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COMPROMISSO DE
RESPONSABILIDADE DO PRATICANTE
Para praticar estas técnicas o candidato deve obter
previamente a autorização do seu médico, precisa
estar em plena saúde e boa forma física.
Recomendamos que pratique com a orientação
direta de um instrutor formado no DeROSE
Method®. Este método não serve como terapia. O
leitor assume ampla e integral responsabilidade
pelo seu estado de saúde, isentando o autor de
qualquer comprometimento a esse respeito.

RESPIRE!
Assim que nascemos, a vida começa com a primeira
inspiração e se prolonga até a última exalação. A
respiração flui com naturalidade e são poucos os
momentos em que percebemos o seu valor.
No entanto, a respiração ocupa o primeiro lugar dos
nossos elementos vitais: sem alimento você consegue
subsistir durante várias semanas, sem água alguns dias,
mas sem ar morremos em poucos minutos.
A respiração, apesar de ser uma função inconsciente,
pode ser otimizada através da sua execução consciente.
Podemos tirar vantagem de uma excelente respiração na
nossa performance esportiva, no nosso trabalho, até
mesmo nos nossos relacionamentos pessoais.
A qualidade e o ritmo que aplicamos a nossa respiração,
estão intimamente relacionados à capacidade de gerenciamento emocional, energia vital, saúde, bemestar, autopercepção e expansão da consciência.
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A partir do momento em que você se conscientiza da
importância da respiração e o impacto que isso causa
no seu cotidiano, você passa a respirar com muito mais
qualidade e isso se transforma imediatamente em um
superávit de energia, longevidade, foco, concentração,
você se torna mais bem disposto, lúcido e intuitivo.
Em algum momento você já computou quanto tempo
perde com o retrabalho por simplesmente não ter tido
concentração suficiente para fazer bem feito da
primeira vez? Quantos dissabores você já teve por não
ter o emocional suficientemente estabilizado? Quantas
oportunidades você já perdeu por causa de um elevado
nível de stress?
As técnicas de respiração que vamos ensinar neste
pocket book agem em todo sistema biológico do indivíduo de forma significativa. Atuam relevantemente
no gerenciamento emocional e controle dos níveis de
stress. Contudo, a proposta do DeROSE Method® não
é terapêutica, e sim a de alavancar o praticante a um
nível de excelência desportiva, profissional e pessoal.
Prepare-se! Este conhecimento prático não nos
ensinaram na escola. Aqui, você terá uma nova visão
e uma poderosa ferramenta para conquistar seus
objetivos.

O POTENCIAL QUE VOCÊ NÃO ESTÁ UTILIZANDO
A respiração é a principal fonte de energia para nossas
células, bem como mecanismo fundamental para a
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fala, o riso e a expressão das emoções. Por ser tão vital,
a natureza até mesmo criou um processo
neurovegetativo para tal função, que é automático,
inconsciente e jamais nos permitirá não respirar,
enquanto houver vida no seu organismo.
Apesar da respiração ocupar o primeiro lugar nos
elementos para a manutenção da vida das nossas
células, a maioria dos seres humanos respira de um
modo ineficaz ao nosso sistema biológico, deixando
muitas vezes partes do nosso corpo subnutridas de
oxigênio e energia.
Quando nascemos, somos considerados a versão mais
perfeita que existe de nós mesmos biologicamente. A
questão é que, ao longo da vida, vivenciamos padrões
respiratórios diferentes. Um bebê nos seus primeiros
anos de vida faz uma respiração abdominal, profunda
e lenta na maior parte do tempo.
Infelizmente, em razão do nosso estilo de vida, muitos
de nós perdemos essa capacidade e deixamos de
aproveitar o máximo do nosso potencial respiratório,
o que, ao longo do tempo, resulta em cansaço
excessivo, insônia ou sono interrompido, falta de
concentração e criatividade e, além disso, baixo nível
de vitalidade.
O volume total pulmonar que uma pessoa adulta
possui corresponde em média 5,8 litros de ar. Sendo
que desse valor temos uma capacidade respiratória
cerca de 4,5 a 5 litros, ou seja, a cada ciclo respiratório
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podemos inspirar quase 5 litros de ar e exalar esse
mesmo volume.
No entanto, a maioria das pessoas (e possivelmente
você enquanto lê este pocket book), quando em
repouso, ou trabalhando em serviços que exigem
pouco esforço físico respira 500 mL de ar,
aproximadamente 10% da sua capacidade respiratória.
Para perceber o que a consciência sobre a sua
respiração pode proporcionar, preste a atenção na
respiração que você está fazendo. Comece agora a
fazer respirações mais profundas, trazendo mais ar aos
seus pulmões e exalando. Em poucos ciclos você nota
que fica mais desperto, atendo e disposto.
Agora imagina se você treinasse exercícios
respiratórios todos dias, para ampliar sua capacidade
respiratória? Com certeza seu nível de energia e
disposição aumentaria consideravelmente.

A RESPIRAÇÃO E NOSSO CÉREBRO
O órgão do nosso corpo que consome mais oxigênio é
o cérebro. Uma boa oxigenação aumenta nossa
memória, concentração, acelera as sinapses entre
nossos neurônios. Tudo isso contribui para um
superlativo desempenho nas nossas atividades diárias,
na forma de como você se relaciona com as pessoas,
bem como no rendimento no seu trabalho e nos
esportes. Não estamos falando somente de
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desempenho corporal ou mental, mas principalmente
em inteligência emocional.
No DeROSE Method® fornecemos recursos para que
você possa, de maneira simples, no seu dia a dia, usar a
respiração para aumentar a sua performance em todos
aspectos da sua vida. Afinal, todos podemos melhorar
ainda mais a nossa qualidade de vida e a respiração
consciente é, sem dúvida, uma das melhores
ferramentas para isso.
Uma das formas mais simples e eficazes de
maximizarmos a nossa respiração, é usando toda a
nossa capacidade pulmonar, expandindo os três níveis:
região abdominal, intercostal e torácica, conseguindo
assim uma respiração mais completa, de melhor
qualidade (abordaremos esse tópico prático mais a
frente), conduzindo mais oxigênio ao sistema nervoso
e, com isso, otimizando as funções cerebrais como o
foco e a criatividade.
O desenvolvimento de uma mente mais focada, lógica
e objetiva é essencial nos dias de hoje, principalmente
pelos inúmeros estímulos tecnológicos, informações e
redes sociais que temos diariamente. Isso faz com que
sejamos mais produtivos e eficientes diante de
problemas, às vezes, complexos.
Contudo, a criatividade é um atributo mais sutil,
porém também essencial para que sejamos eficazes na
forma de como atuamos na nossa vida e é uma
habilidade muito valorizada no mercado de trabalho.
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(Note que há uma diferença abismática entre eficiente
e eficaz).
A questão é que as pessoas mais criativas tendem a ter
uma mente muito dispersa, enquanto que pessoas mais
lógicas e focadas tendem a bloquear as funções
criativas pelo uso da razão e raciocínio exato. O ideal
seria unir os dois universos, a criatividade juntamente
com o foco. A respiração nesse caso é uma ferramenta
valiosíssima.
Geralmente a criatividade manifesta-se mais
facilmente quando estamos serenos e com o cérebro
bem oxigenado. Portanto, respirando de forma
consciente conseguimos provocar uma estabilidade
mental e emocional que permite a criatividade aflorar
mais facilmente. Se adicionarmos e trabalharmos
cadências e ritmos respiratórios diferentes, limpamos
a mente e conferimos fluidez à criatividade unindo-a
com o foco necessário para a concretização das nossas
ideias, tudo isso de uma forma espontânea.

RESPIRAÇÃO, BONS RELACIONAMENTOS E
LONGEVIDADE

A forma como percebemos e reagimos aos
acontecimentos moldam o número de respirações que
fazemos ao longo da vida. Uma pessoa que vive em
constante e altas cargas de stress, tente a ter uma
respiração mais curta e acelerada, o que obviamente
impacta na sua qualidade de vida.

DeROSE

11

Nós seres humanos podemos ter uma respiração
aleatória ou ritmada. Por ritmo entenda estabelecer
uma proporção de tempo para cada fase da respiração.
São elas: inspiração, retenção com ar, expiração,
retenção sem ar.
Nossos estados emocionais correspondem a um ritmo
respiratório. Uma cadência profunda e ritmada
demonstra satisfação, segurança e serenidade. A
respiração curta e rápida denota ansiedade,
insegurança ou medo. Aprendendo a manipular o
ritmo respiratório, conseguiremos modificar e sutilizar
as emoções, tomar melhores decisões na nossa vida, o
que irá interferir positivamente nas relações afetivas e
na qualidade de vida, e como consequência na sua
expectativa de vida.
Recentemente, um Estudo de Desenvolvimento Adulto,
de Harvard, conduzido por Robert Waldinger,
analisando dados da vida um grupo de pessoas por 75
anos1 (possivelmente o estudo mais longo sobre a vida
adulta que já foi feito), revelou que pessoas que se deram
bem na vida, enquanto outros se saíram bem mal, seja do
ponto de vista financeiro, social ou de saúde, a principal
causa que resultou no sucesso ou no fracasso foi a
diferença na forma que as pessoas estudadas conduziram
os bons relacionamentos humanos vida.

1 Vídeo publicado em 2016: https://youtu.be/8KkKuTCFvzI
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Segundo o próprio Robert Waldinger, “A mensagem
mais clara que tiramos desse estudo de 75 anos é esta:
bons relacionamentos nos mantêm mais felizes e
saudáveis. Ponto final.”
Ele ainda cita três grandes lições deste estudo:
1. A primeira é que conexões sociais são muito
boas para nós, e que a solidão mata;
2. A segunda grande lição é que não é apenas o
número de amigos que você tem, e não é se você
está ou não em um relacionamento sério, mas
sim a qualidade dos seus relacionamentos mais
próximos que importa;
3. Por fim, a terceira grande lição evidenciada
sobre relacionamentos e nossa saúde é que
relações saudáveis protegem não apenas nossos
corpos, mas também nossos cérebros.
No DeROSE Method® nosso principal foco de atuação é
trabalhar as boas relações humanas e com todos a outros
conceitos relacionados a qualidade de vida. No aspecto
técnico, o treinamento nas aulas promove pouco a pouco
uma reeducação respiratória, que contribui para o
aperfeiçoamento das relações humanas, resultando
assim, numa propensão a aumentar a expectativa de vida.

RESPIRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EMOCIONAL
A respiração flui de forma instintiva, desde o primeiro
até o último suspiro, exceto em alguns momentos de
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esforço extremo, quando o organismo pede mais
oxigênio e obriga-a a ficar intensa. Então,
voluntariamente, fazem-se inspirações profundas com
expirações fortes, de um modo geral pela boca, para a
recuperação rápida do fôlego. Tal procedimento
interfere na frequência cardíaca também. Este é um
simples exemplo de como se pode mudar o ritmo do
corpo, ao modificar o respiratório. Neste caso, foi por
necessidade, mas isto nos mostra que podemos
interferir sempre que quisermos.
A
respiração
consciente,
profunda,
mas,
especialmente, a ritmada, é extremamente eficiente no
sentido de estabilizar a mente, reduzindo a resposta
rápida a estímulos externos e internos ao organismo e,
assim, promovendo serenidade, quando desejá-la ou
determinação, quando for necessário sair da inércia
para realizar algo.
Quando interferimos voluntariamente no ato
respiratório temos uma mudança no estado de
consciência: a migração do involuntário para o
voluntário, a saída do puro instinto de sobrevivência
para a percepção do poder de mudar a condição de
vida.
É notória a relação do ritmo respiratório com os
estados emocionais. Quando sentimos medo, ele se
acelera, para que o cérebro receba mais oxigênio e
assim tenha respostas rápidas para sair do perigo.
Nesta situação, a prioridade é a sobrevivência, mesmo
que haja danos físicos. Conscientemente, consegue-se
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mudar o compasso, melhorar o suprimento de energia
e tomar decisões com inteligência emocional. Observe
a diferença do que seria uma atitude impensada para
outra mais consciente. Assim funciona a técnica da
respiração. Você pode aplicá-la para produzir
diferentes estados emocionais e mentais.
Toda emoção enquanto vivenciada produz um padrão
respiratório diferente. Quando estamos felizes,
respiramos de uma forma, quando levamos um susto,
nossa respiração muda automaticamente e assim por
diante: quando estamos descontraídos a respiração é
mais profunda e lenta; quando estamos estressados ou
ansiosos, a respiração fica curta e rápida.
Isso é totalmente natural. Porém o excesso de stress,
ansiedade, medo, raiva, irritação, entre outras emoções
negativas, faz com que seu padrão respiratório fique
alterado, produzindo uma serie de desajustes vitais e
emocionais podendo causar somatizações.
No entanto, esta é uma via de duas mãos. Assim como
alteramos
nossa
respiração
automaticamente
conforme vivenciamos uma emoção, a recíproca é
verdadeira. Se alterarmos nossa respiração
conscientemente, tenderemos a reverter o padrão
emocional em que estamos no momento. Por exemplo,
você acabou de se assustar na rua, pois quase foi
atropelado: pode perceber que quando algo
semelhante ocorre, sua respiração fica muito
acelerada. Mesmo assustado, se você fizer alguns
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ciclos de respiração mais lenta e profunda, o susto
passa e a tensão diminui.
Por isso, é essencial termos consciência da nossa
respiração. Pois além de proporcionar uma melhor
gestão das nossas emoções, proporcionará também
clareza mental para tomar melhores decisões e um
ganho imenso de vitalidade e saúde, conforme
veremos mais para a frente.

