
O VERDADEIRO
SEGREDO PARA

VOCÊ CONQUISTAR
TUDO QUE QUER!

DISCIPLINA

DEMÉTRIO BARROS

LIVRO DIGITAL (E-BOOK) GRATUITO!

E COMO VOCÊ
PODE SER

DISCIPLINADO
(A) TODOS OS

DIAS PARA
ALCANCAR

SEUS
OBJETIVOS



1

INTRODUÇÃO - POR QUE ESTOU FALANDO
SOBRE DISCIPLINA? QUEM SOU EU PARA
FALAR SOBRE ESSE ASSUNTO?

ÍNDICE

1
ANTES DO MUNDO FÍSICO, VAMOS
ARRUMAR NOSSO MUNDO MENTAL E
ESPIRITUAL (SIM, ELE EXISTE TAMBÉM).

2
VOCÊ TEM CLAREZA DO QUE QUER DE
VERDADE NA SUA VIDA? TRAÇANDO SEU
FUTURO IDEAL DE FRENTE PARA TRÁS.

3
DESENHADO O SEU FUTURO IDEAL?
AGORA VAMOS PLANEJAR SUAS GRANDES
METAS.

4
GRANDES METAS (PARA DAQUI A 20
ANOS) DEFINIDAS? VAMOS PARA METAS
DE MÉDIO PRAZO (1 ANO – 5 ANOS)

5
METAS DE MÉDIO PRAZO DESENHADAS?
VAMOS AGORA PARA AS METAS DE
CURTO PRAZO (1 MÊS – 1 ANO)

6
VISÃO DE FUTURO DEFINIDA + METAS
PLANEJADAS = CONSTRUÇÃO DA ROTINA
PERFEITA – OS TAIS HÁBITOS QUE EVITAMOS

7
O PODER DOS MINI HÁBITOS (OU VOCÊ
SEMPRE VAI DEIXAR PARA DEPOIS) 8
O PODER DE UMA AGENDA – DETALHE
QUANDO PRECISA SER FEITO O QUE
PRECISA SER FEITO!

9
DISTRAÇÕES – A NOBRE ARTE DE DIZER NÃO
(ANTES QUE VOCÊ SE LASQUE) 10
CLAREZA + METAS + HÁBITOS CERTOS +
HORÁRIOS = DISCIPLINA 11
TIVE UM PÉSSIMO DIA, ME DÁ UMA COLHER
DE CHÁ? ERRADO! 12



3

APLICATIVOS PARA GARANTIR SUA
DISCIPLINA

ÍNDICE

13
MAS AFINAL? VOU TER SUCESSO EM TUDO
ISSO? DEFININDO SUCESSO DE VEZ! 14
E SE EU MORRER AMANHÃ?
ESTATISTICAMENTE FALANDO, NÃO VAI. 15
AGORA É COM VOCÊ! SEJA UMA MÁQUINA
DE AÇÃO E REALIZAÇÃO! 16
AGRADECIMENTOS. 17



INTRODUÇÃO

4

1
POR QUE ESTOU FALANDO SOBRE DISCIPLINA? 

     Sim, eu sei que assim como eu, você provavelmente
também consome conteúdo sobre marketing digital,
marketing de afiliados, investimentos, dentre outras
formas de conquistar a sua Independência financeira e
poder se dedicar aos seus próprios projetos: talvez sua
própria empresa, talvez seu curso online, seus livros,
enfim, seu próprio negócio.

     Mas como eu mesmo aprendi logo no início do
Fórmula Negócio Online do Alex Vargas, dentre outros
treinamentos, antes mesmo de partirmos para o “fuça e
clica”, isso é, saber o que fazer na internet, onde clicar,
enfim, fazer as coisas de fato “acontecerem”, é
importante nós passarmos por um alinhamento mental,
isso é, termos claro em nossas mentes que nada vai
acontecer da noite para o dia e que as vendas não vão
cair na conta de imediato.

Putz,
disciplina?

     Antes de qualquer coisa que você for fazer na sua vida, literalmente qualquer
coisa que for grandiosa, que você sabe que vai ser no longo prazo, é preciso você
desenvolver o fator fundamental para que você consiga concluir suas tarefas/metas
pra alcançar seus objetivos, que é a disciplina.

