


Como Eliminar a Procrastinação e Como Planejar Seus
Estudos de Uma Vez Por Todas!

Introdução!

Neste desafio você vai aprender passo a passo Como Passar em Medicina.

Você vai aprender as habilidades que você deveria ter aprendido nas escolas e nos
cursinhos, mas infelizmente não aprendeu!

Eu vou te ensinar algo único que inovador que você não viu em nenhum outro lugar.
Vou te mostrar o problema que te impede de passar em Medicina e vou te mostrar
como consertar esse problema.

No final desse material temos o desafio do dia de hoje!

Minha História Rapidinho!

Eu era um aluno normal que estudava só para passar de ano.

Chegou no terceiro ano, e eu decidi começar a estudar.

Eu estudei muito, muito, muito. Muito mesmo, ao ponto de sacrificar a minha vida
para estudar.

Chegou o resultado do vestibular, e eu não fui aprovado.

Eu fui tentar descobrir o que eu fazia de errado.

Eu descobri as habilidades que eu vou te mostrar aqui no Desafio.

E, depois de 8 meses eu consegui a aprovação em Medicina.

Como surgiram essas habilidades!

Depois que eu consegui a aprovação eu percebi que claramente o que fazia uma pessoa
passar em Medicina não era os conteúdos do cursinho.
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Isso era claro para mim, porque tinham alunos nos melhores cursinhos que não passavam e
alunos que estudam só com vídeo aulas que passam.

A aprovação depende do aluno e não do cursinho.

O aluno foda sem cursinho é aprovado. O aluno bosta no melhor cursinho do mundo, não é
aprovado.

Nós vamos falar sobre isso mais para frente…

Percebendo que o que fazia as pessoas serem aprovadas em Medicina não era
ensinado nem nas escolas nem nos cursinhos, eu resolvi pesquisar a fundo e ensinar
o que verdadeiramente diferencia os alunos aprovados do não aprovados.

Então, eu:

● Entrevistei mais de 40 aprovados em Medicina.

● Fiz uma pesquisa online com mais de 160 aprovados em Medicina.

● Fiz cursos nacionais e internacionais sobre produtividade, inteligência emocional e
aprendizagem.

● Criei o maior curso de técnicas de estudo para vestibulandos de Medicina que hoje
conta com mais de 5.000 alunos.

● Usei minha própria experiência até conseguir a aprovação em Medicina!

Hoje felizmente eu já ajudei centenas de alunos a conseguir a aprovação em Medicina.
Alunos como:
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Eu não estou te falando tudo isso para aparecer ou algo assim, eu só estou te falando tudo
isso porque eu posso te ajudar a conseguir a aprovação.

Eu odeio me apresentar. Eu só contei essa história porque hoje em dia com a internet a
gente não pode confiar em todo mundo.
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Certificado em Coaching garantido pela International Association Of Coaching!

O Problema Que Vamos Resolver!

AS ESCOLAS E CURSINHOS NÃO ENSINAM OS ALUNOS COMO PASSAR EM
MEDICINA!

Como eu te disse anteriormente, eu sempre me perguntei porque alguns alunos nos
melhores cursinhos não passam, e porque alguns alunos estudando com vídeo
aulas no youtube passam.

A resposta é simples:

A aprovação em Medicina não depende do cursinho, ela depende do aluno.

O problema é que os cursinhos e as escolas não te ensinam que aluno você precisa
se tornar para passar em Medicina.
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Os cursinhos e escolas só focam em te jogar a informação, mas não te ensinam
como lidar com essa informação!

Os cursinhos e as escolas só focam nos conteúdos maçantes e cientificistas, e NÃO
TE ENSINAM como ter uma inteligência emocional, como ser produtivo e
organizado, e não te ensinam como aprender os conteúdos.

Ou seja, os alunos vão para a aula, prestam atenção, até estudam em casa…

Entretanto, não conseguem estudar tudo que precisam, quando conseguem tem
aquela famosa sensação de branco, e, por último, desenvolvem medo, ansiedade,
estresse, cansaço e falta de energia.

Basicamente, os cursinhos e escolas te jogam um monte de informação (que existe
de forma gratuita na internet) e não te ensinam como lidar com essa informação
(que é o que diferencia os aprovados dos não aprovados)!

Solução

A solução é se tornar um aluno que age de acordo com alguém que passa em
Medicina e que sabe lidar com a informação que os cursinhos e que as vídeo aulas
no cursinho te passam.