A RESPIRAÇÃO E A MEDITAÇÃO
Quando estamos muito focados em algo, a respiração
fica longa, sutil, quase imóvel. Já numa situação
dispersiva, ela é irregular. Entretanto, se aplicamos
uma técnica específica de ritmo lento, o estado mental
muda em poucos instantes para o de atenção,
concentração, que precede o de meditação. Para isso,
bastam poucos minutos de treino por dia.
A meditação é uma pausa. É aquele hiato entre a
inspiração e a expiração, entre um batimento cardíaco
e outro, entre um pensamento e outro. Pela respiração,
consegue-se acessar e prolongar, sem esforço, esse
período, por assim dizer, de lazer. Por essa razão, é
uma técnica excelente para aquietar a mente. Mas...
por que silenciar a mente? Para reformatar o cérebro,
reiniciá-lo sem os antigos padrões, formar novos
sulcos, outros caminhos e desenvolver mais neurônios.
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A RESPIRAÇÃO PARA MELHORAR O DESEMPENHO
ESPORTIVO

Muitas vezes, um treinamento adequado e uma
reeducação respiratória é tão importante para um atleta
que busca melhorar o rendimento, quanto o treino da
modalidade em si.
Precisamos oxigenar nossos músculos para aumentar
a performance, diminuir a fadiga (ou aumentar o
tempo até que ela chegue) e evitar lesões.
Ao praticar atividades físicas, nossas células
consomem mais oxigênio e produzem mais gás
carbônico. Para eliminarmos esse excesso de CO2,
respiramos mais vezes, sobrecarregando o sistema
respiratório, podendo ocorrer fadiga dos músculos
inspiratórios. Vale ressaltar que quanto menos
treinados seus músculos inspiratórios forem, mais
rapidamente poderão se fadigar!
Quando a musculatura respiratória passa por um
programa de treinamento, torna-se mais forte e
resistente à fadiga e proporcionando ganho de
performance.
Os desportistas têm muito a lucrar com as técnicas
respiratórias:
•
•
•
•

Remo: ganho de até 1,9% no tempo de prova;
Ciclismo: ganho de até 4,6% no tempo de prova;
Corrida: ganho de até 2,1% no tempo de prova;
Natação: ganho de até 1,5% no tempo de prova;
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•

Ganho de 7% na recuperação em sprints repetidos;
Aumento de 16% na resistência em sprints.

Também ficou demonstrado a importância da
respiração na redução da produção de lactato e
aceleração na eliminação do lactato nos músculos.
Outros resultados significativos foram apurados em
esportistas profissionais que tinham em seu
treinamento técnicas respiratórias, como por exemplo:
melhora geral no desempenho, redução da sensação de
esforço e cansaço e maior resistência e força dos
músculos inspiratórios.

A RESPIRAÇÃO PARA MELHORAR A PERFORMANCE
PROFISSIONAL

Um estudo iniciado em 1991 por Jack Feldman,
professor de neurologia na University of California,
Los Angeles (UCLA), e continuado mais tarde por
Mark Krasnow e Kevin Yackle, mostrou que a
respiração afeta a mente e seus estados emocionais.
Eles encontraram um circuito neural que nos deixa
ansiosos quando respiramos rapidamente e mais
descontraídos quando respiramos devagar.
Dito isso, que impacto a profundidade e o ritmo da
respiração têm em sua mente? Se tiver algum efeito,
poderá colaborar na evolução do seu negócio e na
performance do seu trabalho? A resposta é sim.
Por mais de 50 anos, estamos pesquisando, treinando
e ensinando a milhares de alunos nas Américas e na
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Europa, incluindo empreendedores de alto
desempenho, executivos e atletas de elite sobre como
atingir seu potencial máximo cultivando corpo e
cérebro para desenvolver suas habilidades e
potencialidades.
O DeROSE Method® engloba um acervo de mais de 50
técnicas respiratórias que trazem um poderoso
impacto no melhor funcionamento da mente, além de
um aumento nos níveis de energia do praticante.
Em resumo, os principais impactos dessas técnicas
respiratórias incluem:
•

A capacidade de mudar seu padrão emocional.
Ao alterarmos o ritmo e a profundidade da
respiração mudamos as nossas emoções imediatas.
Quando você tem uma melhor administração de
suas emoções, você conseguirá utilizar melhor a
razão e em um estágio mais avançado, a intuição,
permitindo que você tome melhores decisões nos
seus negócios.

•

O aumento da concentração e do foco. Quando
estabelecemos uma respiração profunda e bem
ritmada, as instabilidades da nossa consciência e
da nossa mente diminuem, favorecendo a
concentração e o foco.

•

O aumento da sua produtividade. Quando você
gerencia melhor suas emoções e aumenta sua
capacidade de concentração, você naturalmente
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terá um melhor desempenho nos negócios, devido
ao aumento de sua produtividade.
•

O desenvolvimento de melhores relacionamentos interpessoais. Como resultado do melhor
gerenciamento de suas emoções, você terá a
capacidade de manter melhores relações
profissionais com a equipe, clientes e
fornecedores.
Portanto, treinar técnicas de respiração e aplicá-las à
sua vida diária afetará positivamente sua atividade
cerebral. Com a prática e com o tempo, você adquirirá
a capacidade de acelerar ou desacelerar sua respiração
de acordo com a sua necessidade. Com um aumento
da inteligência emocional, um melhor foco e mais
resiliência mental, você terá um desempenho melhor
no trabalho, colocando em prática o seu potencial.

NOSSOS PULMÕES
Neste capítulo, que tal aceitar o seguinte desafio? Pare
o que você está fazendo! Observe sua respiração. Qual
parte do tronco se movimenta?
Muito provavelmente, só o seu peito se mexe. Se essa
foi a sua resposta você tem muito a aprender com este
pocket book.
Respiramos diversas vezes por minuto (entre 12 e 18
vezes na fase adulta) e a qualidade da nossa respiração
pode determinar como nos sentimos e reagimos ao
mundo. Como já vimos anteriormente, a sua maneira
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de respirar tem um efeito direto e imediato sobre o seu
corpo, seu nível de disposição e energia, seus estados
emocionais e mentais.
Nossos pulmões possuem um formato que se
assemelha a dois triângulos. Podemos dividi-los em
três partes: baixa, média e alta. Cada parte comporta,
respectivamente, cerca de 60%, 30% e 10% da
capacidade pulmonar.
Abaixo, um diagrama dos nossos pulmões, com a
capacidade de cada tipo de respiração. O ápice dos
pulmões é estreito e lá cabe pouco ar. No meio
(respiração intercostal) o rendimento é melhor. Na
parte baixa dos pulmões (respiração diafragmática) o
rendimento é superior à soma das duas anteriores.

No entanto, as pessoas em geral utilizam apenas a
parte alta dos pulmões para respirar, ou seja, usam
apenas 10% de sua capacidade pulmonar. Lembre-se,
tudo o que não usamos atrofia e, além disso, não
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aproveitamos todo o potencial de trocas gasosas de
nossos pulmões.
Desta forma podemos dividir em quatro modalidades
diferentes de respiração:
1.
2.
3.
4.

Baixa (abdominal ou diafragmática);
Média (ou intercostal);
Alta (ou clavicular);
Completa (utilizando as 3 anteriores).

Esta última, a respiração completa, é a mais
importante, pois compreende na utilização de toda sua
capacidade respiratória. Entenderemos a seguir.

A MECÂNICA DA RESPIRAÇÃO
Para um bom desenvolvimento de uma respiração
mais eficaz, necessitamos de um melhor domínio do
diafragma.
Ele é considerado o principal músculo respiratório, o
diafragma é um músculo delgado, mas muito amplo
que separa o tórax do abdômen.
Quanto mais amplo for o movimento do diafragma,
mais ampla será sua capacidade respiratória.
Inspiração. O diafragma se dilata pressionando os
órgãos da região abdominal. Quando você inspira, o
seu músculo diafragmático se contrai, perdendo a
forma em cúpula e invade a região ventral,
aumentando a pressão abdominal.
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Com isso, ele comprime as vísceras, que por sua vez
empurram o abdômen para fora.
Se nesse momento você contrair a barriga para dentro,
os retos abdominais comprimem as vísceras para cima
e o diafragma terá maior dificuldade de se movimentar
livremente; o que ocorre é que entra menos ar do que
deveria.
Expiração. O diafragma relaxa, elevando-se e, com
isso, reduz a área do tórax, contraindo as costelas e o
abdômen puxado para dentro. Produz-se, então, um
aumento da pressão nos pulmões, e o ar sai.
Observamos que, ao contrário da inspiração, a
expiração é um movimento de simples relaxamento do
diafragma, músculos intercostais e abdominais.

COMO O OXIGÊNIO CHEGA ATÉ O NOSSO SANGUE
Quando inspiramos, o ar entra pelas fossas nasais,
sofrendo um processo de aquecimento, umedecimento
e filtração, processo este acentuado durante a
passagem pela laringe, faringe, brônquios,
bronquíolos e alvéolos. Nos alvéolos, ocorre a
Hematose, o oxigênio é propagado pela corrente
sanguínea dando-se a expulsão do gás carbônico.
Nos alvéolos, uma vez saturados de oxigênio,
encontram, na corrente sanguínea, as hemácias
(células especificas para transporte de gases) saturadas
de gás carbônico, realizando uma troca: enquanto o
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gás carbônico é projetado para fora do organismo,
através das vias respiratórias, as hemácias carregadas
de oxigênio distribuem-no para as células.
Sabendo disso, podemos ter consciência que se
expandirmos nossa respiração, intensificaremos essas
trocas gasosas. Por isso, devemos evitar qualquer tipo
de droga que possa atrapalhar esse processo (como o
cigarro), já que interferirá no nosso nível de energia no
longo prazo.
Uma vez na corrente sanguínea, o oxigênio é
distribuído por todo organismo, chegando a cada
órgão, de cada tecido, até parar no interior de cada uma
das nossas células, onde se processa a Respiração
Celular.
Grande parte da energia que o organismo humano
necessita para a manutenção da vida é derivada da
queima de nutrientes dos alimentos que ingerimos. Ou
seja: todos os cereais, hortaliças, massas, laticínios ou
frutas, sofrem o processo da digestão, transformandose em glicose, aminoácidos e ácidos graxos (síntese
dos carboidratos, lipídeos e proteínas), de maneira a
serem absorvidos pelas células.
Esses nutrientes estão carregados de energia e só
podem ser aproveitados pelas células quando suas
estruturas moleculares são quebradas pela presença de
oxigênio, liberando, então, energia na forma de
adenosina trifosfato (ATP), principal moeda
energética do organismo. O ATP se encontra por toda
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parte do citoplasma e no núcleo de todas nossas
células. Todos os mecanismos fisiológicos que exigem
energia para funcionar, obtém-na diretamente do ATP.
ATP é uma molécula indispensável à vida da célula. O
ATP é encontrado universalmente nos sistemas vivos.
Sua função essencial é armazenar e distribuir energia
para as atividades vitais básicas das células.
Por sua capacidade de entrar em reação com os
alimentos (síntese dos carboidratos, lipídeos e
proteínas), extraindo deles energia e reagindo em
muitos mecanismos fisiológicos fornecendo-lhes
energia, o ATP é frequentemente, chamado de “moeda
corrente” ou “moeda de troca” no nosso organismo,
pois recebe e doa energia simultaneamente.

BASE DE UMA BOA RESPIRAÇÃO:
Uma boa respiração possui certas qualidades que
precisam estar presentes. Entre elas podemos citar:
•

Nasal. A respiração deve ser sempre nasal, ou
seja, tanto a inspiração quanto a expiração
deve ser feita pelas narinas.

•

Lenta e profunda. Dessa forma conseguimos
utilizar mais a capacidade pulmonar e otimizar
a troca gasosa, absorvendo mais oxigênio e
eliminando mais gás carbônico.

•

Completa. Utilizando bem toda a musculatura
que compõem o sistema respiratório. Quando
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inspiramos devemos primeiramente expandir
bem o abdômen, em seguida expandir a caixa
torácica e em seguida expandir o peito. Ao
expirar devemos comprimir primeiro o alto do
peito, em seguida as costelas e por último o
abdômen.
Há técnicas específicas e especiais que utilizam mais
dinamismo ou mesmo uma respiração mais ruidosa,
mas são exceções praticadas de acordo com os
objetivos daquele momento. Na maior parte do tempo
a respiração deve ser bem ritmada a fim de produzir
estabilidade, vitalidade, concentração, etc.
As técnicas de reeducação respiratórias são difíceis no
começo pois reeducar um comportamento geralmente
é mais difícil do que aprender algo novo. A tendência
do ser humano é desaprender o que naturalmente ele
nasceu sabendo.
Uma
boa
respiração
estimula
estruturas
importantíssimas do nosso organismo como por
exemplo o nervo vago, responsável pela deglutição,
produção da voz, sudorese, controle do ritmo cardíaco,
coordenação dos movimentos do esôfago e intestinos,
aumento da secreção gástrica etc.