     Não adianta: motivação, força de vontade, lei da atração, encontre qualquer coisa
que pareça que vai te dar gás pra ir lá e fazer o que você precisa fazer no longo
prazo. Você vai ver que a disciplina é a única forma de você realizar projetos no
longo prazo, como criar um negócio físico ou digital.

     Sem desmerecer a motivação, a força de vontade, a lei da atração, dentre outras
formas de materializar o que se quer alcançar, mas realmente acredito de verdade
que nada disso funciona no longo prazo. E as coisas de longo prazo geralmente (99%
das vezes) são as mais importantes.

     Mas afinal: o que é a tal disciplina? Simplesmente, é fazer o que deve ser feito,
quer você queira fazer ou não.

     Dificilmente você vai ver alguém super empolgado por ter que declarar o imposto
de renda, ou organizar um inventário, ou mesmo por ter que levantar às 4h da
manhã.
     O que vai determinar se uma pessoa vai realizar essas tarefas "desagradáveis" é a
disciplina que ela tem para realizar tal tarefa.

https://www.demetriobarros.com.br/formula-negocio-online
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E QUEM SOU EU PARA FALAR SOBRE DISCIPLINA?

     Bom, meu nome é Demétrio Barros, e passei toda a
minha infância, adolescência e início de fase adulta na
favela da Rocinha, no Rio de Janeiro.

     Desde cedo eu sabia que eu teria duas alternativas
na minha vida: ficar na Rocinha tendo uma falsa
sensação de “sou pobre mas sou limpinho”, e, apesar
de não pagar conta de aluguel, água e luz, passaria
por perrengues naturais de qualquer morador de
comunidade (disputas entre policiais e traficantes em
horários inesperados, falta de luz no verão de tanto
“gato” nos postes de luz, falta de água (sem
possibilidade de cobrar a SEDAE*, até mesmo por não
pagar conta), não conseguir receber correspondência
em casa, por morar numa travessa (dentre milhares
que existem na Rocinha), e por aí vai...o que não tem
nada de errado e não julgo quem se encontra nessa
situação, como eu mesmo já estive (aliás, boa parte
dos cariocas).

     OU: Poderia fazer o caminho tradicional, convencional e chato (mas não o pior) –
estudar, trabalhar, ganhar dinheiro através de um trabalho CLT para sair de lá. E fiz
isso, saí da Rocinha. Como consegui isso? Um deles, pode ter certeza, foi a disciplina
de estudar para passar em um exame para um colégio particular no ensino médio,
estudar para entrar na faculdade, estudar para ser um melhor funcionário, estudar,
estudar, estudar...

    E para quem começa a estudar e aplicar conhecimentos de marketing digital
(criação de site, criação de iscas digitais, social media (gestão de mídias sociais),
tráfego, copy, SEO, etc), ou QUALQUER outra área, já repara na quantidade
absurda de coisas que precisam ser feitas, e que precisam ser feitas
simultaneamente e constantemente.

     Sinceramente, acha que errei no nome desse ebook?

     Acha de verdade que, com motivação e força de vontade, coisas tão passageiras
quanto as notícias de semana passada, você vai conseguir resolver seus problemas,
realizar suas tarefas e conquistar os seus objetivos? Tenho certeza que não. Agora,
tendo disciplina, você vai dizer pra sua cabeça: “Olha só, vamos fazer isso e
acabou!”, e advinha? Vai fazer mesmo!

*SEDAE é a companhia de
abastecimento de água do Rio de
Janeiro, recém privatizada.

     Mas o estudar algo é a consequência da DISCIPLINA de sentar a bunda na cadeira,
e ficar com a cara no computador e nos livros, por horas.
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     Outros exemplos:

     Aprender a cozinhar é a consequência da DISCIPLINA de ficar em frente ao
fogão se queimando e tentando a todo custo fazer um arroz, feijão, carne etc.

     Aprender a falar um idioma estrangeiro é a consequência da DISCIPLINA de
comprar um curso, estudar com seus professores e colegas de curso, fazer quem
sabe um intercâmbio, etc.

     Aprender a pilotar um jato é a consequência da DISCIPLINA de ficar horas em
salas de aula e simuladores de vôo, vendo tudo que há para ver sobre jatos.

     Como dizia Jin Rohn: Disciplina é a ponte entre metas e realizações
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ANTES DO MUNDO FÍSICO, VAMOS ARRUMAR NOSSO MUNDO
MENTAL E ESPIRITUAL (SIM, ELE EXISTE TAMBÉM).