A sua sorte é que eu criei um método que mostra tudo o que você precisa fazer para
passar em Medicina.

É o método da minha mentoria Como Passar em Medicina.

Nesse método, você precisa desenvolver 4 pilares e 8 habilidades.

Os 4 pilares são:

1. Foco e Motivação
2. Planejamento e Rotina!
3. Ação Inteligente!
4. Melhoria Contínua.

As 8 habilidades são e é isso que você vai aprender aqui no Desafio:

1. Como Ter Motivação e Energia ao longo de todo o ano
2. Planejamento e Organização
3. Como Estudar e Revisar os Conteúdos Corretamente
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4. Como Ter Foco e Concentração
5. Como Eliminar a Procrastinação
6. Como Ter Uma Inteligência Emocional
7. Como Ser Produtivo e Ter Mais Energia
8. Autoconhecimento e Melhoria Contínua

São pilares e habilidades que qualquer aluno pode desenvolver para passar em
Medicina.

Quando eu falo que são 4 pilares e 8 habilidades parece algo complexo, mas
na verdade é bem simples.

1- Foco e Motivação - Nós vamos aprender a acabar com a dúvida se você quer ou
não Medicina e vamos aprender a se manter motivado ao longo de todo o ano.

2- Planejamento - Nós vamos aprender como criar um bom plano de estudos com
metas diárias de aprendizagem e vamos aprender como desenvolver a rotina dos
aprovados em Medicina.

3- Ação Inteligente - Nós vamos aprender como estudar corretamente, como não
esquecer do que você estuda, como ter foco e concentração, como eliminar a
procrastinação e como ser mais produtivo e ter mais energia para que você consiga
cumprir todas as suas metas diárias de aprendizado.

4- Melhoria Contínua e Autoconhecimento - Nós vamos desenvolver uma
inteligência emocional poderosa para lidar com as adversidades do estudo para o
vestibular e ENEM e vamos

Na primeira aula…

Na nossa primeira aula falamos sobre o primeiro pilar Foco e Motivação.

Hoje vamos falar sobre o segundo pilar, planejamento.

Além disso, vamos falar sobre a segunda e a quinta habilidade:

2- Como Planejar e Organizar Seus Estudos

5- Como Eliminar a Procrastinação
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Vamos começar falando sobre procrastinação, porque essa é a principal razão para
você fazer o planejamento da maneira que eu vou te mostrar aqui. Essa maneira
destrói a procrastinação.

Como Eliminar a Procrastinação de Uma Vez Por Todas!

A Mentalidade Para Acabar Com a Procrastinação!

A procrastinação é a experiência oposta de viver uma vida com significado, quanto
menos você procrastina, mais significado você encontra na sua vida!

Tem muitas pessoas que sentem um vazio, as vezes você sente esse vazio porque
sua vida é vazia mesmo.

O tempo é o bem mais precioso que temos, depois que ele é gasto, ele nunca mais
volta.

A vida é finita, o tempo também.Tempo vale muito mais que qualquer outra coisa,
inclusive dinheiro.

Comece a valorizar o seu tempo como se ele fosse a coisa mais importante na sua
vida, simplesmente, porque ele é!

Lembre-se que você vai morrer!

Sempre que você procrastina, você está cometendo um suícidio em gotas!

O sofrimento é inevitável!

Escolha sofrer por um bem maior.

A chance de nascer ser humano é menor do que ganhar na megasena!

Pare por um minuto e reflita o quão única é a vida.

O preguiçoso impõe-se a vida mais vazia que alguém pode impor a si mesmo!

Quanto mais preguiçoso, mais vazia é a vida.

"Aceitar uma vida de preguiça e de prazeres é aceitar na prática a hipótese de que a
vida humana só tem valor como instrumento de prazer"
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No pensamento contemporâneo temos a falsa ideia de que a felicidade vem de
minimizar a dor e maximizar o prazer!

Só que na verdade esse é o caminho para o sofrimento, porque a vida é sofrimento!

E, tu pode escolher sofrer de duas formas:

Procrastinando, tendo um prazerzinho agora, mas sofrendo a longo prazo!

Estudar para caralho, sofrendo a curto prazo, mas ganhando muito a longo prazo!

Duas Principais Causas da Procrastinação!

São duas as principais causas de procrastinação: a indecisão e a comparação
exagerada com outras pessoas.

Redes sociais e a comparação exagerada com as
outras pessoas com histórias e realidades
completamente diferentes das suas.

