


Para Amalia, Fiona, Macie e Tanner

O propósito da vida é aprender a encontrar
um ótimo equilíbrio. Assim, quando

ele (inevitavelmente) for perdido, você
saberá redescobri-lo.
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INTRODUÇÃO

Encontrando força e tranquilidade

“Todos nós temos um ponto de equilíbrio, um ponto certo 

em que tudo parece fluir, onde nos sentimos felizes, compe-

tentes, em sintonia com tudo ao nosso redor e especialmente 

talentosos e bem-sucedidos. Parece mágica, mas não é.” 

– Peter Bregman

Este livro nasceu de uma tentativa de ter tudo. Seria possível atingir 
o meu pleno potencial profissional e também ter uma vida familiar 
gratificante? Seria possível ser uma ótima mãe e ao mesmo tempo 
satisfazer as minhas próprias necessidades? Seria possível ser bem-
-sucedida e feliz sem ter estresse e ansiedade?

Passei a última década estudando bem-estar e desempenho, en-
tão sei muito bem o que fazer para ser feliz e bem-sucedida. Afinal, 
oriento pessoas do mundo todo acerca destes tópicos. Mas, para ser 
honesta, no que dizia respeito à minha vida pessoal, eu costumava 
falar mais do que fazer. Cinco anos atrás eu era uma mãe solteira, 
com três cansativos empregos de meio período, e minha vida era 
uma confusão. Sim, eu e meus filhos conseguíamos jantar juntos 
quase todas as noites e expressar gratidão pelo que tínhamos. Em 
alguns aspectos eu praticava aquilo que pregava. Mas, em outros, 
era contaminada pela pressa do mundo moderno – sempre com 
medo de desacelerar. Eu tinha perdido o meu equilíbrio.

A vida hoje é cheia de pressão. Até as pessoas mais talentosas e 
privilegiadas lutam para equilibrar infindáveis compromissos profis-
sionais e familiares, administrar uma torrente massiva de informa-
ção e e-mails e lidar com níveis extraordinários de estresse. Apenas 
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17% da população adulta prospera cumprindo seu potencial de feli-
cidade, sucesso e produtividade. 

Observe esta descrição da vida de um trabalhador americano, 
feita pela filósofa Sara Robinson, em uma dissertação sobre o desa-
parecimento da semana de 40 horas de trabalho: 

Se neste momento você for sortudo o bastante para ter um em-
prego, deve estar fazendo de tudo para mantê-lo. Se seu chefe 
pede 50 horas de trabalho, você cumpre 55. Se ele demanda 
60, você desiste dos sábados e cumpre 65. Talvez esteja fazendo 
isso há meses, ou anos, à custa da sua vida familiar, da rotina 
de exercícios, da dieta e da sua sanidade. Pode estar estafado 
e inteiramente esquecido por seu cônjuge, seus filhos e seu ca-
chorro. Mas segue em frente mesmo assim, pois todos sabem 
que trabalhar sem parar demonstra que você é “entusiasmado” e 
“produtivo” – o tipo de pessoa que talvez tenha uma chance de 
sobreviver à próxima rodada de demissões. 

Agora pense nestes dados: 66% dos pais com empregos dizem 
que não dão conta de tudo que têm para fazer; 57% sentem que 
não passam tempo suficiente com a família; e 46% reconhecem 
que não têm tempo para o lazer. De fato, nossos ancestrais, 100 
anos atrás, dedicavam mais tempo ao lazer do que a maioria de 
nós atualmente. 

