


APRESENTAÇÃO

Parabéns por baixar este e-book!
O conteúdo que eu trago aqui são 
dicas, dicas preciosas para você assumir 
o controle da sua vida e então construir o 
estilo de vida dos sonhos. São 4 capítulos 
simples, de fácil aprendizado, com histórias 
e ferramentas de sabedoria para te 
levar a uma vida extraordinária.
 
Eu quero ser o seu guia para subir 
na vida, para atingir pontos que 
você nem imaginava serem 
possíveis, quero te ajudar a 
ser uma pessoa melhor, a 
crescer mais e eu tenho 
certeza que este material 
será uma ferramenta 
PODEROSA para você.
 
Um forte abraço,
 
Paulo Vieira



-  P R I M E I R A  A T I T U D E  -

AUTORRESPON
SABILIDADE

Há alguns anos, conheci um vendedor que 
ficava esperando pelo grande golpe de sorte que 
mudaria a sua vida. Mas, mesmo diante de grandes 
oportunidades, ele era incapaz de perceber ou 
aproveitar até as chances mais generosas. Por 
quê? Porque, segundo o vendedor, seu sucesso não 
dependia dele ou das atitudes que ele tomava. 
Dependia do destino enviar para ele o famoso “Pulo 
do Gato”.

 
O que você precisa se dar conta com esta 

história: apenas você é responsável pelo que te 
acontece. Só desse modo os resultados dos sonhos 
serão conquistados.

Oportunidade se constrói, não se espera! Com 
autorresponsabilidade resultados tremendos são 
atingidos e existem seis regras que você pode seguir 
todos os dias para chegar até a autorresponsabilidade, 
são 6 LEIS:



6 LEIS DA
AUTORRESPON-
SABILIDADE
Se é para criticar os outros, cale-se;

Se é pra reclamar, dê sugestão;

Se é para buscar culpados, busque solução;

Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor;

Se é para justificar seus erros, aprenda com eles;

Se é para julgar as pessoas, julgue suas atitudes.



LEMBRE-SE:

PARA
GUARDAR:

A LIÇÃO DO 
MÉTODO CIS
SOBRE ESSA 
ATITUDE:

Ser autorresponsável é ter a certeza 
absoluta, a crença de que você é o 
único responsável pela vida que tem 
levado. Consequentemente, é o único 
que pode mudá-la e direcioná-la.

A primeira atitude para assumir o 
controle da sua vida: usar no seu dia-a-
dia as seis leis da autorresponsabilidade 
e assim avançar em direção aos seus 
objetivos.

- Todos temos os recursos para sermos felizes.
- Se alguém pôde, você também pode.



-  S E G U N D A  A T I T U D E  -

focar

Cada vez mais em minhas sessões de coaching 
eu presencio pessoas que me relatam que dormem 
com seu celular, ou até mais de um aparelho, ligados. 
Cada notificação as faz acordar para conferir do que 
se trata ou para responder uma mensagem. É claro 
que o dia de alguém assim se torna extremamente 
improdutivo. Agir desse modo faz as pessoas não 
perceberem a passagem do tempo, ficam para trás 
e nem sabem o que causou isto.

Você sabia que desperdiçar apenas UMA HORA 
por dia com televisão faz você perder por ano uma 
quantidade de tempo equivalente a cursar uma 
pós-graduação? Imagine como estaria hoje o seu 
currículo com uma pós-graduação por ano!

Para chegar a grandes resultados, você precisa 
se tornar uma pessoa focada. E o primeiro passo a 
ser tomado é saber quais são os fatores que geram 
distração na sua vida, tudo aquilo que faz você olhar 
na direção oposta das suas metas e objetivos.



OS 
FATORES 
TÍPICOS 
DE 
DISTRA-
ÇÃO: 
QUAIS 
SÃO 
OS 
SEUS?