RITMOS
A unidade de tempo aplicada para a contagem de
exercícios respiratórios corresponde a pouco menos de
um segundo ou o tempo de um piscar de olhos. Portanto,
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podemos dizer “inspire em três segundos”, o que vai ser
mais ou menos a mesma coisa do que “inspire durante o
tempo equivalente a três piscares de olhos”.
Quando você encontrar a descrição: contar um tempo
significa que esse tempo é a unidade mínima na relação
entre inspiração, retenção, expiração. Essa unidade de
tempo pode ser um segundo, dois, três etc. Dois tempos
significa que nessa fase a duração é o dobro da primeira,
que serve de parâmetro. Portanto, um respiratório com
ritmo 1-2-1 consiste em inspirar durante um tempo
(digamos, três segundos), reter o ar nos pulmões
durante dois tempos (então, seriam seis segundos),
expirar em um tempo (nesse caso, três segundos) e não
reter sem ar tempo algum, uma vez que isso não foi
indicado. Este é o melhor ritmo para iniciantes que já
tenham alguma prática. Iniciantes sem prática, devem
dedicar-se a respiratórios sem ritmo.

CONTRAINDICAÇÕES
Estão contraindicados os respiratórios com retenção
ou ritmo a todas as pessoas portadoras de problemas
cardíacos, pressão alta e saúde abalada em geral. A
nossa proposta não envolve terapia, portanto não está
dirigida a pessoas enfermas.

EXAME MÉDICO
Qualquer um, mesmo jovem e saudável, antes de
iniciar a prática de respiratórios deve consultar o seu
médico.
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VAMOS PRATICAR!
Agora que já sabemos mais a respeito da respiração e
sua atuação no nosso organismo e nos nossos estados
emocionais, vamos praticar alguns exercícios.
Exercícios retirados do livro Respiração Total da
escritora Ro de Castro.
Respiração Abdominal
(cerca de 60% da capacidade respiratória)
O primeiro exercício tem o objetivo de desenvolver a
respiração baixa ou abdominal. Pode ser feita deitado
em decúbito dorsal ou sentado com as costas eretas.
Procure fazê-la enquanto descrevemos.
Coloque as palmas das mãos no abdômen para
perceber o movimento do diafragma. Respirando pelas
narinas, esvazie completamente os pulmões, retraindo
o ventre. Permaneça por um instante sem ar.
Deixe-o agora entrar devagar, solte a musculatura do
baixo ventre e depois a parede abdominal, conforme
encher a parte baixa dos pulmões. Não retenha.
Ao expirar, recolha os músculos abdominais. Continue
respirando assim, relaxe o abdômen ao inspirar e
contraia ao exalar. Esta é uma forma ideal de fazê-lo
no dia a dia, e que acontece espontaneamente ao
dormir.
Após dominar o movimento anteriormente descrito,
execute esta respiração no ritmo mais lento que
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conseguir, prolongando ao máximo o tempo da
inalação e da exalação.
Com a prática, você poderá desenvolvê-la de forma
ideal, e acrescentar retenções de alguns segundos no
final da inspiração e da expiração, o que irá aumentar
a capacidade pulmonar e a vitalidade. Posteriormente
poderá acrescentar ritmo.
Respiração Intercostal
(cerca de 30% da capacidade respiratória)
Nesta respiração movimenta-se a estrutura ósseomuscular do tórax para os lados, com o trabalho do
diafragma. É importante treiná-la para poder utilizar a
total capacidade dos pulmões. Nesta etapa você
aprende a ampliar o movimento dos músculos
intercostais que possibilitará maior expansão lateral do
tórax.
Coloque as palmas das mãos tocando as costelas nas
partes laterais do tronco, aos lados do tórax. Os dedos
das mãos ficam voltado para frente, posicionados na
altura do plexo solar.
Utilizaremos agora apenas a parte média dos pulmões
para respirar, portanto, procure não fazer movimentos
com o abdômen, nem com o ápice da árvore
respiratória. Enquanto esvaziar bem os pulmões,
pressione com as mãos os lados das costelas, de forma
que as pontas dos dedos se toquem.
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Ao inalar, diminua a pressão das mãos, deixe então
que as costelas se movam para os lados e as pontas dos
dedos se afastem. Sinta o movimento lateral do tórax.
Desenvolva este exercício durante alguns minutos e
observe a sensação de alívio que se origina no plexo
solar.
Procure agora fazer a respiração o mais lentamente
possível, de maneira que o atrito do ar nos condutos
respiratórios se torne imperceptível. Para dominar
completamente a respiração média, faça agora
pequenas retenções com os pulmões cheios e vazios.
No futuro poderá incluir ritmo.
Nesta respiração experimenta-se estabilidade
emocional. Outorga uma sensação de bem-estar geral.
Respiração Alta
(cerca de 10% da capacidade respiratória)
Aprenderemos aqui a isolar e desenvolver a respiração
alta para podermos utilizar a totalidade da capacidade
pulmonar.
Mantenha os músculos do abdômen contraídos e os
intercostais imóveis enquanto inspira, levando o ar
para o alto dos pulmões e produzindo uma elevação do
tórax.
Ao expirar, certifique-se de que eliminou o ar, ao
máximo. Respire assim por alguns minutos. Se for
necessário, você poderá colocar as palmas das mãos
sobre os músculos peitorais para sentir os movimentos
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ascendentes e descendentes produzidos pelo fluxo de
ar.
Faça esta respiração o mais lentamente que conseguir,
adicione posteriormente paradas de alguns segundos
quando completar a inalação e a exalação. Para
aprimorar a técnica, inclua ritmo.
Este exercício é importante para arejar os pulmões.
Respiração Completa
(100% da capacidade respiratória)
Agora vamos respirar com todo o potencial e a
capacidade dos nossos pulmões. Isto nos
proporcionará uma sensação única de bem-estar,
leveza e vitalidade.
São infinitas as sensações quando respiramos de forma
completa e consciente: devido à maior oxigenação e
produção de endorfinas, há uma sensação de brilho,
revitalização geral e alegria.
Sente-se em qualquer posição na qual você possa
manter a coluna ereta sem forçamento. Feche os olhos
e passe a acompanhar a respiração. Perceba o contato
do ar com os condutos respiratórios, sinta-o acariciar
o interior do seu corpo. Descontraia-se.
Elimine agora todo o ar dos pulmões e recolha o
abdômen. Comece a inalar expandindo o ventre e o
diafragma. Deixe que o ar entre na parte baixa dos
pulmões. Em seguida, o ar entra na área média, ao
descontrair a musculatura intercostal. Por fim,
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complete a inspiração e encha de ar o ápice dos
pulmões. Sinta que os alvéolos se expandem.
Expire com suavidade: solte primeiramente o ar da
parte alta, depois da parte média, por fim, da parte
baixa. Contraria o abdômen e faça com que o
diafragma se eleve, relaxando-o.
Continue com a respiração completa. Procure
prolongar o tempo das fases e permita que o ar flua de
forma cadenciada. Encha os pulmões de baixo para
cima e os esvazie de forma inversa, de cima para
baixo.
Acrescente posteriormente retenções com os pulmões
cheios. Essas paradas do fluxo respiratório não devem
jamais ultrapassar a sua capacidade natural que é
medida pelo conforto. A exalação deve ser lenta e
controlada.
Este respiratório promove um aumento considerável
da capacidade pulmonar, da resistência e do tônus
geral do organismo, desintoxicação e oxigenação
celular, revitalização e rejuvenescimento.
Aumentando a elasticidade da estrutura ósseomuscular, este exercício dissolve tensões somatizadas
na região abdominal, nos ombros e no pescoço.
Respiração do sopro rápido
Este exercício ocupa um lugar muito importante
dentro do acervo de técnicas respiratórias. Produz uma
oxigenação muito mais intensa que todos os outros,
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limpa os pulmões e as vias respiratórias e é altamente
energizante e vitalizante.
Sentado em uma posição da sua escolha, com as costas
bem eretas, faça por alguns instantes a respiração
abdominal. Aos poucos, comece a acelerar o ritmo,
contraindo mais rápidamente o abdômen a cada
exalação. Isto deve produzir um ruído alto e forte. A
inspiração acontece espontaneamente, quando o
diafragma e o ventre se expandem.
Ao expirar, o diafragma se eleva e o músculo reto
abdominal contrai-se com rapidez.
Ao inspirar, o abdômen projeta-se para fora. Ao
exalar, ele se contrai com vigor.
Você poderá fazer vários ciclos deste respiratório,
contando o número de exalações. No início serão
algumas dezenas, que você irá progressivamente
aumentar até chegar na casa das centenas.
Preste atenção para não contrair a musculatura do
rosto nem movimentar os ombros. Esta técnica pode
ser feita na posição sentada ou deitada, mas nunca em
pé.
Finalizando os exercícios respiratórios
Encerrando os exercícios, antes de erguer-se, desfrute,
alguns momentos, o poderoso impacto positivo dos
respiratórios sobre seu corpo e mente. Você está imerso
em um agradável oceano de vitalidade e conforto.
Vivencie a prazerosa embriaguez causada pelo aumento

33

DeROSE

da presença do oxigênio no corpo, valorizando este
momento tão importante no seu dia e na sua semana: é
quando você se desliga, por alguns instantes, dos
compromissos e solicitações do cotidiano e conquista
um maior tempo para cuidar de si. Parabéns!
As implicações fisiológicas, neurológicas e
comportamentais dos respiratórios, técnicas orgânicas,
descontração etc., são extraordinárias.
Mas tudo isso é otimizado pelo ambiente proporcionado
pelas escolas do DeROSE Method®, propício à
metabolização das profundas transformações oriundas
da prática.
BRINDES PARA O LEITOR:
EM COMEMORAÇÃO PELOS 60 ANOS DE MAGISTÉRIO.

GRÁTIS!
BASTA CLICAR. NÃO PRECISA FAZER CADASTRO.

POCKET BOOK SOBRE MEDITAÇÃO:
https://derose.co/pocket-meditacao
POCKET BOOK SOBRE RESPIRAÇÃO:
https://derose.co/pocket-respiracao
POCKET BOOK SOBRE REDUÇÃO DO STRESS:
https://derose.co/pocket-sobre-stress
POCKET BOOK SOBRE ALIMENTAÇÃO:
https://derose.co/pocket-alimentacao
PEQUENO EXTRATO DO TRATADO DE YÔGA:
https://derose.co/pequenoextrato-tratado
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COMO ACESSAR MAIS CONTEÚDO
DO DeROSE METHOD
Learn DeROSE é um projeto que permite fazer aulas
online com mais de 100 instrutores das nossas escolas
em todo o mundo – sem nenhum custo adicional para o
aluno nem para a escola dele! Você pode filtrar por
horário, por duração da aula, por adiantamento e por
língua. Pode fazer quantas aulas quiser por dia, AO
VIVO, desde que o seu instrutor seja parceiro deste
programa.
DeROSE e-books é uma biblioteca viva com livros,
áudios e artigos do DeROSE Method. Isso significa que
você pode obter toda a bibliografia desta nossa cultura,
em um único lugar. O funcionamento do DeROSE ebooks é muito simples: os assinantes mensais têm
acesso ilimitado a toda a bibliografia de nossos autores.
DeROSE Flix, são alguns milhares de aulas e cursos em
vídeo, para você assistir.
Uma Lufada de Alegria no Final do Seu Dia é um
programa levado ao ar diariamente AO VIVO, em que
o Professor DeRose, gratuitamente, aulas sobre
diversos assuntos. Às terças-feiras, é aberto ao público.
Nos outros dias, é restrito aos nossos alunos.

SEGUNDA PARTE: O MÉTODO

O QUE É O DeROSE METHOD
DeROSE Method® é um programa completo para
aumentar a vitalidade, administrar o stress e ganhar
foco. Sua aplicação promove um incremento de
produtividade e alta performance na vida.
Queremos desencadear um superávit energético e a
expansão da consciência. Isso permite ao praticante
maximizar seu potencial e explorá-lo na sua
totalidade, contribuindo para torná-lo um vencedor.
Também é nosso objetivo mudar o mundo. Não o
mundo todo e sim aquele no qual nós transitamos, o
mundo de cada um de nós. Cada qual conta com
dezenas e, às vezes, centenas de pessoas em seu
universo. São os parentes, os amigos, os colegas de
trabalho, os clientes, os fornecedores, os vizinhos e
também aqueles que nos atendem nos estabelecimentos
que frequentemos regularmente. É nesse mundo que
nós temos tido sucesso ao desencadear mudanças
efetivas. Quando um praticante do DeROSE Method®
reprograma seu mindset, influencia a atitude de todos
com quem trava contato. Produz um efeito de ação e
reação que motiva todos a se tornar pessoas melhores.
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Para obter essa reeducação comportamental, sabendo
que o ser humano é produto do meio em que vive,
nossas escolas oferecem uma estimulante programação
de atividades culturais e sociais. Somos como um
grande clube de amigos e de network internacional.
Não trabalhamos oferecendo benefícios. Nem gostamos
dessa palavra. Ela nos remete à tristemente célebre “Lei
de Gerson”, de querer levar vantagem em tudo. Nosso
público também não nos procura querendo receber
benefícios, porque é um público jovem, saudável,
descontraído, bem resolvido e de bem com a vida.
Quem nos procura costumam ser homens de um bom
nível cultural, o que também contribui para que não
estejam buscando tábuas de salvação.
O DeROSE Method® não é exclusivamente masculino.
Embora mais procurado por homens, as mulheres são
muito bem-vindas e também costumam apreciar
bastante a nosso proposta de estilo de vida.
O DeROSE Method® é uma conquista de boas coisas:
• boa qualidade de vida;
• boas relações humanas;
• boa forma;
• boa alimentação;
• boa cultura;
• boas maneiras;
• bom ambiente;
• bons ideais.
E ainda, técnicas de:

DeROSE
•
•
•
•
•
•
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reeducação respiratória;
administração do stress;
tônus muscular;
flexibilidade;
mindfulness e meditação;
mindset; e muitas outras.

Benefícios? Não! Apenas consequências de uma
filosofia de vida saudável.