O mundo não é uma competição, já dizia Alfred Adler, criador da segunda
escola de psicoterapia de Viena.

Hoje com o Instagram temos a tendência a se comparar com pessoas que têm
realidades, situações, contextos e circunstâncias totalmente diferentes das
nossas.

Essa comparação pode gerar em nós dois sentimentos mentirosos que só nos
atrapalham e nos fazem procrastinar: inveja e injustiça.

A inveja consiste em se sentir mal porque você não tem o que o outro tem. Ou
seja, porque você se compara com o outro.

A inveja paralisa porque gera dúvida no caminho que estamos escolhendo.

Você vê uma pessoa que tem mais dinheiro do que você e questiona o
caminho que você está seguindo.

Você pensa que deve seguir o caminho da outra pessoa porque ela
APARENTA estar melhor do que você.

Sobre isso você tem que entender que cada um tem o seu contexto. Aquela
pessoa só está lá por uma série de fatores aleatórios + série de esforços que
você não tem ideia de quais são.
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Isso é a maior burrice que você pode cometer porque você está comparando o
palco - O QUE A OUTRA PESSOA ESCOLHEU POSTAR NO INSTAGRAM -
com o seu bastidor.

Adivinha só, a maioria das pessoas só posta o lado bom da vida nas redes
sociais.

E, você é tão burro que você compara o lado bom e exagerado da vida da
pessoa com o seu lado ruim.

Deixa eu te contar mais, 90% do instagram é fake. 90%. Eu não to
exagerando.

Eu conheço vários influenciadores e várias pessoas. As pessoas postam no
instagram algo para PARECEREM FODAS. Mas, a maioria não é tão foda.

É fácil fazer uma viagem parcelada no cartão em 1.000 vezes e postar foto no
instagram, é fácil alugar um carro fodão e parecer bonzão, é fácil comprar um
carro e ficar com dívidas, é fácil parecer fit mas gastar uma tonelada de
dinheiro em cirurgia plástica, é fácil ser bombadão, mas ter nutricionista ,
suplementação, e HORMÔNIOS a sua disposição.

É fácil se achar feio vendo uma pessoa que passou 1 hora editando a merda
da foto, sendo que já tirou 1.000 fotos antes de postar.

Isso é tão ridículo e a maioria das pessoas é tão burra, que tem pessoas que
ostentam a pobreza, a dificuldade. Tem pessoas aqui no instagram que
vendem a ideia de serem mais pobres e de terem mais dificuldade do que
realmente tem.

Resumindo, se comparar com os outros é burro porque:

1- As pessoas têm circunstâncias e realidades completamente diferentes e a
vida não é uma competição.

2- As pessoas só postam o lado bom da vida nas redes sociais. E, pior, elas
criam um lado bom da vida que na realidade nem existe na vida delas.

Dicas Práticas

1. Buscar evoluir é buscar ser a melhor versão de si mesmo!

2. SEMPRE QUE VOCÊ GASTA TEMPO SE COMPARANDO COM
OUTRA PESSOA, VOCÊ DEIXA DE GASTAR ENERGIA PARA
AVANÇAR EM DIREÇÃO AOS SEUS PROJETOS! Se comparar com as
outras pessoas é a forma mais burra possível de gastar seu tempo e
energia!
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3. Entenda que todos viemos de realidades diferentes, o conjunto de uma
série de fatores aleatórios moldam aquela pessoa, ninguém é melhor do
que ninguém, todos somos seres humanos imperfeitos vivendo em um
mundo imperfeito. (Ao contrário do que o desenvolvimento pessoal
prega)!

4. Silencie todos os perfis irrelevantes das redes sociais!

5. Isso seria uma batalha sem fim, porque sempre vão ter pessoas
melhores e piores do que você! A sua sorte é que não é uma
competição.

6. A grama mais verde é aquela que você molha!

Indecisão e Paradoxo da Escolha!

Temos infinitas opções em todos os aspectos da nossa vida, e, dificilmente,
vamos escolher a melhor opção, isso gera tristeza e decepção!

Vivemos na melhor época da história da humanidade, entretanto o excesso de
opções nos paralisa e gera infelicidade!

Quanto mais opções nós temos, mais difícil fica escolher uma opção!

Se estamos em dúvida entre a opção a e b , e são opções complexas de
decidir, a chance de procrastinar é muito grande!

Existe uma expressão em inglês para a procrastinação pelo excesso de
opções e se chama "Decision Paralysis".