Festas e baladas

Amizades que não agregam

Telenovelas

Telejornais

Jogos na internet

Jogos de azar

Bebida

Relacionamentos amorosos improdutivos

Facebook

Whatsapp

Maconha

Outras drogas

Filmes e vídeos

Caso extraconjugal

Pornografia

Só fazer o que dá prazer

Falar da vida de outras pessoas

Telefone

Esportes e hobbies

Dedicação à Igreja

Subserviência ao parceiro

Superproteção aos filhos

Controlar as circunstâncias

Vitimização

Preguiça

Depressão

Ressentimento

Insegurança



LEMBRE-SE:

PARA
GUARDAR:

A LIÇÃO DO 
MÉTODO CIS
SOBRE ESSA 
ATITUDE:

Foco é a capacidade de aproveitar 
as condições naturais disponíveis a 
qualquer um. Produzir poder e gerar 
mudanças ao concentrar-se em um 
único ponto.

Vamos focar! O melhor período para 
plantar uma árvore não é hoje, como 
você deve ter imaginado, e sim há 
cinco anos. Mas se você não fez isso, 
tudo bem. Pode começar agora!

- Devemos primeiro equilibrar e então potencializar a vida em todas as suas 
nuances por meio do foco.
- Onde você foca, expande: foque no sucesso, o sucesso se expande; foque no 
fracasso, o fracasso se expande.



-  T E R C E I R A  A T I T U D E  -

COMUNICAÇÃO

Para demonstrar o poder das palavras, eu 
lembro da história de um conhecido que vivia dizendo 
para sua esposa em tom despretensioso: “Eu sei que 
quando você se formar você vai me deixar.” Seu 
objetivo era de ouvir algo condescendente, alguma 
declaração de amor. O resultado desse padrão de 
palavras foi que meu conhecido foi abandonado 
dois meses antes da formatura da mulher.

Nós criamos a nossa realidade de acordo com 
o que nós comunicamos para nós mesmos e para os 
outros. O seu casamento é igual como você diz; sua 
vida financeira reflete o que você diz sobre ela.

A boca fala sobre o que o coração está cheio, 
nós falamos sobre as nossas crenças internas e 
convicções. Por isso, nós temos que identificar as 
frases com carga negativa e, mais importante ainda, 
não repeti-las. Isso vai ajudar você a construir um 
novo padrão linguístico, aperfeiçoado e positivo.



O PADRÃO
LINGUÍSTICO
NEGATIVO:
QUAIS DESSAS FRASES 
VOCÊ REPETE?

Tudo para mim é mais difícil.

Nunca acabo o que eu começo.

A vida não é fácil.

Não aguento mais essa vida.

Quero sumir, desaparecer.

Homens não prestam, são todos farinha do mesmo saco.

Mulheres são complicadas, são todas difíceis de conviver.

Dinheiro não dá em árvore.

Vou enlouquecer.

Do que adianta viver?



Não sou bom o suficiente.

Não vou conseguir.

Não vai dar certo.

Ninguém me quer nem se importa comigo.

Ninguém me respeita.

Não adianta tentar, no final eu sempre perco.

Ninguém me ama, só estão comigo por interesse.

Nunca vou ter sucesso.

Não sou capaz de ser uma boa mãe.

Não sou capaz de sustentar um lar e minha família.

Sou doente e frágil.

Sou depressivo.

Sou pobre e limitado.

Nunca vou realizar meus sonhos.

Não vou conseguir pagar as contas.

Essa crise vai quebrar minha empresa.

Mulheres são infiéis.

Nunca terei o meu negócio próprio.

Minha família só me dá dor de cabeça.



LEMBRE-SE:

PARA
GUARDAR:

A LIÇÃO DO 
MÉTODO CIS
SOBRE ESSA 
ATITUDE:

A qualidade do que você comunica 
determina os resultados em cada 
área da sua vida. Sinceramente, o que 
você tem comunicado em cada pilar 
fundamental da sua vida?

Comece a adotar um estilo linguístico 
de alta performance. Uma mudança 
que vai revolucionar as suas emoções 
e a maneira como você encara a vida 
como um todo.

- Com a comunicação certa, você pode eliminar crenças limitantes que te 
impedem de alcançar suas metas.
- Resultados bons ou ruins não são coincidências. São consequências do uso 
do seu padrão linguístico.