RESULTADOS DO DeROSE METHOD® NA NESTLÉ
OS GRÁFICOS APRESENTADOS ABAIXO FORAM ELABORADOS E CEDIDOS PELA
PROFA. ROSANA ORTEGA. A PESQUISA FOI ASSESSORADA POR FÁBIO MARTINS,
ENTÃO GLOBAL VICE-PRESIDENT DE RETAIL AND SHOPPER AT IPSOS.

ALGUMAS EMPRESAS QUE ATENDEMOS

DEPOIMENTO DE UM ALUNO
EXPLICA O QUE É O DeROSE METHOD®
“Meu nome é Marcelo Pedott e sou Anestesista. Conheci
o DeROSE Method enquanto cursava a Faculdade de
Medicina.
“Estava procurando técnicas para melhorar minha
concentração com intuito de aumentar a qualidade e
quantidade de tempo de estudo. Para a minha surpresa
as técnicas se estendiam muito além deste meu simples
objetivo. Aumento de energia, foco e alegria sincera são
as características de liderança que mais exercitei nos
primeiros anos da prática [do DeROSE Method] e isso
impactou muito na minha vida profissional e pessoal!
Nessa época, consegui entrar de cabeça em projetos que
achava importantes, como ser o presidente da Liga
Acadêmica de Medicina de Urgência.
“Depois de alguns anos, tudo começou a ficar muito
mais interessante. Não só as práticas, mas a convivência
com os instrutores e alunos começou a fazer muito
sentido.
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“Os conceitos [comportamentais] saíam de dentro da
sala de prática e tocavam todas as minhas relações.
Amigos, família, colegas... todos sendo beneficiados pela
cultura de boas maneiras e boas relações humanas do
DeROSE Method.
“E o maior beneficiado provavelmente fui eu, que
cultivei amizades incríveis, relações familiares
fantásticas e me aproximei de colegas de trabalho que
valorizavam tudo isso.
“Meu chefe já me disse que foi por isso que ele me
escolheu para ser um dos coordenadores da equipe do
nosso grupo de anestesia, mesmo sendo bem mais jovem
que os outros coordenadores.
“Hoje, também sou casado com uma mulher
maravilhosa com quem posso compartilhar tanto os
meus sonhos como os dela, numa relação que foi além
das brigas e dos ciúmes. Assim, minha vida ficou muito
mais doce. Agora tenho a capacidade de focar toda essa
vitalidade extra, que o DeROSE Method me dá, para
fazer a minha vida e a das pessoas à minha volta muito
melhor. Para mim, isso é mudar o mundo!”

O DeROSE METHOD® COMO INSTRUMENTO
DE TRANSFORMAÇÃO DO MUNDO
"As pessoas que são loucas o bastante
para pensar que podem mudar o mundo
são as únicas que realmente podem fazê-lo."
Jack Kerouac

As técnicas aprimoram o indivíduo, porém os conceitos
permitem mudar o mundo. Os círculos de convivência
são ondas de choque que o praticante do DeROSE
Method® produz e com as quais influencia mediante o
exemplo de bons hábitos, primeiro, o círculo familiar;
depois, o círculo de amigos e colegas de trabalho, de
faculdade, de esporte; por último, o círculo das pessoas
com as quais nós cruzamos na nossa vida, inclusive os
clientes, os fornecedores e os desconhecidos.
É que as técnicas só aprimoram quem decidiu praticar
formalmente o DeROSE Method® e usa os exercícios.
Mas esse praticante, quando incorpora os conceitos,
contagia os familiares e os amigos que acabam se
beneficiando da Nossa Cultura. É o marido ou esposa,
é o filho, o pai ou o irmão que acha que "ainda" não
aderiu ao DeROSE Method® porque não colocou um
rótulo, no entanto, já absorveu um lifestyle, um modus
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vivendi, adotou hábitos, atitudes, comportamentos que
são o cerne do nosso Método.
Para cada um que pratica formalmente o DeROSE
Method®, podemos encontrar até dez que o praticam sem
saber. Quem melhor descreve isso é a instrutora Jamile
Martins, filha da instrutora veterana Conceição Martins:
"Esse é o bem mais precioso que me foi passado pela
minha mãe, que passei ao meu marido, minha sogra,
meus amigos e alunos e agora passo à minha filha."

O DeROSE METHOD®
NÃO SERVE COMO TERAPIA
O DeROSE Method® não é recomendado aos
portadores de problemas psicológicos, psiquiátricos
ou neurológicos. Também não é indicado para
crianças, nem para idosos, nem para gestantes, nem
para enfermos.

NOSSA REDE ALL OVER THE WORLD
Centenas de escolas independentes adotam o DeROSE
Method® em vários estados do Brasil, França (três em
Paris), Inglaterra (duas em London), Espanha (uma em
Madrid e duas em Barcelona), Portugal (várias no Porto,
Maia, Matosinhos, Gaia, Famalicão, Lisboa, Cascais),
Itália (Roma e Milano), Escócia, Finlândia, enfim, na
maioria dos países da Europa Ocidental e também nos
Estados Unidos (duas escolas em New York), Chile,
Argentina (Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Bariloche,
Calafate) etc. Brevemente, teremos escolas no Canadá,
na Suíça e na Alemanha.
Se você estiver inscrito em qualquer uma das Unidades
Credenciadas, terá o direito de frequentar diversas outras
quando em viagem.*
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* Conveniência esta sujeita à disponibilidade de vaga, desde que comprove
estar em dia com a sua unidade de origem e apresente os documentos
solicitados.

NOSSA PROPOSTA CULTURAL
Nosso Método propõe uma reeducação comportamental
que contempla especialmente o bom relacionamento
entre os seres humanos e tudo o que possa estar associado
com isso. Ao cultivar essa reeducação, estamos
incorporando em nossa maneira de viver os padrões de
comportamento, conhecimentos, costumes etc., que nos
distinguem. O DeROSE Method® visa tornar as pessoas
melhores, mais polidas, mais viajadas, mais refinadas,
mais civilizadas, mais cultas, que aprimorem até sua
linguagem e suas boas maneiras.
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Propomos uma forma mais harmoniosa de
relacionamento com a família, com o parceiro afetivo,
com os amigos, com os que nos prestam serviços e com
os desconhecidos. Recomendamos que eventuais
conflitos sejam solucionados elegantemente, sem
confrontos. De quebra, ensinamos como respirar
melhor, como relaxar, como concentrar-se e cultivar a
qualidade de vida e, principalmente, oferecemos um
ambiente extremamente salutar, de ótima convivência e
bons exemplos, em nossas escolas certificadas,
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proporcionando condições culturais e sociais para que
os jovens se mantenham longe das drogas.

OS CONCEITOS SÃO ASSIMILADOS
POR OSMOSE, NA CONVIVÊNCIA
Você é a média das cinco pessoas
com quem você passa mais tempo.
Jim Rohn

De acordo com pesquisa feita pelo psicólogo social de
Harvard, Dr. David McClelland, as pessoas com as quais
você habitualmente se associa são chamadas de seu "grupo
de referência", e essas pessoas podem determinar até 95%
de seu sucesso ou fracasso na vida.
Os conceitos de reeducação comportamental são
transmitidos (àqueles que o desejarem), pela convivência
nas atividades culturais e sociais preconizadas pelo
DeROSE Method®, a saber: reuniões para estudo, leitura,
mostras de vídeo, degustação, cursos, festas, eventos,
passeios, viagens, concertos, exposições, jantares, teatro,
entre várias outras. Nessas atividades culturais o aluno
novo observa e aprende como os mais antigos se
comportam. Percebe que nossa maneira de agir e de lidar
com as pessoas é extremamente educada, afetuosa e que
cultivamos as boas relações humanas como estilo de
vida. Dessa forma, os instrutores que só ensinarem a
prática regular, mas não incentivarem seus alunos a
participar das atividades culturais não estarão ensinando
o DeROSE Method®.
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Uma escola entre colunas!

Acima, a DeROSE Method TriBeCa, uma das nossas escolas de New York, 55 Murray St.
Nos States, contamos com instrutores em Savannah, Orlando, San Diego.

Seja bem-vindo! Estamos de braços abertos para você!
É o que lhe dizem os instrutores do DeROSE Method que estão nesta foto. Instrutores do
Brasil, Argentina, Chile, Portugal, Espanha, Itália, França, Inglaterra, Escócia, Suíça,
Alemanha, Estados Unidos e outras nações das três Américas e da Europa.

NOSSO CÓDIGO COMPORTAMENTAL
Mensagem da Juliana Diniz, de São Paulo

“Escrevo para compartilhar com você um pouco da
grande alegria que foi a ida ao DeROSE Festival de
Buenos Aires. Nos hospedamos na casa da Marie
Dossena, que nunca antes havia conhecido, e fomos
(Mara e eu) tão bem acolhidas! Ela nos deixou uma torta
quente e cheirosa no forno e um bilhetinho dizendo que
era para nós, mas que se preferíssemos poderíamos pedir
uma pizza. Anotou o telefone de uma pizzaria e nos deixou
um pouco de dinheiro! Além disso, havia junto ao bilhete,
dois alfajores, um lindo bule de chá com duas xícaras ao
lado e algumas opções de sabor. Na cama, toalhas
dobradas com um sabonete sobre elas, novo e
embrulhado.
“No dia seguinte, ao chegarmos no ponto de encontro de
onde os ônibus para [a cidade de] Luján sairiam, fomos
super bem recebidas, com abraços e sorrisos, e todos
querendo ajudar com as malas. O DeROSE Festival, foi
incrível: hotel impecável, organização excelente, comida
saborosa e farta, vivências muito gostosas, festas
divertidas!
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“Levei produtos para vender lá e a organização deles
também me impressionou: ágeis, colaborativos e
simpáticos! Já voltei ao Brasil com o acerto feito em reais!
Mas o mais impressionante foi mesmo o companheirismo:
pessoas que nunca tinha visto antes nos recebendo de
braços abertos em suas escolas, suas casas, nos levando
para passear em uma época que sabíamos que estavam
super ocupados e cansados! Com certeza, fiz amigos que
agora trago para toda a vida! Já estava, antes desta
viagem, com uma sensação de que nunca antes em minha
vida fui tão feliz. Mas, agora, tenho certeza disso. A
viagem me fez muito bem pois além de me proporcionar
uma melhor compreensão da dimensão de nosso trabalho,
fortaleceu laços, e me encheu de amor. Voltei para casa
com ganas de trabalhar como eles: unidos, organizados,
ágeis e com muita alegria! Foi especial participar da
outorga das insígnias (de instrutores) por lá! Gracias por
todo!”

MINDFULNESS E MEDITAÇÃO
O DeROSE Method® trabalha bastante o foco, o que é
muito útil tanto na profissão quanto nos esportes. Mas o
que vem depois é o verdadeiro coroamento do nosso
trabalho: a meditação.
Mais de 50 anos de magistério nos conferem a experiência
necessária para o ensino da técnica de meditação, de uma
forma simples e eficiente.
Desejando saber mais sobre o tema, sugerimos o nosso
livro publicado no Brasil e nos Estados Unidos:
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QUAL É O PERFIL DO PRATICANTE
DO DeROSE METHOD®?
Entre os nossos alunos sempre houve pessoas de ambos os
sexos e todas as idades, profissões, etnias e credos.
A faixa de idade estabilizou-se entre 18 e 38 anos de idade,
embora haja praticantes abaixo e acima desses limites. No
DeROSE Method® contamos com cerca de 60% de
homens. Quanto às religiões dos nossos alunos, a maioria
é constituída por não-religiosos.
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Dentre as profissões que mais procuram o DeROSE
Method® estão, em primeiro lugar, os engenheiros; depois,
os advogados, universitários, empresários, executivos,
profissionais liberais, desportistas, cientistas, músicos e
artistas. Os estudantes formam uma parcela expressiva.
Os atletas procuram o DeROSE Method® uma vez que são
brindados com o aumento de resistência, alongamento
muscular, flexibilidade, know-how contra distensões, mais
concentração e gestão das emoções.

EMPRESAS

O DeROSE Method Empresas é uma modalidade do
nosso sistema que contempla especialmente as
conveniências da presidência, diretoria e executivos.
Nesses escalões, encontramos ambiente propício para
ensinar não apenas as técnicas de respiração, oxigenação
cerebral, atenção, concentração, intuição, alongamento,
aprimoramento postural e descontração emocional, como
sentimos que há, também, receptividade para que possamos
transmitir a Nossa Cultura de administração de conflitos,
gerenciamento de stress, melhoria das relações humanas,
cultivo da qualidade de vida, resultando em otimização da
produtividade de maneira sustentável.
Para tanto, dispomos de opções especiais de acordo com as
conveniências de cada empresa, tais como workshops,
cursos, consulting e mentoring
COMO SÃO TRANSMITIDOS OS CONCEITOS
COMPORTAMENTAIS EM EMPRESAS

A parte de conceitos é ensinada:
1) por meio de diálogo no início e no final de cada
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sessão prática;
2) através de leituras sugeridas;
3) e, ainda, por meio de atividades culturais na
medida em que isso interessar aos praticantes e ao
contratante (a empresa).
Essas atividades culturais podem ser palestras, encontros de
degustação, cursos paralelos ministrados dentro da
empresa etc. Também podem ser atividades externas,
sempre de acordo com o interesse dos praticantes e o da
contratante (a empresa), tais como visitas a exposições,
concertos, vernissages, teatro, restaurantes, nas quais
nosso código de conduta é transmitido pelo exemplo.
Neste caso, devem participar outros instrutores e/ou
alunos mais antigos, podendo ser provenientes das
nossas escolas.
Dependendo da escola, podemos dispor de ministrantes
para dar aulas em diversos idiomas.