E o mais estranho é que, segundo Robinson, na maior parte do 
século XX o consenso geral era que “trabalhar mais de 40 horas por 
semana é excessivo, perigoso e dispendioso – e consiste no sintoma 
mais claro de uma gestão incompetente”. Além disso, mais de 100 
anos de pesquisas revelam que “cada hora que você trabalha acima 
do patamar de 40 horas semanais reduz sua eficiência e produti-
vidade, tanto a curto como a longo prazo”. A maioria das pessoas 
enxerga isso de forma intuitiva, mas ainda assim se surpreende ao 
ouvir que é verdade.
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O bom senso é tão amplamente ignorado que a sobrecarga de tra-
balho – e os problemas de saúde, estado de espírito e produtividade 
que a acompanham – é epidêmica. Os mesmos dispositivos que, 
nos dias de hoje, facilitam a nossa vida também nos fazem trabalhar 
mais. Podemos nos comunicar com colegas a qualquer hora do dia 
ou da noite, por telefone, mensagem de texto ou e-mail. Em vez de 
iniciarmos o trabalho às oito da manhã, começamos às seis, quando 
desligamos o despertador em nossos smartphones e verificamos os 
e-mails que chegaram durante a noite. Embora seja verdade que 
novas tecnologias poupam tempo, às vezes isso não importa muito, 
pois preenchemos o “novo” tempo de formas que não aumentam 
nem nossa produtividade nem nossa felicidade. Compreendo este 
paradoxo tanto no plano intelectual quanto no pessoal, quando pen-
so na vida que eu tinha alguns anos atrás.

Eu fazia trabalhos que realmente amava – era mãe e coach pes-
soal, socióloga no Greater Good Science Center, na Universidade 
de Berkeley, dava palestras, escrevia livros e mantinha um blog. 
Mas a logística da vida de mãe solteira com três empregos esta-
va me deixando exausta e sem paciência com as pessoas que mais 
amava. Eu parecia nunca descansar; não sentava para ver um filme 
ou ler um bom livro, e jamais encontrava minhas amigas. Cada mi-
nuto do dia era necessário para responder a e-mails, resolver ques-
tões práticas, levar as crianças de um lado para outro e organizar as 
coisas em alguma das diversas listas de tarefas e agendas.

Enquanto a vida profissional ia muito bem, sentia que meu de-
sempenho como mãe deixava a desejar. Eu havia lançado uma pla-
taforma de ensino on-line, tinha acabado de me mudar para outra 
cidade e viajava o tempo todo para dar palestras. Os diversos fusos 
horários e a necessidade de providenciar cuidados para meus filhos 
enquanto estava longe me deixaram esgotada.

Certa manhã, fui parar no hospital com uma dor excruciante, 
desidratação, febre de 39 graus e infecção renal. Para piorar tudo, 
na semana seguinte teria que dar uma palestra para um grande pú-
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blico em Atlanta. Sabia que não seria capaz. Comecei a torcer para 
que o médico insistisse em minha permanência no hospital. Estava 
tendo uma “fantasia hospitalar” – algo de que já tinha ouvido falar, 
mas que em minha mente acometia apenas outras mulheres. Não 
precisava ser nada sério, só o bastante para passar alguns dias no 
hospital e poder dormir!

Eu tinha consciência de que em breve melhoraria, mas estava 
cansada demais. Escrevi para os organizadores da conferência, que 
ficaram furiosos por eu enviar um e-mail em vez de telefonar e por 
não ter avisado antes de adoecer tanto a ponto de ser hospitalizada. 
Eles não tornariam a agendar palestras minhas. Fiquei arrasada. 
Após uma vida inteira de sucesso e perfeccionismo, decepcionar 
aquelas pessoas foi tão doloroso quanto a própria infecção que eu 
sofrera. 

Aquele breve período no hospital me levou a começar a série de 
experimentos que culminariam neste livro. Seria possível trazer a 
alegria de volta à minha vida? Parecia arriscado, como se eu tivesse 
que abrir mão de recompensas financeiras e sucesso profissional 
em troca de tempo para descansar. Mas eu queria uma vida mais 
tranquila: poder parar e conversar com o vizinho, brincar com meu 
cachorro e apreciar sua alegria (sem estar ao mesmo tempo no te-
lefone, cuidando de negócios), desfrutar de fins de semana inteiros 
indo a exposições de arte, lendo por puro prazer e simplesmente 
aproveitando a companhia dos meus filhos. 