     Ok, explico o que quis dizer acima. Agora que vimos
e comprovamos que a disciplina é a gasolina da
realização, já sentimos a vontade louca de resolver
tudo e ao mesmo tempo.

    CALMA! Antes de vermos as pendencias desse
nosso mundo físico, vamos dar uma olhada
rápida nos mundos mental e espiritual.

MUNDO MENTAL

     Você está bem mentalmente? Sei que é uma
pergunta boba, beirando à ofensa, mas reflita um
pouco se algo ou alguém está tirando a sua paz
mental.

     Algum relacionamento abusivo ou que não te agregue em
nada? Alguma dívida com juros que te deixe ansioso? Falsas
expectativas com promessas tendenciosas, tais como “robô de
loto”, a “nova onda do momento”, etc.?

     Recomendo aqui que você possa tirar um
tempo para pensar o tem te deixado confuso(a),
irritado(a), triste ou desanimado(a). Corte fora
tudo o que te deixe assim.

    Que papo de esotérico, eu sei. Mas olha: não
ignore isso, de verdade.

     Devo lembrar que a disciplina virá quando
antes definirmos quais problemas
acumulados precisamos eliminar de uma vez,
ou ao menos amenizar.

MUNDO ESPIRITUAL

     Com “mundo espiritual”, quis dizer sobre sua
conexão com Deus, ou uma força maior que você
acredite: você tem uma? Se tem, está em paz com
ela? Tem mantido conexão com ela?
     Pode parecer besteira, mas realmente acredito que
antes que as coisas no mundo físico melhorem, antes
as coisas dos mundos mental e espiritual precisam ao
menos estar em ordem. Reflita aqui, tá bem? 
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VOCÊ TEM CLAREZA DO QUE QUER DE VERDADE NA SUA VIDA?
TRAÇANDO SEU FUTURO IDEAL DE FRENTE PARA TRÁS.

     Imagine-se daqui a 20 anos:
     Onde você vai estar? Com quem você quer
estar? O que você estará fazendo, na carreira ou
nos negócios? Por que fará o que imaginou? Em
qual lugar você pretende viver? São perguntas
importantes, para nos dar visão de longo prazo. 

     Até porque, para que fazermos o que
fazemos hoje, se não vai nos levar ao lugar
que queremos chegar?

     Visualize como você vai estar, onde vai
estar, com quem vai estar, como vai ser sua
rotina, imagine cada detalhe, como se já
estivesse no futuro. Qual o seu futuro ideal?
O que de fato você quer conquistar, no fim
das contas?

 Anote tudo no papel, detalhe por detalhe.

     Faça um mural ou um cartaz com fotos ilustrativas do lugar que você e sua
família (se tiver intenções de ter uma) vão estar, o tipo de roupas que quer usar,
quais fontes de renda você terá, quais formas de renda você terá, dentre outros
detalhes.

PARA O
FUTURO

EU
QUERO...
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DESENHADO O SEU FUTURO IDEAL? AGORA VAMOS
PLANEJAR SUAS GRANDES METAS

     Ok, você definiu toda a visão de 20-30 anos, do seu futuro ideal, de como quer
estar no futuro.

     Agora precisamos definir quais são suas metas de longo prazo, suas grandes
metas, que vão te levar ao seu futuro ideal.

     Exemplo de grande meta: acumular 1 milhão de reais até 01 de janeiro de 2045,
através de uma empresa criada por mim que presta consultoria de criação de sites,
através do Elementor, para pequenas, médias e grandes empresas. 

     Essa é uma meta de longo prazo, lembrando sempre que ela precisa ser SMART.

     SMART? Sim, é um acrônimo em inglês, que significa:

S: Specific = Específica, sua meta precisa ser específica -> perder 35 kg, ganhar 25 mil
reais, criar 4 livros, etc.

M: Measurable = Mensurável, sua meta precisa ser mensurável, ter uma medida, algo
tangível -> 35kg, 25 mil reais, 4 livros, 5 medalhas, 3 diplomas universitários, etc.

A: Attainable = Atingível, sua meta precisa ser atingível, isso é, precisa ser factível de
acordo à realidade. Um exemplo: querer conquista 2 bilhões de reais em menos de 1
ano. Não é tão atingível essa meta, concorda?