ACADEMIAS

O DeROSE Method Ginásios é uma especialidade
simplificada do nosso sistema, estruturada para
academias e ginásios, locais onde não deve haver teoria
quase nenhuma e nos quais se verifica uma flutuação
considerável dos praticantes de cada turma.
Uma longa experiência de cinquenta anos em
terceirização para academias e ginásios nos concede a
flexibilidade necessária para lidar com todos os tipos
de público.
Por outro lado, o fato de sermos uma rede com
centenas de instrutores no Brasil e em diversos outros
países, permite-nos atender à maior necessidade dos
estabelecimentos, que é dispor de profissionais para
cobrir alguma eventual falta do instrutor titular.
COMO SÃO TRANSMITIDOS OS CONCEITOS
COMPORTAMENTAIS NAS ACADEMIAS

A parte de conceitos é ensinada:
1) por meio de diálogo no início e no final de cada
sessão prática;
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2) através de leituras sugeridas;
3) e, ainda, por meio de atividades culturais na
medida em que isso interessar aos praticantes e ao
contratante (a academia).
Essas atividades culturais podem ser palestras, encontros de
degustação, cursos paralelos ministrados dentro do ginásio
etc. Também podem ser atividades externas, sempre de
acordo com o interesse dos praticantes e o da contratante (a
academia), tais como visitas a exposições, concertos,
vernissages, teatro, restaurantes, nas quais nosso código
de conduta é transmitido pelo exemplo. Neste caso,
devem participar outros instrutores e/ou alunos mais
antigos, podendo ser provenientes das nossas escolas.

P RIVATE T EACHER
O DeROSE Method Private Teacher é a alternativa para
aquele que não disponha de tempo ou que deseje mais
privacidade. É a modalidade ideal para empresários,
autoridades, políticos, atores, celebridades, bem como para
pessoas que viajam muito.
O instrutor pode fazer a escolha de um programa
personalizado que privilegia as técnicas e conceitos do
nosso Método adaptados aos objetivos do praticante.
A diversidade internacional do DeROSE Method pode
oferecer classes na língua em que o praticante desejar:
português, espanhol, francês, inglês, italiano, alemão,
finlandês, hebraico, árabe e catalão.
Até onde sabemos, somos a única empresa no mundo, no
nosso ramo, a oferecer este serviço.
P ERSONAL T EACHER PARA VIAGENS
Esta é uma opção que pode ser utilizada em casa, no
escritório ou em viagem.
Dispomos de instrutores que podem ministrar sessões
particulares em qualquer cidade do Brasil e em qualquer
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parte do mundo, inclusive, acompanhando o aluno em
suas viagens de negócios ou de passeio.
Contamos com pessoal especializado em praticamente
todo o Brasil e, ainda, Argentina, Chile, Portugal,
Espanha, França, Inglaterra, Escócia, Itália e Estados
Unidos (inclusive Hawaii).

Instrutor Carlo Mea (DeROSE Method Parioli – Roma, Itália)
Apesar da excelente performance, o DeROSE Method não trabalha com
atividade física nem desportiva e não somos academia. As fotos apenas
ilustram a boa forma dos nossos praticantes. Eles poderiam ter sido
fotografados surfando ou fazendo qualquer outra coisa.
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THE TELEGRAPH, LONDON
JANEIRO DE 2018
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FORBES,
19 DE DEZEMBRO DE 2017
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MENÇÃO NA BOAT,
16 DE AGOSTO DE 2017

MENÇÃO NA KEKOÁ COLLECTIVE, NO HAWAII
FEVEREIRO DE 2018

TIME OUT – NEW YORK
2011

INC., NEW YORK
OUTUBRO DE 2017

É importante relembrar que não trabalhamos com foco
em benefícios e que o DeROSE Method® não serve
como terapia. Os eventuais resultados positivos sobre
o corpo ou sobre o emocional são meras
consequências de um lifestyle, de uma filosofia de vida
saudável.

TERCEIRA PARTE: A EMPRESA

DeROSE É UM MÉTODO
Como nossa atuação é muito dinâmica, as informações
abaixo só são válidas por um ano, a contar da data em
que foram escritas2. Estamos sempre nos aprimorando,
mudando paradigmas e alterando a estrutura, para nos
adaptar ao nosso crescimento, que é muito rápido. Em
apenas cinco anos, expandimo-nos para mais de dez
países. Felizmente, não nos deixamos inebriar pelo
sucesso, já que ele veio aos poucos. Contamos com um
sólido alicerce empresarial, que foi urdido pelo tempo
e pela experiência.
NOSSO TEMPO DE EXISTÊNCIA
Estamos no mercado há mais de cinquenta anos, desde
1960. Sobrevivemos a todos os choques econômicos,
sete mudanças de moeda, inflação acumulada de
13.342.346.717.617,70% (mais de 13 trilhões por

2 Texto escrito no dia 2 de abril de 2014. [Atualizado em 25 de agosto de 2017.]
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cento) nos quinze anos que antecederam o Plano Real3 e
reveses diversos a que o nosso país foi submetido.
Nos últimos 50 anos, fecharam as portas 99,99% de todas
as empresas que estavam abertas antes de 1964. Só em
2015, 1.800.000 empresas foram fechadas, segundo o
Estadão4. Nós continuamos aqui, como um
empreendimento sólido que a tudo resistiu.
O NOSSO CRESCIMENTO
Somos um dos empreendimentos que mais cresceram no
Brasil. Expandimo-nos para dezenas de cidades e
estamos em todas as regiões do país: Sul, Sudeste,
Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Depois, a expansão
continuou para a América Latina, Estados Unidos
(incluindo o Hawaii) e Europa. Temos escolas em New
York (USA), Paris (França), London (Inglaterra), Roma
e Milano (Itália), Madrid (Espanha), Barcelona
(Catalunya), Edinburg (Escócia), Genève (Suíça), Lisboa
e Porto (Portugal), Buenos Aires, Córdoba, Mendoza,
San Isidro, Bariloche e Calafate (Argentina) e diversos
outros países em instalação. Temos, ainda, instrutores
na Holanda, Alemanha, Finlândia etc.

http://oglobo.globo.com/economia/o-pais-que-domou-inflacao-de-133-trilhoes-por-cento2769861#ixzz3A8jodq9Y – 14/05/2011 0:00 / Atualizado 03/11/2011 | 22:00
4 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,1-8-milhao-de-empresas-fecharam-em2015,10000050202 – Márcia De Chiara, O Estado de S.Paulo,10 Maio 2016 | 16h22.
3
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NOSSOS DIFERENCIAIS

Somos uma das únicas empresas a exportar cultura para
a Europa e a única a fazer isso ininterruptamente pelos
últimos mais de trinta anos. Iniciamos em 1975, com o
primeiro curso em Paris.
Lançamos uma maneira nova de administração
participativa, na qual quase todas as decisões são
tomadas em conjunto. Mais à frente, vamos explicar
de que maneira (consulte o subtítulo Administração
participativa).
Propusemos uma nova forma diferenciada de
democracia,
que
denominamos
“democracia
consensual”, mais abrangente e que concede mais
liberdade a todos.
Não temos empregados nem patrões, porque a escola
não paga nada aos Empreendedores do DeROSE
Method (os “Microempreendedores Individuais nãoestabelecidos”), mas ao contrário, estes é que pagam
para poder ter o privilégio de trabalhar em uma das
escolas, pois isso proporciona curriculum. E os alunos
pagam ao seu respectivo instrutor.
O QUE É A NOSSA EMPRESA
Para começar, não somos uma empresa, mas um
conjunto de centenas de empresas autônomas e
independentes umas das outras. Cada empresa pratica
preços diferentes e tem normas diferentes.
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Cada qual pertence a um proprietário ou, se for
associação, cada uma tem seu presidente. Umas são
escolas, outras são associações, muitas casas de
cultura, algumas federações, uma editora, uma
administradora de cursos livres, uma distribuidora de
material didático para as entidades filiadas e uma
distribuidora de livros na rede livreira. Cada empresa
preserva sua autonomia jurídica, de forma que se alguma
delas por desventura quebrasse, ou tivesse dívidas, ou
algum problema de qualquer natureza, a
responsabilidade seria só dessa empresa e não
comprometeria nenhuma outra.
A independência jurídica de cada uma é um ponto
importante. Por exemplo, a distribuidora compra os
livros da editora e fornece-os às livrarias. Juridica-mente,
pode distribuir livros de outros editores e pode não
comprar os nossos. Mas, por uma questão de
conveniência e apoio recíproco, dá preferência aos livros
dos nossos colegas.
NÃO TRABALHAMOS COM FRANQUIA
Não trabalhamos com franchising nem com nada
semelhante. Os filiados não pagam royalties pela
utilização do Método nem pelo licenciamento de
marca. Basta que estejam filiados e cumprindo todas
as obrigações contratuais para ter direito ao uso do
Método e da Marca.

DeROSE

69

O Fundador tem uma editora. Atualmente, não tem
nenhuma escola5 e não dá aulas regulares para alunos.
Ministra cursos de extensão universitária, quase que
exclusivamente para profissionais do DeROSE
Method®, e palestras sobre qualidade de vida, boas
relações humanas e administração de conflitos para
grandes empresas.
As escolas e associações que desejam trabalhar com o
DeROSE Method® não atuam como franquias6, não
pagam nada pela filiação nem para utilizar a Marca.
A editora fornece o material didático, solicitado pelas
entidades filiadas, com 50% de redução para as escolas e
associações credenciadas (ou 30% para as agregadas).
Quando aqueles estabelecimentos – os credenciados –
adquirem os livros, colocam em funcionamento um
círculo virtuoso e sustentam economicamente toda a
proposta.
Quando revendem o material didático, dobram o
capital investido em cada operação de aquisição e
fornecimento de livros e outros suprimentos.
Essa é uma boa razão para que permaneçam no nosso
sistema e não queiram desligar-se. Isso explica, em parte,
o nosso crescimento. Há outras razões para que as
entidades sintam-se incentivadas a permanecer filiadas.
5 Sua única escola, situada à Alameda Jaú, 2000, em São Paulo, está arrendada e é
conduzida por outra pessoa.
6 Há mais de vinte anos, experimentamos o sistema de franquia, mas logo verificamos que
não era adequado para a nossa proposta e nunca mais quisemos saber de franchising.
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POR QUE PERMANECEM FILIADOS