Eu precisava sair da roda-viva corporativa e retomar meu equi-
líbrio. Esse equilíbrio é um estado em que você é capaz de reali-
zar mais com menos esforço. É possível compreender esse conceito 
fazendo uma analogia com alguns esportes. Por exemplo, ao jogar 
tênis percebo quando acerto a bola no ponto perfeito da raquete 
– a bola é lançada com tranquilidade e potência por cima da rede. 
Quando acerto a bola com outra parte da raquete, o golpe é mais 
fraco e há um elemento de desgaste. Consigo sentir a resistência – 
uma espécie de solavanco no meu corpo. Se passo tempo demais 
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acertando a bola longe daquele ponto específico, tendo a ficar can-
sada ou dolorida de uma forma que ultrapassa a fadiga normal.

Na vida acontece como nos esportes. Mesmo quando “acerta-
mos” com algum sucesso, por vezes sentimos o desgaste, o estresse 
e a resistência. Como uma jovem gestora de marketing, eu fazia 
bem meu trabalho, e fui recompensada com projetos interessan-
tes e várias promoções. Mas, como trabalhar no marketing de uma 
grande corporação não combinava com minha personalidade, não 
conseguia encontrar o encaixe perfeito. Eu acertava, mas não havia 
real tranquilidade. Sempre existia um elemento de estresse e de 
resistência, que vinha da sensação de estar no emprego errado da 
raquete. Eu acertava a bola, mas no ponto errado da raquete.

Uma década depois, embora continuasse “acertando”, me sentia 
fora do meu ponto de equilíbrio de novo; dessa vez não necessaria-
mente por me encontrar na área errada. Havia atividades que eu 
amava, mas o problema era a estrutura do meu trabalho. Eu tinha 
um livro na lista dos mais vendidos e uma posição de prestígio como 
diretora executiva do reverenciado centro de pesquisas da Univer-
sidade de Berkeley – mas estar fora do meu eixo era exaustivo e 
acabou prejudicando minha saúde. 

Como mãe, também há dias nos quais perco completamente o 
equilíbrio. Não que eu falhe em minhas obrigações, mas, quando 
isso acontece, alimentar as crianças e colocá-las para dormir, por 
exemplo, me deixa exausta. Consigo dar conta de tudo, mas encarar 
essa rotina tão trivial torna-se um fardo.

Quando estamos fora de nosso eixo, seja no emprego ou em casa, 
não só sentimos mais fadiga e exaustão, como também deixamos de 
atingir nosso potencial máximo. Perdemos a sensação de “fluxo”, 
que é quando o tempo para e os sentimentos de pressão desapare-
cem, e a vida e o trabalho não parecem mais tão difíceis.

Atletas aumentam suas chances de atingir aquele ponto per-
feito – o equilíbrio, para onde todas as forças parecem convergir 
– no momento em que aprendem a “sentir a tacada”. A sensação 
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de encaixe exato é clara, e eles sabem intuitivamente que tudo 
está alinhado. 

Atingir o ponto de equilíbrio não exige pensamento consciente; 
nossa mente inconsciente demonstra, através do corpo, que esta-
mos lá. O conhecimento inconsciente é poderoso – e muito mais 
abrangente do que o consciente. Pense que o cérebro consciente 
processa informações a mais ou menos 50 bits por segundo, en-
quanto a mente inconsciente as processa a cerca de 11 milhões de 
bits por segundo. Cinquenta contra 11 milhões. Não é uma diferen-
ça pequena, e significa que nossa mente inconsciente está o tempo 
todo nos informando acerca das experiências que vivemos, tanto 
internas como externas, por meio do nosso corpo. É só prestarmos 
atenção.

Tente dar ouvidos ao que seu corpo lhe diz neste exato momen-
to. Fale algo profundamente falso em voz alta, de preferência para 
outra pessoa. Alguma coisa como “eu adoro quando meu chefe me 
humilha na frente da equipe” ou “eu amo ter gastrite”. Como seu 
corpo reage? A reação é muito sutil: um espasmo muscular quase 
imperceptível, uma tensão no maxilar ou uma leve contração dos 
ombros. Quando digo coisas que minha mente inconsciente odeia, 
meu corpo tenta me alertar. Se passo tempo demais fora do meu 
ponto de equilíbrio, fazendo aquilo que me parece errado, acabo 
sentindo alguma dor.