-  Q U A R T A  A T I T U D E  -

QUESTIONE

Muitas vezes nós não nos damos conta que o 
que temos como uma verdade inquestionável nos 
prejudica em muitas áreas da vida. Eu mesmo, até 
meus 30 anos de idade, era cheio de certezas, não 
existia espaço para aprender coisas novas, como um 
computador ou celular com a memória cheia. Isso 
levou a muitas oportunidades perdidas, somente 
por causa das chamadas verdades absolutas.

Respostas são importantes, mas nunca vão 
superar as perguntas em importância e poder. Saber 
fazer as perguntas certas nos faz querer e desejar o 
que é de fato benéfico.

Portanto, questione. Questione seus limites, 
suas origens, seus medos. Você deve questionar tudo 
que possa de alguma forma ser melhor, até mesmo 
o valor de suas conquistas e vitórias.



Questionando com 
qualidade:
um roteiro de 
perguntas poderosas.

Em seguida, confira se 
as suas perguntas:

Cinco critérios para perguntas poderosas:
1 - Devem ser orientadas principalmente para o futuro.
2 - Orientadas para ação e reflexão.
3 - Orientadas para a solução.
4 - Orientadas para metas e objetivos.
5 - Orientadas para a autorresponsabilidade.

- Fazem com que você pense e repense.
- Produzem boas respostas.
- Produzem ação real.
- Geram novas possibilidades.
- Criam espaço para flexibilidade.
- Fornecem respostas e soluções realmente poderosas.



LEMBRE-SE:

PARA
GUARDAR:

A LIÇÃO DO 
MÉTODO CIS
SOBRE ESSA 
ATITUDE:

Sua mente responderá a todos os 
questionamentos que você lhe fizer, 
mas primeiro faça-os verdadeiramente. 
Depois, apenas relaxe, pois as respostas 
virão.

Os objetivos de se questionar é destruir 
muralhas emocionais que impedem 
você de ver outras possibilidades. Você 
não precisa neste primeiro momento 
ser mestre na arte de questionar.

- No início, perguntas poderosas trazem um estado de confusão.
- Depois que essa confusão se dissipa, uma realidade de abundância se revela.



Eu espero que este livro tenha servido para 
você despertar. Despertar para a vida, para as 
possibilidades que ela traz.
Tomando diariamente essas quatro pequenas 
atitudes, você passa a se comprometer em agir 
em busca dos seus sonhos, e é só através da 
ação que você passa a chegar ao seu estado 
ideal, como eu sempre digo: tem poder quem 
age!
Agora você tem algumas ferramentas para 
ser comandante do barco da sua própria vida, 
ajuste as velas, respire o ar puro do oceano e 
olhe firme para o horizonte, agora você sabe 
fazer a diferença.
 
O melhor ainda está por vir!

Uma mensagem 
para você



POR QUE CONTINUAR SENDO A MESMA PESSOA
DE SEMPRE SE VOCÊ PODE SER A SUA MELHOR VERSÃO?

O  M A I O R  C U R S O  D E  I N T E L I G Ê N C I A  E M O C I O N A L  D O  M U N D O

3 DIAS DE IMERSÃO
PARA TIRAR SUA

VIDA IDEAL DO PAPEL
A ferramenta que pode tirar você da escassez para a abundância 
em tempo recorde.

Saiba por que a maioria das pessoas falha miseravelmente em suas 
metas e objetivos, mesmo as mais capacitadas.

Como reprogramar as crenças limitantes que sabotam e destroem, 
silenciosamente, suas chances de sucesso na vida.

Práticas simples, mas profundas, para manter o foco, a disciplina e 
a persistência independente dos desafios que a vida lhe apresenta.

Como eliminar vícios, traumas e sentimentos tóxicos da sua vida.

A maneira correta de estabelecer metas e objetivos que seu cérebro 
realmente entende e mobiliza energia para conquistá-los.

Como interromper de forma segura a série de acontecimentos ruins 
e passar a profetizar cada uma das suas vitórias e conquistas.

INSCREVA-SE

http://www.metodocis.com.br/