R: Realistic/Relevant = Realista/Relevante, sua meta precisa ser realista e relevante.
Por exemplo: querer colonizar uma ilha no oceano índico e clamar ela como sendo
sua. Não é tão realista, ou mesmo relevante, certo?

T: Time based = Com tempo definido para acontecer, sua meta precisa ter um prazo
definido para ser realizada. No exemplo que dei no início, “01 de janeiro de 2045” é o
prazo, o período de tempo específico que dei para que a minha meta se concretize.
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     Pense agora nas suas metas de longo prazo, que você sabe que não irão se
concretizar ainda esse ano, mas que são extremamente importantes para você.

Exemplos: 

     Ter faturamento médio anual de 100 milhões de reais na minha empresa em 2037,
mantendo essa média nos próximos anos.

     Ser autor best-seller de 15 livros, na categoria de ficção científica, e ganhar mais
de 7 milhões de reais nas vendas dos meus livros.

     Aqui você PRECISA deixar sua mente aflorar de ideias. Se desprenda de todo e
qualquer tipo de autossabotagem aqui, tudo bem? Faça suas metas de longo prazo
independentemente que pareçam inviáveis, por hora.

     Lembre-se: Para ser rico, é necessário flertar com a riqueza. Para ser famoso, é
necessário flertar com a fama. Flerte com o que você quer alcançar.
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GRANDES METAS (PARA DAQUI A 20 ANOS) DEFINIDAS? VAMOS
PARA METAS DE MÉDIO PRAZO (1 ANO – 5 ANOS)

     Agora vamos partir para as suas metas de médio
prazo, que não vão ser atingidas agora, mas em um
momento mais à frente. Pegando um dos exemplos
que mencionei antes:

     "Ter faturamento médio anual de 100 milhões
de reais na minha empresa em 2037, mantendo
essa média nos próximos anos."

     Qual seria uma meta de médio prazo aqui?
Definir qual vai ser a esteira de produtos e
serviços que a minha futura empresa vai criar e
ofertar para os meus clientes, para que eu possa
atingir o faturamento citado.

     Pensar no modelo de negócios que pretendo que a
minha empresa utilize, para alcançar o faturamento
desejado. Vai ser uma rede de franquias? Uma
multinacional? Uma cadeia de lojas?

     Mais uma vez, libere seus pensamentos. Faça um brainstorm (tempestade de
ideias, em português) consigo mesmo, e anote todas as suas metas de médio prazo.
Os exemplos que citei são mais do lado de carreira/negócios, mas você pode pensar
em metas tanto de longo quanto de médio prazo para todas as áreas da sua vida.
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METAS DE MÉDIO PRAZO DESENHADAS? VAMOS AGORA PARA
AS METAS DE CURTO PRAZO (1 MÊS – 1 ANO)

     Perfeito, você já definiu seu futuro ideal, suas
metas de longo prazo e suas metas de médio
prazo. Agora vamos para as suas metas de curto
prazo, aquelas que precisam ser atingidas nos
próximos 6 meses ou 1 ano (podendo se estender
a 2 anos, de acordo ao tamanho e complexidade
da meta).

Exemplos: 

Tirar minha carteira de motorista AB em até 10
meses (dependendo do DETRAN de seu
estado).
Economizar 25 mil reais para arcar com todas
as despesas do meu casamento.
Criar minha loja virtual (via Shopify,
Woocommerce ou Parceiro Magalu) e investir
300 reais em dropshipping (no início) para ter
um faturamento médio de 7 mil reais por mês.

     Mais uma vez. solte sua mente e deixe todas as possibilidades virem!

     Mas lembre-se: assegure de que todas as suas metas, ou ao menos boa parte delas
sejam SMART.

     Demétrio, mas e a disciplina nisso tudo?

     Pode ter certeza, você já está desenvolvendo ela em você! Vamos seguir!
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VISÃO DE FUTURO DEFINIDA + METAS PLANEJADAS = CONSTRUÇÃO
DA ROTINA PERFEITA – OS TAIS HÁBITOS QUE EVITAMOS

Perfeito, chegamos na melhor parte!

     Sem uma rotina perfeita, pode ter certeza que
realizar suas metas vai ser bem complicado.

     O que seria a rotina perfeita? Simplesmente a
série de ações e tarefas que você precisa fazer
diariamente para te levar à conquistar os seus
objetivos.

