Não tenho tempo
para estudar!
E agora?
Desafio 360 horas
A maioria dos baixistas se queixam da falta
de tempo e quase sempre abandonam o seu
sonho. Sabemos também que muitos baixistas se
desistimulam por falta de uma metodologia que
vá direto ao ponto. Sim, é possível evoluir com o
instrumento nem que seja estudando MEIA HORA
por dia. Está afim de evoluir?
Resolvi usar a máxima Menos e MAIS nesse
artigo, afinal, ela se encaixa perfeitamente nesse
contexto. Mas você pode estar pensando: Como
assim? Menos é mais? Calma aí. Vou lhe explicar.
O ponto chave da questão é a qualidade do seu
estudo. É com qual foco você senta para estudar.
Com isso bem resolvido no seu dia a dia, não é a
quantidade de tempo que irá definir os resultados e
sim a qualidade de foco utilizado na hora de sentar
para estudar.

Outro mito, que muitas vezes acabam com os
baixistas, é aquela velha história: Só tenho meia
hora por dia, ou uma hora por dia, então nem
adianta tentar. Ledo engano! Você sim evoluir
estudando 1 hora por dia. Multiplique 1 hora X
30 dias. Isso mesmo: 30 horas! 30 horas X 12
meses = 360 horas. Não é bom? Tenho certeza
que chegarás muito mais capacitado ao final de
360 horas.
Outro vilão nessa história é a falta de autoresponsabilidade. Temos a tendência de nos
esconder atras de desculpas. É muito mais
cômodo não acha? Não tenho tempo. Minha filha
me atrapalha. Meu patrão brigou comigo. Fiquei
preso no transito. Enfim, desculpa é o que não
falta.
Só teremos evolução se assumirmos a
responsabilidade! Não é meia hora, 1 hora ou
10 horas por dia que vai mudar a sua vida. O
que vai mudar a sua vida e elevar o seu nível
como baixista é o compromisso, a autoresponsabilidade, o foco.

Como dizia o grande Steve Jobs:

“FOCO É
DIZER NÃO”.
Diga não para as coisas que te distraem e te
tiram do seu objetivo. Foque no que vai lhe
trazer resultados. Foque num método sem
enrolação. Foque na coisa mais importante
pra você. Foque no seu sonho. Foque no
contrabaixo.
Quero muito ver e acompanhar a sua vitória.
Ficarei imensamente feliz quando, ao final de
360 horas, ver um baixista melhor em você.
Grande abraço,
Paz e grooves!
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