Temos milhares de opções em todos os lugares:

● No mercado - diversos produtos!
● Na carreira que vamos seguir!
● Na viagem que vamos fazer!
● No carro que vamos comprar!
● Na namorada que vamos ter!
● Na atividade física que vamos praticar!
● Atividades do dia a dia → Qual tarefa devo fazer? Qual matéria

estudar?

No vestibular por exemplo:

● Milhões de cursos para fazer
● Milhões de cursinhos online
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● Milhões de materiais
● Cursinho online ou presencial?

A Dúvida e a indecisão são os maiores vilões da sua aprovação em
Medicina!

Dica prática

Você nunca vai tomar a melhor escolha, é importante que você decida e acabe
com a dúvida!

Faça o melhor da escolha que você tomou! Nunca olhe para trás. De forma
simples, decida!

Ou seja, você escolhe um caminho, se responsabiliza pelas consequências
desse caminho, muda o caminho se necessário, e nunca olha para o que
poderia ter sido.

O cursinho bosta com o aluno bom é melhor do que o cursinho ótimo com o
aluno bosta!

Não é o cursinho que faz a tua aprovação em Medicina.

São as tuas escolhas no teu estudo individual que definem a sua aprovação!

Isso vai deixar muita gente bolada, mas o aluno faz a aprovação e não o
cursinho!

EXEMPLO PRÁTICO:

Qual cursinho online escolher? Não tem como saber, escolhe um bom o
suficiente, quem faz a provação é o aluno.

Começar um dia e não saber qual matéria estudar. O ato de decidir isso
vai gerar muita procrastinação.

Qual material escolher? Não tem como saber, escolhe um e se
compromete com ele.

Gasta 10 minutos decidindo e se compromete com a sua decisão. Faça a
sua decisão ser sobre você!

NÓS VAMOS ACABAR COM O DECISION PARALYSIS
CRIANDO UM BOM PLANEJAMENTO DE ESTUDOS DA
MANEIRA QUE EU VOU TE MOSTRAR AQUI!
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O que é um BOM Planejamento de Estudos?

Um bom plano de estudos consiste em saber especificamente o que você vai
estudar em cada dia até o ENEM.

Por exemplo, você deve saber que você vai estudar geometria plana na
segunda-feira.

Você não vai botar no seu planejamento que você vai estudar matemática na
Segunda-feira, você vai colocar no seu planejamento especificamente o que você
vai estudar na segunda-feira.

Isso faz total diferença.

Não adianta apenas saber que vai estudar matemática na segunda- feira. Ou
simplesmente, saber que vai estudar.

Quais as Vantagens de um Plano de Estudos?

• Acaba com o decision paralysis e diminui muito a procrastinação
• Você não vai demorar mais do que precisa para realizar uma tarefa
• Você não vai se sentir perdido
• Você vai ter mais tempo para estudar e para ter momentos de diversão
• Você consegue ter momentos de lazer sem se sentir culpado, você não fica
com a nóia: “meu concorrentes estão estudando”

Meu exemplo pessoal: a falta de planejamento faz você realizar muitas tarefas
desnecessárias!

Planejamento é o segredo da autoconfiança.

Você sabe que quando chegar no dia do vestibular, você vai ter estudado tudo
aquilo que você precisava estudar. Ou pelo menos, boa parte. Ninguém estuda
tudo!!!

Como fazer um bom Planejamento?

Você precisa fazer um planejamento geralzão (o que eu vou te passar aqui), um
planejamento semanal e um planejamento diário.

Como fazer o planejamento geralzão?
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Você precisa ter metas semanais de aprendizado. Ou seja, precisa saber
especificamente o que vai estudar em cada semana até a semana do ENEM!

Por quê?

Todo o trabalho que se afasta do esforço moderado e contínuo pode ser
considerado um trabalho preguiçoso.

Você só consegue ter continuidade de direção com o planejamento geralzão.