     Por isso a importância de saber muito bem
quais são suas metas de curto-médio-longo
prazo, para você saber exatamente o que precisa
ser feito.
     Com a sua rotina perfeita, você vai determinar
quais tarefas verdadeiramente importam no seu
dia a dia, quais ações você precisa realizar para
te levar ao que você quer conquistar.

Um exemplo: Meta de curto prazo: Realizar minha primeira venda como afiliado(a).

Rotina perfeita:

Construção de autoridade no meu nicho + Tráfego orgânico e pago.

• 1h30min por dia produzindo conteúdo para o meu canal de YouTube – Vídeos +
Shorts + Posts em comunidade.
• 1h30min por dia produzindo conteúdo para o meu Instagram: Stories + IGTV + Reels
+ Publicações e responder directs.
• 1h30min por dia produzindo conteúdo para a minha fanpage de Facebook + grupos
• 1h30min por dia elaborando e enviando novas sequencias de e-mail para disparar
para minha lista (separadas por máquinas específicas na LeadLovers)
· 1h30min por dia criando anúncios no Facebook Ads – Bolando criativos, modelos de
copy, chamadas para ação, vídeos de vendas, etc.
· 1h30min por dia criando anúncios no Google Ads – Bolando os anúncios, pensando
quais palavras chave utilizar, quais negativar, quais testes AB realizar, etc.
· 1h30min por dia alimentando minhas listas de WhatsApp (criando conteúdo e
relacionamento nos grupos) e Telegram (criando conteúdo e relacionamento nos
canais)
· 1h30min por dia produzindo conteúdo no meu site, criando ao menos 1 artigo por
dia, trabalhando bem o SEO onpage e offpage do meu site.

Total: 12h de trabalho. 
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     Exagerado, mas necessário para a meta mais difícil de um afiliado iniciante, que é
fazer a primeira venda.

     Aqui a disciplina surge ou surge, não tem jeito! Viu a importância desse ebook? Rs.
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O PODER DOS MINI HÁBITOS (OU VOCÊ SEMPRE VAI
DEIXAR PARA DEPOIS)

     Sim, sua rotina perfeita vai exigir de você hábitos,
que são processos que você faz rotineiramente sem
precisar despender muito esforço para realizá-los.
Escovar os dentes, tomar banho, amarrar os sapatos,
etc.

     Mas como percebeu, para a rotina perfeita,
vamos precisar de hábitos fortes: estudar
2h30min por dia seria um exemplo. 

     Mas qual o problema dos hábitos fortes?

     São difíceis de serem implementados à risca
todos os dias, principalmente caso você tenha
tido um dia agitado. Não são impossíveis de
serem realizados todos os dias, mas reconheço
que não é tão simples e fácil.

É aí que entram os mini hábitos!

     São os hábitos fortes, que sabemos que precisamos fazer para realizar as metas
que traçamos, porém, serão feitos em um período menor, para que justamente a
gente não deixe de fazê-los!

No mesmo exemplo: ao invés de estudar 2h30min algum assunto, vou estudar 45min.

     Ah, mas se mesmo assim eu não conseguir fazer 45 minutos? Simples, faça 35
minutos. E se não der? Faça 20 minutos. Mas não deixe de fazer.

     Essa estratégia de mini hábitos pode se aplicar a tudo na vida, e você pode
customizar como preferir. Lembrando que a sua rotina perfeita, seus hábitos fortes
e seus mini hábitos são seus e somente seus. Podem variar de pessoa para pessoa,
dependendo das metas e visão de futuro ideal, escritas por cada um de nós.

     Para saber mais sobre os mini hábitos, aliás, sobre construção de hábitos em si,
recomendo os livros “Mini Hábitos – Como alcançar grandes resultados com o
mínimo esforço”, “Hábitos atômicos: Um método fácil e comprovado de criar bons
hábitos e se livrar dos maus” e “O Poder do Hábito”.

https://amzn.to/3eKWxCc
https://amzn.to/3sRmDeY
https://amzn.to/3eJHkBt
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O PODER DE UMA AGENDA – DETALHE QUANDO
PRECISA SER FEITO O QUE PRECISA SER FEITO!

     Excelente, definimos nosso futuro ideal, nossas
metas, nossa rotina perfeita e os hábitos que
precisamos para executá-la, agora precisamos
definir os horários do dia que cada tarefa precisa
ser feita.

     Sim, é importante a gente pensar em quais
horários do dia realizar cada hábito e cada
tarefa.