Estarem ligados a um nome forte e a uma família
grande, atuante, incrementa o número de alunos e
fortalece a reputação dos instrutores filiados.
Conseguimos a excelência, mediante permuta de
know-how, treinamento e reciclagem constante;
através de correspondência regular com informações
atualizadas, seminários, cursos, workshops, debates,
colóquios, congressos e festivais, com preços
privilegiados, cuja redução pode chegar a 50% ou
mais; e, ainda, com a promoção de viagens culturais.
Os Credenciados ganham divulgação de seus nomes e
endereços no nosso website, o que lhes proporciona
credibilidade e repercussão positiva.
COMO ATUAM AS ESCOLAS E ASSOCIAÇÕES FILIADAS
As escolas e associações filiadas têm, por atribuição,
contribuir para uma melhor qualidade de vida e alta
performance aos profissionais, desportistas e
estudantes universitários.
Para alcançar nossos objetivos, utilizamos técnicas e
conceitos comportamentais. Visando a esses objetivos,
as entidades filiadas organizam atividades culturais
variadas, de segunda a sábado ou, até, aos domingos.
Alguns eventos são internos e outros, externos.
As atividades culturais internas podem ser cursos
(sobre vários temas pertinentes), noites de gourmet
(para ensinar a preparar e, depois, degustar as receitas
deliciosas do sistema alimentar preconizado), exibição
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de vídeos leves para descontração, círculos de leitura
(tertúlias literárias), círculos de reforço de
companheirismo, grupos de coreografia, de
vocalizações, network business meetings, jantares em
família, festas de aniversário e outras.
As atividades culturais externas podem ser cursos
realizados noutros locais, saídas para teatro, cinema,
exposições, vernissages, trekkings, piqueniques,
passeios, viagens, participação nos nossos festivais
etc. Realizamos cerca de 12 grandes festivais por ano,
a maioria no Brasil, mas também em Buenos Aires,
Porto, Paris, New York e Hawaii.
O objetivo das atividades culturais é o de incentivar o
convívio e, através dele, ensinar os conceitos
comportamentais da nossa cultura. Como não
acreditamos em sermão, nossa forma de ensinar é pelo
exemplo, e este é assimilado pela convivência gerada
nos encontros.
Os conceitos comportamentais são: boa qualidade de
vida, boas relações humanas, boas maneiras, boa cultura,
boa alimentação, boa forma, bom ambiente e bons ideais.
Só boas propostas.
Além das atividades culturais, nossas escolas e
associações oferecem práticas regulares com técnicas
de reeducação respiratória, administração do stress,
incremento do tônus muscular, flexibilidade,
concentração, meditação entre várias outras.
INTERCÂMBIO ENTRE EMPREENDEDORES
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Dispomos de um sistema de intercâmbio, em que o
Empreendedor do DeROSE Method® troca de lugar com
o de outro país, pelo período de um mês.
Viajará (quem não gosta de viajar?) durante trinta dias,
aprenderá a língua e os costumes da outra terra, mudará de
ares e não gastará nada, a não ser a passagem.
Poderá ficar hospedado com os colegas daquele outro país
ou mesmo combinar, como parte do acordo de intercâmbio,
a troca também de casa: cada um poderá ficar na casa do
outro, se isso for conveniente a ambos.
Como consequência adicional, se gostar daquele outro
país, poderá se organizar para transferir-se
definitivamente, ou por um período, àquela outra
nação. Toda a nossa comunidade ajudará, dentro da
lei, no que for preciso.
Por isso, é tão importante que os Empreendedores
participem de todos os cursos e eventos, a fim de cultivar
um valioso círculo de amizades. Os amigos são, ainda, a sua
rede de indicação de alunos. E, quando tiver um produto ou
serviço a oferecer, serão esses mesmos amigos que irão
apoiar, adquirir e recomendar.
CONVENIÊNCIAS E FACILIDADES AOS ALUNOS
Para os alunos da nossa rede, há inúmeras vantagens.
Além de poderem contar com a seriedade, honestidade e
competência de profissionais com excelente formação e
muito bem supervisionados, usufruem um convênio que
lhes permite frequentar, sem custo adicional, todas as
nossas demais Unidades Credenciadas em todo o país e no
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exterior, quando em viagem (só não na sua própria
cidade). É uma experiência maravilhosa ter amigos em
centenas de cidades e em vários países. Imagine, você sair
de viagem e ir frequentando nossas escolas em diversas
localidades. E mais: a segurança e outras facilidades que
isso representa.
Eliane Lobato, grávida de nove meses da primeira filha,
viajou de automóvel da sua cidade (na época, o Rio de
Janeiro) para São Paulo. Assim que chegou, foi furtada e
ficou sem dinheiro e sem os documentos. Não tinha
como abastecer o veículo para voltar ao Rio, nem
dinheiro para comer ou hospedar-se. Mas isso tudo
deixou de ser problema, porque, em 1975, já estávamos
nos expandindo para outros estados. Bastou identificarse em uma Unidade da Rede e já tinha onde comer e
dormir e, ainda, dinheiro para abastecer o carro, a fim de
voltar à sua cidade. Casos como esse, de
companheirismo e ajuda mútua, são uma característica
dos nossos colegas.
Priscila Ramos de Sousa estava viajando pela Europa e,
num dado momento, precisou de socorro. Escreveu no seu
messenger: “Pri perdida em Barcelona”. Imediatamente,
recebeu o apoio de que precisava por parte de membros da
nossa grande família.
A mãe da Empreendedora Fernanda Neis teve os
documentos e cartões de crédito furtados, quando
passeava em Buenos Aires. Voltando ao Brasil, foi
notificada pelas autoridades argentinas de que seus
documentos haviam sido recuperados. Bastou um
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telefonema da Fernanda a um colega porteño e ele fez
a gentileza de buscar os documentos e enviou-os a ela,
por correio.
Nilzo Andrade e outros colegas foram jantar a um
restaurante de Buenos Aires. Na hora de pagar a conta, os
cartões de crédito internacionais, por alguma razão, não
funcionaram. Não se abalaram, porque tinham dólares e
reais. Acontece que, naquele momento, por lei, o
estabelecimento não podia aceitar pagamento em moeda
estrangeira. Que situação! Mas não se abalaram: enviaram
mensagem por uma rede social, contando o que ocorrera.
Imediatamente, um colega argentino entrou em contato
com o restaurante e pagou a conta.
Um aluno quis viajar com uma determinada quantia,
perfeitamente dentro da lei (é importante que se frise isso),
mas não queria levar dinheiro vivo, por uma questão de
segurança. Comunicou-se com um colega e combinou:
“Quando eu for à sua cidade você me disponibiliza esse
valor. Depois, quando você vier à minha cidade, eu lhe
disponibilizo o mesmo valor.” E ambos viajaram mais
seguros, sem carregar dinheiro vivo.
O marido de uma aluna do Rio de Janeiro fez a
gentileza de conseguir uma colocação para o marido
de uma colega, numa empresa de Paris.
O Empreendedor Carlo Mea, do DeROSE Method®,
conseguiu o contrato de aluguel de sua casa em
Roma, Itália, porque o dono do imóvel mora no Rio
de Janeiro e, ao informar-se sobre o DeROSE
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Method®, soube que ele tinha uma reputação muito
boa na cidade onde mora.
Note bem que todos os casos relatados foram
realizados sem o conhecimento de nenhuma das
nossas empresas. Foram pessoas ajudando pessoas
por mera solidariedade. As entidades só ficaram
sabendo desses fatos muito tempo depois.
Outra conveniência: quando a economia de um dos
nossos países se desestabiliza, os empreendedores da
nação em crise são cordialmente convidados pelos
dos demais países para dar cursos no exterior e voltar
para sua terra com um dinheirinho no bolso,
suficiente para seguir vivendo com dignidade.
Parece bom demais para ser verdade? Você ainda não
viu nada!
QUEM DIRIGE TUDO
Quem dirige quase todos os desígnios dos nossos
trabalhos, estratégias, táticas, logísticas são os próprios
filiados, através de um Conselho Administrativo
formado por cerca de doze Diretores de escolas ou
associações certificadas. Dessa forma, o Conselho
representa os interesses dos filiados.
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São estes homens e mulheres que comandam tudo.

Metade dos Conselheiros é eleita pelos demais
Credenciados, de acordo com o Regulamento Interno
devidamente registrado.
Se tiver mais de uma falta por mês, é exonerado do
Conselho. Se não tiver capacidade de se relacionar bem
com os demais, também é convidado a deixar de
participar. Esta última medida preserva o clima de
amizade e cordialidade nas reuniões.
Fora esse, dispomos de um outro órgão independente,
que é o Colegiado Internacional de Presidentes de
Federações, o qual se encarrega da qualidade ética,
pedagógica, exames, emissão de habilitações e
aplicação de repreensões, se for o caso.
NÃO TEMOS CONCORRENTES
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Em virtude de tudo o que foi esclarecido até aqui, o
leitor percebe o motivo pelo qual não temos
concorrentes no mercado. Desenvolvemos um nicho
que ninguém preencheu além de nós.
Muitos profissionais de outras áreas confundem-se,
supondo que nós sejamos concorrentes deles, mas é
um equívoco. Como não trabalhamos com terapias, os
que atuam nessa área não são nossos concorrentes.
Como não trabalhamos com autoajuda, os que laboram
nessa área também não são nossos competidores.
Como não trabalhamos com atividade física nem
desportiva, os professores de Educação Física não são
nossos concorrentes. Também não atuamos no setor
motivacional.
Qualquer que seja o estereótipo em que alguém queira
nos encaixar, o DeROSE Method® é outra coisa.
NÃO PRECISAMOS DE PUBLICIDADE
Também em função da nossa atuação, mais de 90%
dos interessados chegam às escolas do DeROSE
Method® pela indicação de amigos que praticam e
estão satisfeitos com os resultados.
Assim sendo, o Diretório Central do DeROSE Method®
não utiliza verba de publicidade nem de marketing7.
Trata-se de um outro paradigma no mundo
empresarial.

7 Se ocorrer alguma publicidade, ela não terá sido promovida pelo Diretório Central do
DeROSE Method, mas sim, eventualmente, pelos próprios filiados.
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SANDÁLIAS HAVAIANAS,
UM FENÔMENO MERCADOLÓGICO

Durante cerca de 40 anos, as Sandálias Havaianas
ofereceram um produto de preço baixo e dirigiram seu
marketing a pessoas de baixa renda. A partir de um dado
momento, mudaram seu público alvo. Aqueles que
jamais poriam umas Havaianas nos pés, passaram a
exibi-las com orgulho. Virou moda. Os preços que eram
em torno de cinco reais, saltaram para mais de trezentos
reais, em alguns modelos. A H. Stern teve um modelo de
sandálias Havaianas pelo preço de R$ 58.000. Você leu
certo: cinquenta e oito mil reais! Isso foi uma proeza de
marketing!
Pois bem, as Havaianas trocaram de público e de
preço, mas continuaram com o mesmo nome e com o
mesmo produto (sandálias). Nós realizamos uma
proeza muito mais arrojada e admirável: mudamos,
também, a Marca e o produto8!
Fizemos isso sem perder os clientes que, em sua maciça
maioria, ficaram entusiasmados com a proposta e
mudaram conosco! Centenas de profissionais, dezenas
de milhares de clientes, em inumeráveis
estabelecimentos por todo o Brasil, América Latina,
Estados Unidos e Europa, acompanharam-nos no
upgrade proposto.
Se consultássemos os especialistas, todos nos
afirmariam categoricamente que essa aventura não
8

A respeito dessa transição, leia o livro Quando é Preciso Ser Forte.
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daria certo e que iríamos quebrar a empresa. Imagine,
mudar de produto e trocar de marca, tudo ao mesmo
tempo!
No entanto, ela não só continua aí, como cresceu muito
e sua imagem pública melhorou superlativamente.
Desde a transição, nossos profissionais mais que
dobraram seus rendimentos. Em alguns casos,
cresceram até 500%.
Por essas e outras, quando algum instrutor cogita em
oferecer resistência branca aos novos paradigmas
propostos, sugerimos que ele dê um crédito de
confiança e procure seguir a experiência empresarial
de quem está no ramo há mais de meio século, alguém
que é inquestionavelmente o profissional mais bemsucedido do ramo.
AUSÊNCIA DE VÍNCULO ADMINISTRATIVO, FISCAL,
COMERCIAL OU TRABALHISTA

Utilizamos o sistema de credenciamento de entidades
autônomas. Elas não pagam nada ao DeRose; não têm
qualquer vínculo administrativo, fiscal, comercial ou
trabalhista com ele.
Então, o que o DeRose ganha com isso?
Um bom nome vale mais do que dinheiro. Trata-se de um
acordo de cavalheiros. Os credenciados proporcionamnos um trabalho sério, o qual beneficia o nome; em
retribuição, têm o direito de usar, nos seus produtos, a
mesma Marca, que é muito respeitada no Brasil e fora
dele. Isso gera um círculo virtuoso, que acaba
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beneficiando a todos e estimulando a opinião pública a
buscar o ensinamento da Nossa Cultura em
estabelecimentos sérios e em bons livros.
Levam o nome DeROSE as entidades (escolas, núcleos,
associações, espaços culturais, federações) que reconhecem
a importância da nossa obra e que acatam a metodologia
proposta por nós. É como a rede mundial de escolas
Montessori. São milhares. Nem por isso, alguém acha que
são filiais ou franquias da professora Maria Montessori.
QUEM PAGA PARA QUEM
Os Empreendedores, que alugam espaços ou horários,
pagam à respectiva escola para ministrar aulas aos seus
alunos. As escolas têm como fonte de arrecadação
apenas a locação das suas instalações aos
Empreendedores e o fornecimento de material didático.
Quem trabalhar de forma diferente estará agindo em
desacordo com as nossas normas.
CADA CREDENCIADO PODE VENDER PRODUTOS E
SERVIÇOS A TODOS OS DEMAIS

Cada uma das empresas ou associações credenciadas
pode criar produtos e fornecê-los a todos os demais
filiados, desde que respeite os preços especiais com
reduções máximas de 50% para credenciados e 30%
para agregados. Podem exportar para todos os países
em que temos escolas. Também podem distribuir e
vender para fora da rede. Não precisam pagar
percentual algum ao credenciador e não têm que pagar
por licenciamento de marca.
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COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES
Diferentemente de quase todas as demais áreas e
empresas, nossos colegas fazem questão de compartilhar know-how, dicas e informações preciosas,
tanto técnicas, quanto contábeis e fiscais, até mesmo
indicando seus fornecedores ou prestadores de serviços.
Ninguém esconde segredos aos seus companheiros.
Ninguém quer passar por cima do colega para ascender
na carreira. Quem fizer isso, corre o risco de ficar
antipatizado por todos e acabará sentindo-se compelido
a se distanciar da nossa família.
A palavra dada é sagrada. Todos cumprem os
compromissos e honram suas dívidas. Vários negócios
são feitos entre colegas com base apenas na palavra e
dá tudo certo. Há um zelo extremo pelo bom nome e
pela boa reputação.
A mensagem postada pela Diretora Luciane Ogata, até o
ano de 2017, da Unidade Bom Retiro, em Curitiba,
exemplifica como funciona o apoio recíproco:
Venho compartilhar com vocês a minha experiência em estar
integrada a um grupo tão seleto de pessoas, em especial em
Curitiba e minha relação com meu monitor Ric Poli.
Para quem não sabe a Unidade Bom Retiro fica a pouco mais
de 1 km da Unidade Centro Cívico. Em qualquer outra
empresa acredito que isso seria motivo para concorrência e,
ao contrário do que pessoas de fora possam imaginar, o Ric
faz acompanhamentos periódicos com relação ao crescimento
da Unidade Bom Retiro.
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Eu participo do grupo no Facebook de sua equipe e ele do meu,
me dá ideias para minha realidade de trabalho por ser uma
equipe de três pessoas em que duas estão atuando como
podem por possuir outras empresas em paralelo.
Assim, tenho me esforçado para crescer, com uma injeção de
confiança vinda através de visitas de outros diretores na nossa
Escola. Ontem Rogério Brant, hoje o Ric Poli. Agradeço
também ao Nilzo Andrade Jr. e a Maria Helena Aguiar e
outras pessoas que mesmo mais longe estão também me
apoiando. Enfim, o que queria expor aqui é que é realmente
muito bom trabalhar em conjunto com estes dois pilares:
filosofia e profissão! Só [escrevi isto] para reforçar o quanto
somos felizes.
Obrigada, DeRose, por nos confiar seu trabalho e
proporcionar este maravilhoso estilo de vida! Beijos e feliz ano
para todos nós!