Exemplo Planejamento Geralzão:

Semana 1: 25 de Janeiro a 31 de Janeiro
• MMC e MDC
• Função afim: lei da função
• Organização dos Seres Vivos
• Biomas
• Modelos Atômicos
• Introdução à Química
• Cinemática - Conceitos iniciais
• Variações linguísticas e gêneros textuais
• Música e literatura no ENEM
• Paleolítico e Neolítico
• Evolução dos hominídeos
• América Colonial
• Espaço Geográfico
• Moral, Ética e Lei
• Aprender como fazer uma redação

Semana 2: 1 de Fevereiro a 7 de Fevereiro
• Regra prática de MMC e MDC
• Função afim: gráfico, coeficientes e raiz
• Água e Sais Minerais
• Ciclos biogeoquímicos
• Tabela Periódica e Propriedades
• Transformações Químicas
• MRU (Movimento Retilíneo Uniforme)
• Gêneros textuais digitais e funções da linguagem
• Gêneros literários
• Arte egípcia
• Organização sócio-econômica
• Brasil Colônia - Séc. XVI
• Forma e Movimentos da Terra
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• Ética Helênica e Moral Cristã
• Aprender como fazer uma redação

Como fazer o planejamento semanal?

Todo o domingo você vai distribuir ao longo dos dias das semanas as suas metas
semanais de aprendizado, criando metas diárias de aprendizado.

No final do planejamento semanal você precisa saber exatamente o que estudar em
cada dia da semana baseando-se no seu planejamento geralzão.

Como fazer o planejamento semanal!

Pegue a semana do planejamento geralzão e distribua durante os dias da semana.
durante TODOS OS DOMINGOS!

Exemplo:

Semana 1: 25 de Janeiro a 31 de Janeiro
• MMC e MDC
• Função afim: lei da função
• Organização dos Seres Vivos
• Biomas
• Modelos Atômicos
• Introdução à Química
• Cinemática - Conceitos iniciais
• Variações linguísticas e gêneros textuais
• Música e literatura no ENEM
• Paleolítico e Neolítico
• Evolução dos hominídeos
• América Colonial
• Espaço Geográfico
• Moral, Ética e Lei
• Aprender como fazer uma redação

Exemplo Planejamento Semanal:

Segunda-feira:

•MMC e MDC
•Função afim: lei da função
•Organização dos Seres Vivos
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Terça-feira

•Biomas
•Modelos Atômicos
•Introdução à Química

Quarta-feira

•Cinemática - Conceitos iniciais
•Variações linguísticas e gêneros textuais
•Música e literatura no ENEM

Quinta-feira

•Paleolítico e Neolítico
•Evolução dos hominídeos
•América Colonial

Sexta-feira
•Espaço Geográfico
•Moral, Ética e Lei
•Aprender como fazer uma redação

Como fazer o planejamento diário?

Nunca comece um dia sem saber o que você vai estudar. O planejamento diário
consiste em saber o que você vai estudar no próximo dia e fazer um ajuste se
necessário.

Além disso, consiste em deixar os materiais preparados para o próximo dia.

Obs: Ele é feito no final do seu dia de estudo.

Notas sobre o Planejamento!

O ideal é que você monte seu próprio planejamento baseado na sua realidade
utilizando o meu cronograma de estudos.

>>>Clique aqui para acessar o meu cronograma de estudos<<<

Se você quiser se aprofundar nesse assunto, você pode assistir duas super aulas
minhas no Youtube:
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Aula 1: https://www.youtube.com/watch?v=065vu1QkIVo
Aula 2: https://www.youtube.com/watch?v=TwSTJXPghrU

Como estudar as matérias atrasadas?

Siga seu planejamento normalmente, anote as matérias atrasadas, priorize-as,
estude-as quando sobrar tempo e não deixe de seguir o seu planejamento!

Algumas dicas extras:

● Não ajuste o planejamento durante o dia.

● Pense se a tarefa é boa ou ruim no domingo quando você faz o planejamento
semanal ou no final do dia quando você faz o planejamento diário!

● Se comprometa a cumprir o seu planejamento.

● Coloque no planejamento aquilo que você tem certeza que você precisa
estudar.

● Você vai notar que às vezes vai se perguntar se você realmente precisava
estar fazendo aquela tarefa, se comprometer e decidir cumprir seu
planejamento acaba com essa dúvida. Em matérias que temos dúvidas,
como matérias exatas, podemos começar a estudar e podemos parar porque
está muito difícil. Não pare, se comprometa a cumprir o seu planejamento.

Desafio do dia de hoje!

1. Faça o planejamento diário do dia de amanhã

2. Defina as tarefas mais importantes do próximo dia (o que você vai estudar
amanhã)

3. Deixe tudo preparado para estudar antes de dormir

4. Acorde, tome café da manhã e vá estudar imediatamente
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5. Só mexa nas redes sociais depois que você acabar de estudar as matérias
mais importantes
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