     Uma coisa é fato: de manhã, estamos mais
relaxados, com a cabeça mais fresca, mais
receptivos a novas ideias, enfim, é a melhor
parte do dia, ao menos para muitos.

Pense nas três tarefas que são as mais
complicadas de serem resolvidas e as faça

primeiro, deixando as tarefas mais fáceis para o
fim do dia.

     Podemos pegar o exemplo de rotina perfeita que dei a algumas páginas
anteriores. Digamos que as tarefas mais difíceis ou desgastantes são: criar
sequencias de e-mail, anúncios para o Facebook Ads e criar artigos para o site (com
SEO). 

A recomendação aqui é fazer justamente essas tarefas pela manhã. Os horários,
como dei no exemplo, podem ser de 1h e meia para cada tarefa, mas se você acha
que uma tarefa precise de 2h, outra de 1h30h e outra apenas 1h, vai do seu critério.

Com a agenda, seja de papel ou digital (Google Agenda por exemplo), você vai
definir o horário para começar uma tarefa e o horário para terminar.

Eu gosto tanto de agenda de papel quanto da digital, mas confesso que o Google
Agenda dá mais velocidade e praticidade na hora de anotar as tarefas do dia, da
semana, do mês. Mas cabe a você decidir que tipo de agenda usar. 

Lembre-se: como ter disciplina, se nem sei o que precisa ser feito, quando precisa
ser feito e o que quero ganhar com a tarefa realizada? Anote seus horários. Tenha
certeza que não vão te limitar, mas sim te libertar da dúvida do que fazer, da
procrastinação e do insucesso.

Pô Demétrio, até horários?
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DISTRAÇÕES – A NOBRE ARTE DE DIZER NÃO (ANTES
QUE VOCÊ SE LASQUE)

     Até aqui, tudo bem! Temos praticamente tudo
o que precisamos: organizamos nosso mundo
mental e espiritual, traçamos nossa visão de
futuro ideal, fizemos nossas metas de longo,
médio e curto prazo, montamos nossa rotina
perfeita, definimos os hábitos que precisamos
para cumprir com nossa rotina e os horários que
precisamos realizar cada tarefa de nossa rotina
perfeita.

Mas temos um pequeno problema: 
as distrações.

     Sim, elas virão o tempo todo para nos tirar o
foco e consequentemente a disciplina para
realizar o que é essencial. Notificações de
celular, pedidos inesperados de alguém,
imprevistos do dia a dia, etc.

     Recomendação: elimine todas as distrações, ou ao menos amenize todas. Avise
todas as pessoas que convivem com você sobre sua rotina, quais horários você
precisa estar extremamente focado, e peça com gentileza para que seus conhecidos
não te procurem durante esses períodos. 

     É uma ideia radical, praticamente não realizável no curto prazo, mas importante
para dizer para o mundo ao seu redor: “Ok mundo, agora é a minha hora de fazer o
que precisa ser feito. Me ajude ou não me atrapalhe”.

     Claro que certas horas não há jeito, você precisa resolver pepinos, apagar
incêndios, e por aí vai. Mas sempre que possível, separe horários especiais do dia
para estar imerso no que precisa ser feito. As duas primeiras horas do dia
costumam ser ideais para isso.

     E a dica mais importante: diga não, sempre que precisar, para poder focar em
suas tarefas, projetos e metas.
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AQUI CHEGAMOS NO PONTO MAIS IMPORTANTE

     Ter disciplina quando não se tem um bom “por que?”
para se tê-la, não funciona.

     Acredito que a disciplina não é algo natural,
não acho que algumas pessoas são
disciplinadas por simplesmente serem. Não
acredito em talento natural, acasos ou destino.

     Tenho certeza de que a disciplina é o
verdadeiro combustível para fazer o que deve
ser feito, quando deve ser feito, quer se queira
fazer ou não. Mas ela só aparecerá quando
tivermos bem definido o que queremos
conquistar, em quanto tempo, o que
precisamos fazer para conquistar o que
precisamos, o que temos que fazer para isso e
em quais horários do dia vamos fazer cada
tarefa. É ir de frente para trás.

     Claro que a disciplina em si não é algo mágico, esotérico, exclusivo a uns e não a
outros. Você não vai ser disciplinado(a) de imediato logo após terminar de ler esse
e-book.