QUEM PODE PARTICIPAR COMO EMPREENDEDOR
Só pode participar como profissional do DeROSE
Method® quem começar na qualidade de aluno e receber
toda a nossa formação, que leva quatro anos. Durante a
preparação, passa por vários filtros que avaliarão o perfil
do candidato. Se as avaliações forem favoráveis, poderá
se inscrever no “módulo profissional”.
A partir do primeiro ano de estudos, se obtiver
autorização, já pode atuar na Rede, o que produz retorno
financeiro e faz com que, mesmo como aluno, já ganhe
mais do que paga pela formação.
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Quando estiver apto, é encaminhado aos exames da
respectiva Federação. Depois, aos cursos de extensão
universitária.
Na sequência, inscreve-se para um estágio na Sede
Central, em São Paulo.
Cumpridas todas as etapas, o estudante recebe seu
certificado de Empreendedor.
COMO OS EMPREENDEDORES
PARTICIPAM DAS EQUIPES

Uma vez autorizados, os Empreendedores do DeROSE
Method® que desejarem participar das atividades de uma
escola ou associação, deverão assinar um contrato de
coworking entre a sua empresa e a que administra o espaço
da escola.
Já, para tornar-se Diretor Proprietário de Escola, é
preciso que tenha trabalhado em uma unidade
vencedora por, no mínimo, quatro anos e tem que
contar com um “padrinho” que confie nele e que se
responsabilize por ele: o Interveniente Garantidor.
Se for egresso (proveniente) de uma escola de sucesso
insatisfatório, não será aceito para dirigir.
Como você percebe, é muito diferente do sistema de
franquia.
COMO NOSSA QUALIDADE É GARANTIDA
Todos os Empreendedores do DeROSE Method®
precisam ter um monitor, um Supervisor e fazer
revalidação anual na Federação do seu estado ou país.
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Nossa profissão é uma das únicas no mundo em que o
profissional tem que prestar exames de revalidação
todos os anos para poder prosseguir trabalhando na
Rede.
O monitor é o Formador de Formadores que conduziu o
Empreendedor à formação profissional e seguirá para
sempre monitorando-o, orientando de perto, todas as
semanas, aconselhando, respondendo perguntas,
proporcionando treinamento prático e propiciando tudo o
que o novo Empreendedor necessitar.
O Supervisor é o preceptor mais antigo, que precisa ter
mais de cinquenta anos de idade, mais de um livro
publicado e o grau de Mestre. O Supervisor é quem
sana as dúvidas mais profundas ou dificuldades mais
sérias que eventualmente surjam. É o aconselhador
sênior para todas as questões mais importantes e que
os monitores não tenham conseguido solucionar.
As revalidações anuais são como exames de ordem
que os profissionais do DeROSE Method® precisam
prestar todos os anos, para poder continuar
trabalhando dentro do Sistema.
Estes três dispositivos (monitor, Supervisor e exames
anuais de revalidação na Federação do estado ou país)
constituem nossa apólice de seguro, nossa rede de
segurança, em benefício do aluno, mas também do
profissional.
É graças a essas medidas que o DeROSE Method® tem
crescido tanto, para tantos países e preservando sua
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proverbial qualidade. Temos muito orgulho dessas três
exigências.
ADMINISTRAÇÃO PARTICIPATIVA
A administração participativa que recomendamos
consiste, simplificadamente, no seguinte:
1) Os alunos pagam aos Empreendedores;
2) Por uma questão de comodidade, os
Empreendedores podem solicitar que um colega
receba por eles e lhes repasse os pagamentos dos
seus alunos, gentileza essa que será retribuída;
3) Uma percentagem do que o Empreendedor recebe
dos seus alunos é paga por ele à empresa, cujo
espaço alugou para dar as suas aulas. Essa
percentagem pode variar em função de diversos
fatores.
Os detalhes são discriminados no Instrumento
Particular de Cessão Temporária de Horários.
POTENCIAL DE GANHO
Não se deve escolher uma profissão pelo seu potencial
de remuneração, e sim pela vocação e prazer de
exercer a atividade.
Como em qualquer profissão, temos Empreendedores
ganhando muito bem e outros ganhando muito mal. A
existência daqueles que estão ganhando muito bem
demonstra que os outros precisam se esforçar mais. Fui
informado de que a Empreendedora Mariana Rodrigues,
trabalhando exclusivamente com o DeROSE Method® em
São Paulo, estava ganhando mais do que o Diretor da
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Financeira BMW da Espanha (observadas as conversões
monetárias).
No entanto, sejamos honestos, tudo depende da vocação,
talento e esforço próprio do profissional. Se ele não se
esforçar, ninguém poderá fazer milagre por ele. E isso vale
para qualquer profissão.
DEMOCRACIA CONSENSUAL
Exemplificando de forma simples, a democracia
consensual funciona assim: quatro amigos decidem ir
ao cinema. Três deles escolhem um filme de ação. A
quarta pessoa declara que sente-se muito mal com
filmes violentos e escolhe uma película romântica. Em
uma democracia, ela seria obrigada a assistir ao filme
que não queria, porque seriam três votos contra um.
No nosso sistema de democracia consensual, a minoria
pode propor à maioria uma alternativa e, se os outros três
não se importarem, poderão abrir mão voluntariamente do
seu voto anterior e os quatro irem assistir ao filme proposto
pela quarta pessoa, que representa uma minoria com 25%
dos votos.
O princípio acima, quando aplicado na administração
de um grupo de trabalho, proporciona uma
camaradagem muito especial e um excelente ambiente
profissional.
NOSSA FORMA DE LIDERANÇA
Quem estiver no comando sempre consulta e ouve as
equipes, comissões etc. A liderança não é impositiva nem
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arrogante. Ninguém manda em ninguém. Todos dialogam,
parlamentam e decidem em conjunto.
Os mais novos podem emitir opiniões e, até mesmo,
críticas aos que estão em cargos mais antigos, desde
que tudo seja feito com bom-senso, elegância e afeto.
Não se admite clima de emocionalidade, melindres,
nervosismo, agressividade ou falta de delicadeza.
Se alguém se estressar e cometer algum rompante ou
disser algo desrespeitoso a qualquer colega, todos,
inclusive os de hierarquia mais baixa, têm a liberdade de
chamar sua atenção, educadamente, para que não faça
assim. Todos os colegas auxiliam na preservação do bom
clima de respeito e afeto.
PRESERVAÇÃO DA ORDEM E PROGRESSO
Por outro lado, a liderança é muito respeitada. Todos têm
consciência de que é preciso haver um cabeça, já que
nenhum organismo acéfalo consegue sobreviver.
Qualquer clube ou associação precisa ter seu presidente
e seus diretores. Se a liderança precisar ser exercida, há
dispositivos legais e jurídicos que preservam os direitos
do proprietário de cada empresa.
Contudo, há muitos anos que nenhum Diretor de
Estabelecimento de Ensino da nossa Rede precisa
lançar mão desses dispositivos.
AÇÕES SOCIAIS E FILANTROPIA
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Em 2008, fomos agraciados, pelo Governador do Estado
de São Paulo, com o Diploma Omnium Horarum
Homo, da Defesa Civil.
Em virtude das nossas atuações nas causas sociais e
humanitárias, no dia 2 de dezembro, recebemos uma
medalha da Associação Paulista de Imprensa.
No dia 4 de dezembro, fomos agraciados com a medalha
Sentinelas da Paz, pelos Boinas Azuis da ONU de
Joinville, Santa Catarina.
No dia 5 de dezembro, recebemos, na Câmara Municipal de
São Paulo, a Cruz do Reconhecimento Social e Cultural.
No dia 9 de dezembro, recebemos, no Palácio do
Governo, a medalha da Casa Militar, pela Defesa Civil,
em virtude da participação nas várias Campanhas do
Agasalho do Estado de São Paulo e na mobilização para
auxiliar os desabrigados da tragédia de Santa Catarina.
No dia 22 de dezembro, recebemos mais um diploma de
reconhecimento da Defesa Civil, no Palácio do Governo.
Mencionamos esses reconhecimentos, que aconteceram em
um único mês, apenas para ilustrar o engajamento e
participação dos nossos alunos e instrutores nas causas
sociais e humanitárias. Imagine o que realizamos em
cinquenta anos, bem como a quantidade de homenagens e
condecorações com que a sociedade demonstra o seu apoio
e reconhecimento ao nosso trabalho. Boa parte desse
material está documentada nas páginas finais deste
livro e, também, no histórico do autor.
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Outra fonte de informações sobre o Sistematizador é a
biografia Quando é Preciso Ser Forte, que conta tudo
desde seu começo, há mais de meio século.
CONFIDENCIALIDADE
Não se preocupe o leitor com as informações que
demos neste esclarecimento. Só divulgamos as
informações que podem chegar aos ouvidos da suposta
concorrência e dos eventuais desamigos que todo o
mundo tem.
Mesmo que tivéssemos divulgado alguma informação
essencial, também não haveria qualquer problema,
pois nós mudamos muito rápido.
Estamos o tempo todo nos aperfeiçoando e, para isso,
o tempo todo alteramos a nossa estrutura,
funcionamento e norteamento. Somos um grupo de
profissionais extremamente ágil e flexível.
HÁ ANOS, MUDAMOS DE ÁREA PROFISSIONAL
Em 2008, operamos uma mudança de segmento. Foi
um grande passo! Desde então, a opinião pública
compreendeu melhor qual era a nossa proposta. O que
atrapalhava era o rótulo9.
Hoje, trabalhamos com comportamento, atuamos no
segmento de cursos livres e palestras sobre
administração de conflitos, alta performance, bom
relacionamento humano, boas maneiras, boas relações
9

Mais informações no livro Quando é Preciso Ser Forte.
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afetivas, boa alimentação, boa forma, boa qualidade de
vida, boa cultura etc. Só coisas boas!
Algumas pessoas não compreenderam o porquê da
mudança e insistem em nos enxergar como sendo da
área anterior. Então, vamos exemplificar com outra
profissão.
Imagine um célebre fotógrafo que tenha trabalhado toda
a sua vida nesse métier e nele tenha angariado o
reconhecimento público e a notoriedade. Após
cinquenta anos de trabalho bem-sucedido, decide que
não quer mais ser fotógrafo. Alguém insiste em chamálo de fotógrafo e quer sua prestação de serviços para
fotografar um casamento. Então, o prestigiado
profissional esclarece:
“O fotógrafo que não fotografa mais e passa a escrever
livros e proferir palestras sobre psicodinâmica das
cores, sobre ótica, sobre a fisiologia do olho humano,
sobre fabricação de lentes, sobre percepção
psicológica, sobre arte, pintura, escultura, ele
transcende a profissão de fotógrafo e passa a atuar em
outro segmento profissional.
“Ele abraça a pintura hiperrealista. Passa a expor em
galerias de arte e a dar classes a pintores. Como parte
meramente técnica, continua dando classes de
fotografia e escrevendo sobre fotografia para que os
iniciantes possam estudar as relações entre luz e
sombra, bem como sobre as cores e suas manifestações
sob o sol e sob a lua.
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“Então, um dia ele declara: ‘Estou fora do segmento de
fotografia.’ Ele poderia ser mais específico e declarar:
‘Eu não fotografo casamentos. Eu pinto paisagens.’ ”

Instrutor Lucio Pablo Matínez (Buenos Aires – Argentina)
Foto de Ruben Andon

Os praticantes do DeROSE Method são adultos jovens de ambos os sexos,
jovens empresários, desportistas, universitários e profissionais liberais.

QUARTA PARTE: O SISTEMATIZADOR

QUEM FOI O SISTEMATIZADOR
DO DeROSE METHOD
Para julgarmos a validade e a credibilidade da
geração de algo, ajuda muito conhecermos quem foi o
genitor, quais são os seus amigos, quais as entidades
por onde transita e quem lhe presta reconhecimento.
Com esta finalidade, reproduziremos nas páginas
seguintes um extrato do livro Histórico e Trajetória.
Se o estimado leitor tiver interesse, aí estão algumas
preciosas informações sobre a pessoa do
Sistematizador.
Ao compilarmos os dados, os diplomas e as
reportagens (apenas uma pequena parte) do nosso
amigo Prof. DeRose para publicar na forma de livro,
precisamos esclarecer algo fundamental. DeRose
nunca deu importância a títulos e diplomas para si
mesmo.
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Como pesquisador e escritor recluso, não via por que
um pedaço de papel devesse merecer a credibilidade
de refletir o valor do indivíduo. Com isso, deixou de
buscar vários certificados a que tinha direito e outros,
que conseguiram lhe chegar às mãos, terminaram no
fundo de gavetas, estragados pelas décadas ou
extraviados.
Assim foi de 1960 a 2001. Mas o destino consegue ser
bem irônico. Como ele não corria atrás de títulos nem
de exaltação pessoal, essas coisas correram atrás dele
e, finalmente, alcançaram-no. Com mais de quarenta
anos de profissão, a partir do novo século que
despontava, DeRose começou a concordar em receber
este e aquele reconhecimento.
Depois de mais de cinco décadas ensinando e formando
instrutores, contando já então com uma legião de bons
profissionais admiradores do seu ensinamento, DeRose
decidiu que tais comendas, medalhas, láureas e títulos
eram mérito, não dele, mas de todos os instrutores que
estavam no front, trabalhando com o público e
realizando boas obras.
Entendendo que tais profissionais, bem como a própria
filosofia que eles professavam, mereciam o justo
reconhecimento do público, das autoridades, do
Governo e da Imprensa, passou a comparecer às
solenidades de outorga. Mas sempre fez questão de
registrar:
“As honrarias com que sou agraciado de tempos em tempos
pelo Exército Brasileiro, pelas Assembleias Legislativas de
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vários estados, pelo Governo do Estado de São Paulo, pela
Câmara Municipal, pela Polícia Militar, pela Defesa Civil,
pela Associação Paulista de Imprensa, pelo Rotary e por
outras entidades culturais e humanitárias, tratam-se de
manifestações do respeito que a sociedade presta à nossa
filosofia e ao trabalho de todos os profissionais desta área.
Assim sendo, quero dividir com você o mérito deste
reconhecimento.”
Várias das comendas e condecorações que recebeu
em número impressionante estão reproduzidas
fotograficamente nas páginas deste histórico. Mesmo
assim, só concordou com a divulgação deste material
mediante a expressa declaração abaixo:
“A divulgação destas homenagens e condecorações não
tem justificativa na vaidade pessoal. É muito bom que
ocorram essas solenidades de outorga, pois a opinião
pública, nossos instrutores, nossos alunos e seus
familiares percebem que há instituições fortes e com
muita credibilidade que nos apoiam e reconhecem o
valor do trabalho que realizamos pela juventude, pela
nação e pela humanidade.”
Dessa forma, aqui está um pequeno acervo de
histórico, fotografias, documentos e entrevistas que
conseguimos resgatar e publicamos como presente de
aniversário do construtor da nossa proposta e lutador
incansável.
Comissão Editorial

UM REGISTRO HISTÓRICO

O registro histórico da vida e obra do Sistematizador do
DeROSE Method consta deste livro. Em suas mais de 600
páginas, descreve as origens do Método a partir de suas
experiências de vida no colégio interno, no exército, nas
sociedades secretas, na família, nas relações afetivas,
relatando viagens, descobertas e percepções
proporcionadas por mais de duas décadas de contato
com monges nos Himálayas.