Agora diga em voz alta qualquer coisa que seja verdade para você, 
como “amo o mar” ou “adoro embalar o meu bebê”. Como seu corpo 
responde? Quando falo, ou ouço de outra pessoa, uma afirmação 
muito verdadeira para mim, sinto um “arrepio da verdade”. Se estou 
enfrentando uma questão complicada e de repente a resposta cer-
ta me ocorre, tenho “lágrimas da verdade”. Elas me proporcionam 
uma sensação qualitativamente diferente das lágrimas que vêm do 
pesar ou da dor. 

Buda certa vez disse que “assim como podemos reconhecer o 
oceano porque ele sempre tem gosto de sal, também reconhecemos a 
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luz porque ela sempre tem gosto de liberdade”. Nosso ponto de equi-
líbrio tem gosto de liberdade e força. Fora dele, o gosto é de restrição 
e contrição. Na vida, assim como nos esportes, sentimos no corpo o 
desgaste por não estarmos bem. Os ombros incomodam, as costas 
doem, o estômago revira. Sentimos a resistência quando acertamos a 
bola com a beirada da raquete. Talvez a bola até passe da rede – ou 
apareça algum cliente ou promoção –, mas sentimos a tensão. 

As táticas normalmente usadas para dar conta do trabalho – fa-
zer muitas coisas ao mesmo tempo e usar a tecnologia para amon-
toar mais obrigações – tendem a sair pela culatra. Foi o que acon-
teceu comigo: fiquei doente, exausta e muito menos produtiva, feliz 
e inteligente do que sou agora. Encontramos o equilíbrio ao com-
preender a arquitetura da nossa mente e a biologia da tranquilidade. 
Mudamos a vida para melhor quando usamos táticas que fluem em 
harmonia com nosso cérebro e nossa fisiologia, não contra eles.

Para muitas pessoas, estar em equilíbrio consiste em voltar a viver 
com tranquilidade. E tranquilidade significa coisas diferentes para 
indivíduos diferentes. Alguns buscarão este livro porque precisam 
navegar em águas menos turbulentas. Outros, porque necessitam im-
pulsionar sua criatividade e sua habilidade de manter um alto desem-
penho numa economia muito competitiva. Há aqueles que procuram 
apenas uma vida mais prazerosa e gratificante. Muitos são como eu 
era, felizes de modo geral, mas também exaustos e sobrecarregados.

Não importa qual seja o seu propósito: todos podemos encontrar 
nosso ponto de equilíbrio e dele tirarmos a força para nos tornar 
mais produtivos e bem-sucedidos, assim como a tranquilidade e a 
liberdade para conquistar a felicidade.

COMO APRENDI  A “SENTIR  A TACADA”

Eu não tinha dúvida de que precisava parar de viver num estado 
constante de “lutar ou fugir”. Li, analisei, testei e refinei toda a 
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literatura científica, dados empíricos e segredos de especialistas. 
Minha meta era criar uma “equação do ponto de equilíbrio” – uma 
fórmula para sentir o gosto de força e tranquilidade com mais fre-
quência. Este livro é a aplicação prática da equação. E não é nada 
muito complicado.

Faça um Intervalo + Ligue o Piloto Automático + 
Livre-se das Amarras + Cultive Relacionamentos + 
Tolere Algum Desconforto = O Ponto de Equilíbrio 

Fazer um intervalo é uma maneira de aumentarmos nosso poder 
cerebral. Trata-se de nos permitirmos uma pausa do estado de esta-
fa e também de converter estresse em energia produtiva e criativa. 
Quando usamos a habilidade natural do nosso cérebro de funcionar 
no piloto automático, deixamos que os hábitos suportem o peso de 
fardos que esperávamos que a força de vontade carregasse. Quando 
nos livramos de nossas amarras, deixamos para trás coisas que nos 
sobrecarregavam, como o toque constante do smartphone. Cultivar 
relacionamentos e vínculos com outras pessoas pode soar piegas 
(ou difícil), mas há estudos científicos que demonstram que ganha-
mos muito fazendo isso. 