     Mas colocar em prática todos os passos até aqui apresentados vai te dar um bom
pontapé inicial para começar a finalmente colocar seus projetos, seus sonhos e
desejos para caminhar.



TEVE UM PÉSSIMO DIA?
CONTINUE MESMO ASSIM!
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HOJE FOI F*, ME DÁ UMA COLHER DE  CHÁ? ERRADO!

     Sei que tem dias que é complicado...você tomou uma
bronca, alguém te sacaneou, você criou expectativas
em algo que não aconteceu ou você simplesmente
bateu com o dedão do pé na quina da cama.

     Em alguns momentos, você, eu, qualquer
pessoa não vai ter um bom dia. 
     
     É um fato, é natural, a vida é complicada.

     Mas como diria Wendell Carvalho: “O
sucesso está atrás das coisas que você não quer
fazer”. E uma delas é seguir uma agenda
quando tudo vai mal, ou anotar no papel o que
de mais importante você precisa fazer amanhã,
mesmo que não queira.

     Mas você precisa manter o ritmo, o flow. Se em
algum momento sair da rotina, com qualquer coisa, ao
querer voltar a fazer algo, vai ser mais difícil, como foi
quando você estava começando algo novo, aquele novo
hábito.

     Escute aquela sua playlist de músicas favoritas, brinque com seus filhos, primos
ou sobrinhos, tome um bom banho quente, faça algo que te anime um pouco, mas
não perca o ritmo. 

     Sua rotina perfeita, seus hábitos fortes e mini hábitos e seus horários definidos
dependem de uma pessoa: você. Só você vai fazer por você o que você precisa
fazer. Como diria o Caio Carneiro: “O mundo pode fazer tudo por você, menos a sua
parte”.



APLICATIVOS PARA
GARANTIR SUA DISCIPLINA
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TURBINANDO SUA ROTINA E HÁBITOS

  Beleza, agora vamos ver alguns aplicativos que você
pode utilizar para garantir sua disciplina diária e o
cumprimento de nossas tarefas, metas e objetivos. Hora
de transformar seu celular no seu principal aliado!

Para anotar tudo o que precisa e organizar
tarefas com outras pessoas:

Google Agenda

Evernote

Trello

Google Keep

Asana

Microsoft Teams

Mindmeister

MindManager

XMind

Google Tarefas

To Do List

Para não deixar suas notificações te
distraírem:

Forest

Nox Ocean – Cuide de Cada
Segundo

Detox: Bloqueador de
procrastinação/concentração

Para te ajudar a meditar:

Meditopia

Lojong – Meditação
Mindfullness

Para te ajudar a treinar, se exercitar:

Strava

Nike Run Club

Exercícios em casa

Adidas Training by Runstatic

Growth – Dieta e Treino

Para controlar e monitorar seus gastos e
investimentos:

Investing.com
 

Trademap
 

Guia Bolso
 

Mobills

Organizze
 

Fortuno
 

Kinvo
 

Money Lover

Calm

Headspace



FERRAMENTAS PARA
GARANTIR SUA DISCIPLINA
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Para estudar e aprender coisas novas:

Qconcursos

Grasshopper

Coursera

Finclass

edX

Udemy

Domestika – Cursos Online

Hotmart Sparkle

LinkedIn Learning

Busuu

Babbel

Bluebird Languages

Gran Cursos Online

Alura Cursos Online

São muitas as ferramentas, apps e softwares para nos ajudar a sermos
melhores em cada área. Aqui entra a disciplina: para estudar e aplicar!



VOU TER SUCESSO
FAZENDO TUDO ISSO?
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MAS AFINAL? VOU TER SUCESSO EM TUDO
ISSO? DEFININDO SUCESSO DE VEZ!

Sucesso
substantivo masculino
1. aquilo que sucede; acontecimento, fato,
ocorrência.
2. qualquer resultado de um negócio, de um
empreendimento.
3. bom resultado; êxito, triunfo.
4. pessoa ou coisa vitoriosa, de grande
popularidade.

     Bom, essas definições de dicionário não me
cativam nem um pouco.

Sinceramente, a meu ver: sucesso é conquistar
o que você quer!

     Conquistou o que queria? Sucesso. Não conquistou?
Ajuste o processo, a rota, a direção, e tente de novo.

     Mas olha, aqui é importante não surtar buscando esse “tal sucesso” que você
tanto deseja. Até porque o que verdadeiramente importa é o processo, é
justamente a jornada.