RECONHECIMENTOS E COMENDAS
OUTORGADAS
POR
ENTIDADES
CULTURAIS,
HUMANITÁRIAS,
FILANTRÓPICAS, FILOSÓFICAS, MILITARES E GOVERNAMENTAIS,
DEFESA CIVIL, OAB, OEA, ASSEMBLEIAS LEGISLATIVAS, POLÍCIA
CIVIL E POLÍCIA MILITAR

Vídeo de outorga da Grã-Cruz do Exército:
https://derose.co/gracruz-meritofarmaceuticomilitar
Vídeo de outorga do Grão-Colar Cruz do Anhembi:
derose.co/outorgaderose1
Vídeo de posse como imortal da academia ABRASCI:
derose.co/outorgaderose2
Vídeo de outorga da Medalha da Constituição
derose.co/outorgaderose3
Vídeo da outorga de Comendador na Secretaria de Educação:
derose.co/outorga-comendador-sp
Grã-Cruz pela The Military and Hospitaller Order of
Saint Lazarus of Jerusalem:
http://derose.co/gracruz-saolazaro
Entrega do Grão-Colar ao Presidente da Cruz Vermelha:
https://derose.co/entrega-cruz-vermelha
Vídeo de discurso na Câmara Municipal de São Paulo:
http://derose.co/discurso-camara
Vídeo de outorga ao General Szelbracikowski:
https://derose.co/entrega-cruz-vermelha-discurso
Outorga da Cruz de Mérito, da Cruz Vermelha:
https://derose.co/cruz-vermelha
Vídeo de entrevista para a TV de Portugal:
derose.co/conversascomrumo
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Comemorando 40 anos de magistério, que ocorreu no
ano 2000, recebeu, em 2001 e 2002, o reconhecimento
do título de Notório Saber pela FATEA – Faculdades
Integradas Teresa d’Ávila (SP), pela Universidade
Lusófona, de Lisboa (Portugal), pela Universidade do
Porto (Portugal), pela Universidade de Cruz Alta
(RS), pela Universidade Estácio de Sá (MG), pelas
Faculdades Integradas Coração de Jesus (SP), pela
Câmara Municipal de Curitiba (PR).
Em 2001, recebeu, da Sociedade Brasileira de
Educação e Integração, a Comenda da Ordem do
Mérito de Educação e Integração.
Em 2003, recebeu outro certificado de Notório Saber
pela Universidade Estácio de Sá (SC) e mais um título
de Comendador, agora pela Academia Brasileira de
Arte, Cultura e História.
Em 2004, recebeu o grau de Cavaleiro, pela Ordem dos
Nobres Cavaleiros de São Paulo, reconhecida pelo
Comando do Regimento de Cavalaria Nove de Julho, da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, e o Colar de
José Bonifácio, conferido pela Sociedade Brasileira de
Heráldica e Medalhística.
Em 2010, recebeu o título de Doutor Honoris Causa pelo
CESUSC – Complexo de Ensino Superior de Santa
Catarina.
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Comendador DeRose recebendo a Medalha da Paz, da ABFIP ONU, em 2006.

Em 2006, recebeu o Diploma do Mérito Histórico e
Cultural no grau de Grande Oficial. Foi nomeado
Conselheiro da Ordem dos Parlamentares do Brasil. No
mesmo ano, recebeu a Medalha Tiradentes, pela
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e a
Medalha da Paz, pela ABFIP ONU.
Em 2007, recebeu o título de Sócio Honorário do
Rotary e a medalha Paul Harris da Fundação Rotária
do Rotary International.
Ainda em 2007, foi agraciado com a Medalha Internacional dos Veteranos das Nações Unidas e dos
Estados Americanos.
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Comendador DeRose recebendo a Medalha Marechal Falconière, em 2007.
Na foto, também estão sendo agraciados o Coronel Mendes, do Grande Oriente
do Brasil, e o Prior Knight Grand Cross of Justice Dr. Benedicto Cortez, da The
Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem.

Nesse mesmo ano, recebeu a Cruz Acadêmica da
Federação das Academias de Letras e Artes do Estado de
São Paulo “por ações meritórias e enaltecedoras ao
desenvolvimento da Nação”.
Em 30 de janeiro de 2007, recebeu Moção de Votos de
Júbilo e Congratulações da Câmara Municipal de São
Paulo.
Em 2008, recebeu a Láurea D. João VI, em comemoração
aos 200 anos da Abertura dos Portos.
No dia do seu aniversário, 18 de fevereiro, recebeu, da
Câmara Municipal, o título de Cidadão Paulistano. Em
março, foi agraciado, pelo Governador do Estado de São
Paulo, com o Diploma Omnium Horarum Homo, da
Defesa Civil.
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Comendador DeRose recebendo a Medalha Internacional dos Veteranos das
Nações Unidas e dos Estados Americanos, em 2007, das mãos do Coronel Lemos.

Nesse mesmo ano, recebeu, a Cruz da Paz dos
Veteranos da Segunda Guerra Mundial, a Medalha do
Mérito da Força Expedicionária Brasileira, a
Medalha MMDC, pelo Comando da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, a Medalha do Bicentenário dos
Dragões da Independência do Exército Brasileiro e a
Medalha da Justiça Militar da União.
Em novembro de 2008, foi nomeado Grão-Mestre da
Ordem do Mérito das Índias Orientais, de Portugal.
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Comendador DeRose no Museu da Marinha do Brasil, recebendo a Láurea D. João VI
em comemoração pelos 200 anos da Abertura dos Portos, em 2008.

Em virtude das suas atuações nas causas sociais e
humanitárias, no dia 2 de dezembro, recebeu uma
medalha da Associação Paulista de Imprensa. No dia 4
de dezembro, foi agraciado com a medalha Sentinelas da
Paz, pelos Boinas Azuis da ONU de Joinville, Santa
Catarina. No dia 5 de dezembro, recebeu, na Câmara
Municipal de São Paulo, a Cruz do Reconhecimento
Social e Cultural. No dia 9 de dezembro, recebeu, no
Palácio do Governo, a medalha da Casa Militar, pela
Defesa Civil, em virtude da participação nas várias
Campanhas do Agasalho do Estado de São Paulo e na
mobilização para auxiliar os desabrigados da tragédia
de Santa Catarina. No dia 22 de dezembro, recebeu mais
um diploma de reconhecimento da Defesa Civil, no
Palácio do Governo.
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Em janeiro de 2009, recebeu o diploma de Amigo da
Base de Administração e Apoio do Ibirapuera, do
Exército Brasileiro.
Por lei estadual, a data do aniversário do Comendador
DeRose, 18 de fevereiro, foi instituída como o Dia do
Yôga em 14 Estados: São Paulo, Rio de Janeiro,
Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas
Gerais, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará,
Goiás, Piauí, Ceará, Amapá. E mais o Distrito Federal.
Atualmente, DeRose comemora 30 livros escritos,
publicados em vários países e mais de um milhão de
exemplares vendidos. Por sua postura avessa ao
mercantilismo, conseguiu o que nenhum autor obtivera
antes do seu editor: a autorização para permitir free
download de vários dos seus livros pela internet em
português, espanhol, alemão e italiano, bem como MP3,
sem ônus, dos CDs de prática e disponibilizou dezenas
de
webclasses
gratuitamente
no
site
www.DeRoseMethod.org.
Todas essas coisas foram precedentes históricos. Isso fez
de DeRose o mais citado e, sem dúvida, o mais
importante escritor do Brasil na área de
autoconhecimento, pela energia incansável com que tem
divulgado a filosofia hindu nos últimos mais de 50 anos
em livros, jornais, revistas, rádio, televisão,
conferências, cursos, viagens e formação de novos
instrutores. Formou mais de 6000 bons instrutores e
ajudou a fundar centenas de espaços de cultura,
associações profissionais, Federações etc. Hoje, tem sua
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obra expandida por: Argentina, Chile, República
Dominicana, Portugal, Espanha, França, Inglaterra,
Escócia, Itália, Suíça, Alemanha, Finlândia, Indonésia,
Austrália, Canadá, México, Estados Unidos (incluindo o
Hawaii) etc.
Sempre exigiu muita disciplina e correção daqueles que
trabalham com o seu Método, o que lhe valeu a
reputação de perfeccionista, bem como muita oposição
dos que sentiam-se incomodados com a relevância da
sua obra.
Exemplo de seriedade, DeRose tornou-se célebre pela
corajosa autocrítica com que sempre denunciou as
falhas do métier sem, todavia, faltar com a ética
profissional e jamais atacando outros professores. Isso
despertou um novo espírito, combativo e elegante, em
todos aqueles que são de fato seus discípulos.

Na Câmara Municipal de São Paulo, DeRose recebeu o título de Cidadão Paulistano
no Dia Estadual do Yôga, 18 de fevereiro de 2008.

104

DeROSE METHOD

Comendador DeRose na solenidade de recebimento da Medalha MMDC em 2008.

DeRose é apoiado por um expressivo número de
instituições culturais, acadêmicas, humanitárias,
militares e governamentais, que reconhecem o valor
da sua obra e tornaram-no o Mestre de filosofia
hindu mais condecorado no mundo com medalhas,
títulos e comendas. Contudo, ele sempre declara:
“Aceito essas homenagens porque elas não são para
engrandecer o ego de uma pessoa, mas servem como
manifestações do respeito que a sociedade presta ao
trabalho de todos os profissionais desta área. Assim
sendo, quero dividir com você o mérito deste
reconhecimento.”
Ass. Comissão Editorial
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Comendador DeRose recebendo, das mãos do Comandante PM Telhada, a Medalha da
Academia Militar do Barro Branco, em 25 de novembro de 2009. Ao lado, o Prior Knight
Grand Cross of Justice, Dr. Benedicto Cortez, da The Military and Hospitaller Order of Saint
Lazarus of Jerusalem. Atrás, o Digníssimo Senhor Presidente da ABFIP ONU, Dr.
Walter Mello de Vargas. Perfiladas, outras autoridades.

Comendador DeRose recebendo o Grão-Colar da Sociedade Brasileira de Heráldica e
Humanística, conferido pelo Grão-Prior Dom Galdino Cocchiaro. À direita, o Senador Tuma.
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Comendador DeRose recebendo medalha da OAB, em dezembro de 2009.

Comendador DeRose na outorga do Colar da Justiça Militar, ao lado do Excelentíssimo
Senhor Ten. Brigadeiro-do-Ar Carlos Alberto Pires Rolla, agraciado com a Medalha da
Justiça Militar.
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Comendador DeRose discursando no Palácio do Governo, em 2009, após receber a
Medalha da Casa Militar, do Gabinete do Governador do Estado de São Paulo.

Comendador DeRose recebendo a Medalha do Jubileu de Prata da ABFIP ONU
(alusiva à Peregrinação a Jerusalém pelos expedicionários do Canal de Suez),
sendo cumprimentado pelo General Adhemar, Comandante do Comando Militar
do Sudeste, ao lado de Sua Alteza, o Príncipe Dom Bertrand de Orleans e
Bragança, no 8o. Batalhão de Polícia do Exército, em dezembro de 2011. No
mesmo dia, o General Adhemar também foi agraciado com a mesma medalha,
que leva posta em seu peito.
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Dr. Marcos Carneiro Lima, Delegado Geral de Polícia,
condecorando o Comendador DeRose.

Comendador DeRose condecorando oficiais da Polícia Militar.
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Comendador DeRose discursando novamente no Palácio do Governo, em 2010,
após receber a Medalha da Defesa Civil.

Comendador DeRose com o Grão-Colar de 50 anos
da Sociedade Brasileira de Heráldica e Humanística

Comendador DeRose ministrando a Aula Magna,
após receber o título de Professor Doutor Honoris Causa,
em 2010, no Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina

