 
METAS

ViverEmAltaPerformance

A maioria das pessoas acredita que a definição 
de objetivos é perguntar "o que eu 
quero para alcançar e ou onde eu quero estar 
em cinco anos"; no entanto, deixam de lado a 
importância da fixação de objetivos que podem 
alcançar todos os dias.  

Definir metas pequenas que pode conseguir 
diariamente vão ajudar-nos a atingir o nosso 
objetivo final de uma maneira mais fácil, muito 
mais otimista.  

É tudo sobre ver a meta principal como uma 
espécie de escada. Com certeza para chegar 
ao topo tem de subir os degraus, certo? 
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PAIXÃO  
EM 

MELHORAR

ViverEmAltaPerformance

Quando temos profundos desejos e aspirações 
para sermos a melhor versão de nós mesmos e 
costumamos ser o nosso pior crítico, é claro que 
o seu destino é para ser bem sucedido.  

As pessoas que realmente querem ter sucesso e 
alcançam os seus objetivos, sentem o desejo 
constante de mudar essas coisas que estão 
erradas e continuam na busca da 
melhorar no fim de dar mais e mais.  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TÉCNICA  
DE ELITE 
TREINAR A 

MENTE

ViverEmAltaPerformance

Toda e qualquer realização material que temos, 
começou um dia pelo engenho do pensamento. 
O pensamento cuja materialização depende 
quase que exclusivamente do poder da mente.  

Veja a mente como um músculo… ela vai 
ficando mais forte de cada vez que a 
exercitamos. Escolher os exercícios certos, 
fazem com que a mente poderosa seja um 
exclusivo de poucos. Uma verdadeira 
ferramenta de Elite. Quais são os exercícios? 
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EXERCÍCIOS  
DE ELITE  

TREINAR A MENTE

ViverEmAltaPerformance

Mentalização: habitue-se a ver claramente o 
que pretende. Para isso, aplique o exercício 
diário de imaginar uma tela de cinema onde 
surgem as imagens (tal como num filme) do que 
pretende ver realizado a curto prazo na sua 
vida.  Coloque o máximo de detalhes que a sua 
mente consiguir projetar (cores, formas, sons, 
aromas, sensações…).  
Tempo de duração: 10 minutos diários.  1º



EXERCÍCIOS  
DE ELITE  

TREINAR A MENTE

ViverEmAltaPerformance

Meditar: Aprenda a parar os pensamentos da 
sua mente… pelo menos a abrandar o fluxo 
frenético de inputs a que nos habituamos a 
processar nos tempos de hoje. Como treinar?  

Comece por concentrar-se no som da sua 
respiração. O objetivo principal é não 
pensar, mas para chegar a esse ponto temos 
de reduzir as distrações e para já treinar com 
um único pensamento: o som da respiração.  
Tempo de duração: 5 minutos diários.
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