     Por exemplo, um sucesso para mim é terminar este e-book. Mas o que
verdadeiramente é o meu sucesso é justamente estar escrevendo esse e-book, o
meu primeiro. Isso já é sucesso, independente se eu terminar de escrever, ou se
terá vários downloads ou não. Entende?

     Aqui é importante nos apaixonarmos pelo processo, pela rotina, pelas tarefas a
serem realizadas. O resultado, o tal sucesso, será consequência do que foi
realizado, e se foi bem feito.



E SE EU MORRER AMANHÃ?
ESTATISTICAMENTE, NÃO VAI!
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HORA DA VISÃO DE ÁGUIA

     É, não pense naquela frase besta de “ah, não sei até quando eu vou viver
mesmo! E se eu morrer amanhã e não ter aproveitado?”. Bom, estatisticamente,
você não vai morrer amanhã. Vamos morrer sim, verdade. Mas, com tudo o que
vimos até aqui, acho que a ficha já caiu do quão importante é olhar para alguns
anos à sua frente, certo?

     Vejamos por exemplo o Elon Musk. Você acha que ele se importa se criou o Pay
Pal, a Tesla ou a Space X? Ele tá ocupado demais em colonizar Marte.

     Já o Mark Zuckerberg, acha que ele fica por aí se gabando de ter criado o
Facebook? Não, já que o Metaverso agora é a sua “menina dos olhos”.

“Meninas dos olhos” = Suas grandes metas. Lembra?

     Faça como os visionários: esteja focado "nas meninas dos olhos", nas suas
grandes metas, no seu futuro ideal, e não nas glórias ou fracassos do passado. Até
porque o passado já passou mesmo, fora que a disciplina serve para conquistarmos
algo no futuro, não no passado.



AGORA É COM VOCÊ! SEJA UMA
MÁQUINA DE AÇÃO E REALIZAÇÃO!
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FAÇA!

     Ufa! Bastante coisa né?

     Acredito que com o conteúdo que você
acabou de consumir aqui, você vai estar
pronto(a) para traçar detalhe a detalhe da
sua visão de futuro (organizando antes seus
mundos mental e espiritual, que são
importantes para estarem em comunhão
com o mundo físico), das suas metas, da sua
rotina perfeita, dos seus hábitos e mini
hábitos necessários e do seu
cronograma/horários para realizar cada
projeto.

     E meus parabéns! Se você fez tudo isso acima,
você já é uma pessoa disciplinada! E não importa
o quanto o mundo te ache chato(a) por agora ser
disciplinado(a), você vai conquistar o que outros
achariam impossível!



Olha, é muita gente para agradecer.
 

Em primeiro lugar a minha mãe (sempre né rs?) por ter feito uma rotina desde
quando eu era bebê. O bom e velho “hora pra comer”, “hora para tomar sol”,
“hora para tomar banho”, e por aí vai. Tenho certeza que isso é fundamental

para criar filhos mais organizados, disciplinados. Não cativos, mas donos de si
mesmos e do tempo que despendem à cada tarefa, a cada promessa que faz à

si e aos outros.
 

Também preciso agradecer meu pai. Não é o meu exemplo de sucesso,
disciplina e realizações (confesso), mas só por não ter sido um pai ausente,

como ocorre com várias pessoas, já vale o meu agradecimento. Como também
sempre me proporciona momentos de boas risadas, que temperam a vida.

 
Também preciso agradecer à inúmeras pessoas que sempre acompanhei no
YouTube e em outras redes: Paulo Vieira, Flávio Augusto, Gerônimo Theml,
Wendell Carvalho, Alex Vargas, Joel Jota, Tiago Nigro, Elias Maman, Tiago

Fonseca, Mateus Copini, Rapha Avellar, dentre diversas outras pessoas, que te
dão aquele “puxão de orelha” e te despertam para a possibilidade de se ter

uma vida de realização. Sou grato a cada uma delas.
 

E agradeço especialmente você por ter baixado e lido este ebook até o fim! 
 

Acredito de verdade que a disciplina, como o desenvolvimento pessoal em si,
não é chichê e não tá batido. Precisa ser buscada e implementada

diariamente. Senão, como ter resultados diferentes sem atitudes diferentes?
 

Você pode me acompanhar e acompanhar mais conteúdo que produzo no meu
site e nas minhas redes sociais abaixo!

AGRADECIMENTOS
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