Ser capaz de tolerar um pouco de desconforto consiste em três 
habilidades essenciais: (1) fazer o necessário para desenvolver a ex-
celência, o que torna as coisas mais fáceis; (2) ter a coragem de 
seguir sua paixão e seu propósito em vez de imitar a multidão; e (3) 
ser capaz de se recuperar diante das dificuldades.

Para demonstrar quão rapidamente essa equação pode ser posta 
em prática, ao final de cada capítulo destaco uma forma de atingir 
o seu ponto de equilíbrio, uma maneira bastante simples de trazer 
mais tranquilidade para sua vida.

Cada parte dessa equação – e cada capítulo deste livro – busca 
gerar mais força e tranquilidade. Não se trata de uma forma de dizer 
“olha, é só relaxar”. Nada me deixa mais tensa do que ouvir isso! 
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Também não se trata de ter, fazer ou ser menos. Tampouco exige 
uma imersão no trabalho que implique distanciamento da família e 
da vida pessoal, nem o contrário. 

Sou a prova viva de que não é preciso sacrificar o sucesso para 
ser mais feliz nem comprometer a felicidade para obter sucesso no 
trabalho. A tranquilidade nos torna melhores pais, amigos, líderes, 
trabalhadores, ativistas, artistas e colegas. Aprender a “sentir a taca-
da” nos torna mais criativos, inteligentes, amados e produtivos em 
todos os aspectos.

As mudanças que recomendo aqui nem sempre serão fáceis de 
realizar. Infelizmente, não posso prometer uma semana de quatro 
horas de trabalho. Mas também não insistirei para que você faça 
uma transformação drástica, como trocar de carreira ou ir morar no 
campo e jogar o celular no lixo. Nossa vida é um conjunto de en-
grenagens interligadas de diferentes tamanhos. Em geral, tentamos 
melhorá-la modificando as peças maiores: casando ou divorciando, 
mudando para outra cidade ou pedindo demissão. Às vezes é mesmo 
necessário girar esse mecanismo. Mas as engrenagens maiores são 
difíceis de mover. Este livro vai ajudar você a mudar as menores, 
aquelas que correm com relativa facilidade. E, como todas estão in-
terligadas, ao ajustarmos uma engrenagem menor, as maiores tam-
bém se moverão – e sem esforço. 

Você pode pensar em termos da Dose Mínima Eficaz (DME) 
– a menor dose necessária de um medicamento para gerar 
uma mudança clinicamente significativa na saúde ou no bem- 
-estar. Eu tive que encontrar a DME para tudo em minha vida: 
sono, meditação, postagens no blog, verificação de e-mails, volun-
tariado na escola, ajuda na lição de casa, tempo com meus filhos, 
trabalho doméstico. Precisei aceitar que “mais” não era necessaria-
mente “melhor” e que nossa cultura de extremo dinamismo, além 
de me afastar da minha DME, me forçava a ultrapassar a “Dose 
Máxima Tolerada”, quando uma atividade (ou droga) torna-se tóxica 
e começa a causar reações adversas.
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Minha vida se reformulou de forma drástica desde o dia em 
que fui parar no hospital. Algumas mudanças aconteceram nas 
engrenagens grandes: modifiquei minha estrutura de trabalho e 
me casei novamente; nosso cachorro de 15 anos morreu e ado-
tamos um filhote; meus filhos entraram no ensino médio e me 
tornei madrasta dos dois filhos do meu marido. Mas as verdadeiras 
mudanças não foram decorrentes de eu ter um novo emprego, um 
novo marido, um cachorrinho ou filhos mais velhos. Na verdade, 
a maioria delas ocorreu depois de eu reencontrar meu ponto de 
equilíbrio.

Como você pode imaginar, as modificações recentes implanta-
das no trabalho e em casa trouxeram mais estresse; e também mais 
alegria. Mas não foram apenas essas grandes mudanças que melho-
raram minha vida. Eu havia passado os anos anteriores ajustando 
engrenagens pequenas e me armando com pequenas doses de força 
e tranquilidade; ao fazê-lo, reprogramei meu cérebro para ser 
feliz e manter níveis sustentáveis de alto desempenho – com pro-
funda alegria, produtividade e inteligência. Redirecionei a energia 
que o estresse sugava para atividades, hábitos e comportamentos que 
renovam a minha vitalidade – em vez de desperdiçá-la – e criam 
sucesso, saúde e felicidade.

Estou longe de ser perfeita. Mas agora consigo construir hábitos 
mais saudáveis, sem agravar o estresse que antes me consumia. Por 
exemplo, estou criando o costume de manter a cozinha limpa o 
tempo todo, em vez de deixar a louça acumular. Estabeleço novos 
comportamentos e habilidades a serem executados pelo piloto au-
tomático, reconfigurando conscientemente a minha vida. Com um 
pouco de conhecimento, você também pode promover mais força e 
tranquilidade no seu cotidiano. 

Em última análise, recriei minha vida a partir do conhecimen-
to de que há tempo, dinheiro e amor suficientes – e que eu sou 
suficiente. A filantropa Lynne Twist chama isso de estado mental 
suficiente: 
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A suficiência não está dois passos acima da pobreza e um passo 
abaixo da abundância. Não é uma medida de mínimo ou máxi-
mo necessário. É uma experiência, um contexto que geramos; 
um conhecimento de que há o bastante, e de que nós somos o 
bastante.

Você também pode aprender a viver num contexto de suficiên-
cia; com abundância de tempo, de dinheiro, de amor e de todas as 
coisas que deseja. Em nossa cultura materialmente rica, mas espi-
ritualmente pobre, é comum esquecermos quão importante é amar 
a vida que levamos. Mary Oliver escreveu: “No fim das contas, tudo 
morre, e cedo demais. O que você pretende fazer com sua única, 
preciosa e selvagem vida?”

Então, o que você vai fazer com sua única vida? Sugiro que en-
contre seu ponto de equilíbrio: aquele lugar onde tem, ao mesmo 
tempo, grande força e muita tranquilidade.



PARTE I

Faça um intervalo

A primeira parte da fórmula do ponto de equilíbrio consiste em 
aprender como aumentar a nossa produtividade e, ao mesmo tem-
po, fazer pausas e nos divertir mais. Os dois primeiros capítulos 
examinam a biologia da tranquilidade: qual é o ponto de virada en-
tre uma vida estressante e uma vida próspera? Qual é a melhor 
forma de transformar exaustão, ou ansiedade, em energia produtiva 
e criativa?



CAPÍTULO 1

Das horas extras ao relaxamento

“Todos vamos morrer; alguns mais cedo, outros mais tarde. O 

importante é viver verdadeiramente.” 

– Lee Lipsenthal, Aproveite cada sanduíche

Um médico amigo meu, Lee Lipsenthal, estava morrendo de cân-
cer, deixando para trás filhos e uma esposa amada. Ele veio ao 
nosso grupo de estudos sobre budismo e neurociência uma última 
vez, para compartilhar o que sua morte iminente havia lhe ensi-
nado. Imagine ouvir do seu médico que você tem menos de seis 
meses de vida, disse Lee. O que você precisa fazer? Com quem 
precisa falar? Que lugar precisa visitar? Como aproveitará o tempo 
que lhe resta?

Quando visualizei a mim mesma com uma doença terminal, en-
carando meu próprio fim, fiquei assustada ao perceber como minha 
vida estava fora de controle. A reação principal à meditação da mor-
te de Lee foi que eu me sentiria aliviada por estar morrendo.

Esta percepção foi chocante e constrangedora. Lee compreen-
deu, mas pense quão ofensivo isso deve ter soado para ele. Ele teria 
dado qualquer coisa para ser tão saudável quanto eu. Eu não estava 
infeliz com minha vida, apenas me sentia sobrecarregada. Imaginar 
que iria morrer em breve me libertou do estresse da vida cotidia-
na. Hoje vejo com clareza que eu precisava de um descanso – um 
intervalo metafórico e literal, durante o qual pudesse recarregar as 
minhas baterias.

O problema era (e para muitos ainda é) que eu não via como 
fazer aquela pausa sem ser obrigada a desistir de alguma coisa. Não 
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enxergava formas de liberar tempo para repouso e reflexão, nem 
maneiras de simplificar ou reorganizar meu cotidiano para ter me-
nos estresse e mais tranquilidade. Mas agora eu vejo. 

A primeira parte da “equação do ponto de equilíbrio” – Faça 
um Intervalo – consiste em se permitir pequenos momentos, no 
decorrer do dia, para recarregar as baterias. Eu sei, você está ocupa-
do demais para fazer uma pausa, que dirá um “intervalo”. Mas me 
acompanhe.

PRATO CHEIO,  VIDA VAZIA

A pergunta “Como você está?” costuma ser respondida por todo 
mundo da mesma forma: “Ando ocupado demais.”

“Dizemos isso uns para os outros com orgulho”, escreveu Wayne 
Muller em seu tratado sobre o repouso, “como se nossa exaustão 
fosse um troféu e nossa capacidade de tolerar o estresse fosse uma 
verdadeira marca de caráter. Quanto mais ocupados estamos, mais 
importantes parecemos para nós mesmos e, supomos, para os ou-
tros.” Você já caiu nessa profecia autorrealizável? Quando começa-
mos a nos sentir importantes porque estamos ocupados, também 
começamos a acreditar que, se não estamos ocupados, não somos 
importantes.

O especialista em coaching executivo, autor e ministro Wayne 

Muller ensina que o símbolo chinês para “ocupado” é composto 

por dois caracteres: coração e morte. Em outras palavras, o 

trabalho é devastador para nossa alma.

A maior parte das nossas funções modernas são o que pesqui-
sadores chamam de “instrumentais”. Não são divertidas, são pro-
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dutivas. Coisas que “devemos” fazer, tarefas a serem riscadas de 
uma lista. O problema começa quando eliminamos das nossas vidas 
as coisas divertidas; quando brincar e descansar são descartados e 
só pensamos naquilo que “temos que dar conta”. Esta questão fica 
mais clara num estudo famoso de Mihaly Csikszentmihalyi, autor 
de A descoberta do fluxo.

Csikszentmihalyi induziu, inadvertidamente, casos de transtor-
no de ansiedade generalizada em pessoas apenas por instruí-las da 
seguinte forma: “Do momento em que você acordar até as 9 da 
noite, faça tudo como de costume, mas nada que seja ‘diversão’ ou 
‘não instrumental’.” 

Os participantes da pesquisa podiam arrumar a cama, lavar 
a louça, dirigir, ir ao trabalho, voltar para casa e fazer o jantar, 
supervisionar a lição de casa e a hora de dormir das crianças, 
pulando aqueles momentos de prazer do dia que trazem fluxo ou 
repouso. Eles evitaram as coisas no trabalho que consideravam 
especialmente gratificantes, não descansaram um pouco após o 
almoço e se abstiveram da prazerosa, mas não produtiva, ativida-
de sexual. 

Seguir estas instruções por apenas 48 horas produziu sintomas 
graves de ansiedade nos participantes – inquietação, fadiga, dificul-
dade de concentração, irritabilidade, tensão muscular. O consultor 
de gestão e autor Dan Pink escreve sobre o que aconteceu com os 
envolvidos naquela pesquisa:

Os resultados foram quase imediatos. Ao fim do primeiro dia, os 
participantes “notaram uma falta acentuada de energia” e recla-
maram de dores de cabeça. A maioria relatou dificuldades para 
se concentrar. Alguns se sentiram sonolentos, enquanto outros 
ficaram agitados demais para dormir. Como escreveu Csikszent-
mihalyi, “com apenas dois dias de privação (...) a deterioração 
geral no humor estava tão avançada que prolongar o experimento 
teria sido imprudente”.
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Quando tiramos de nossa vida o divertimento e o fluxo – para 
conseguir dar conta de tudo –, nosso humor se deteriora. Mas note 
que, na década de 1970, época em que o estudo de Csikszentmi-
halyi foi conduzido, uma vida composta apenas por tarefas “instru-
mentais” era uma anomalia experimental para participantes de uma 
pesquisa. Hoje, no entanto, essa é a norma para muitas pessoas. 
Diversão, repouso, relaxamento e fluxo foram eliminados de nosso 
cotidiano pela busca por mais. Mais esportes e lições de casa para 
nossos filhos (para que possam entrar nas melhores escolas e depois 
conquistar os melhores empregos), e mais trabalho (para podermos 
manter os nossos empregos, ou ganhar mais dinheiro para comprar 
mais coisas). Muller diz que estamos envenenados pela crença hip-
nótica de que “coisas boas só vêm por meio de determinação impla-
cável e esforço incansável”. Portanto, “nunca podemos descansar”.

Um exemplo: no dia 14 de maio de 2013, um publicitário de 
24 anos chamado Gabriel Li morreu de um ataque cardíaco fulmi-
nante em seu escritório na Ogilvy & Mather, em Pequim. A causa 
oficial do óbito? Trabalho demais. Ao longo de praticamente todo 
o mês que antecedeu à sua morte, ele fizera horas extras, saindo 
do escritório às 23 horas. Ele estava em sua mesa quando morreu. 
Embora a empresa negue que a morte tenha sido decorrente de tra-
balho excessivo, o governo chinês contabilizou-o entre as estimadas 
600 mil pessoas na China que morrem por exaustão relacionada ao 
emprego a cada ano.

Casos como o do publicitário são um problema global. Os ja-
poneses chamam a morte súbita decorrente de doença cardiovas-
cular ou cerebrovascular de karoshi, que significa “morte por ex-
cesso de trabalho”. Paradas cardíacas repentinas relacionadas ao 
trabalho em excesso ocorrem em todas as nações industrializadas. 
Funcionários estressados e exaustos têm mais propensão a sofrer 
de doenças cardiovasculares. O principal culpado é o cortisol, hor-
mônio liberado quando nos estressamos, que causa o estreitamen-
to das artérias.
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A ALTERNATIVA:  PRODUZA – E CRESÇA –  
COMO AS OLIVEIRAS 

Os meus bisavôs plantavam oliveiras, e aprendi muito sobre estas 
árvores no decorrer dos anos. Oliveiras são plantas com alternância 
de produção, o que significa que produzem muitos frutos em um 
ano, e praticamente só galhos no ano seguinte, criando o que é 
chamado de “colheita curta”. Elas produzem menos frutas em um 
ano de forma a produzir uma colheita grande no seguinte. Todos 
podemos aprender com as oliveiras. Além de ser um símbolo de 
paz, a oliveira também serve de metáfora de como o repouso e o 
rejuvenescimento são essenciais à produtividade.

No mundo superocupado de hoje, as pessoas não dedicam mui-
to tempo ao repouso e ao rejuvenescimento. Não nos permitimos 
usufruir as atividades “não instrumentais” da vida. Várias pesquisas 
demonstram que a prática consistente e deliberada leva ao desem-
penho máximo (veja mais sobre isso no Capítulo 8). Mas trabalho 
focado não é o mesmo que trabalho interminável. Até mesmo os 
atletas olímpicos devem treinar e repousar, caso contrário sofrem 
lesões. As árvores que são forçadas a produzir por mais de uma 
estação, sem receber tempo de repouso no inverno, perdem com-
pletamente sua capacidade de gerar frutos.

Em nossa cultura acelerada e orientada para a tecnologia, às 
vezes nós (e nossos empregadores) esquecemos que somos todos 
humanos, não máquinas. Assim como outros animais, os humanos 
são governados por ritmos circadianos e ultradianos. A maioria das 
pessoas está familiarizada com o conceito de ritmos circadianos. No 
período de 24 horas em que o sol nasce e se põe, dormimos e acor-
damos em ciclos previsíveis. Quando viajamos para lugares com fu-
sos horários diferentes, nossos ciclos circadianos saem de controle 
e, como consequência, nossa vida também parece desordenada.

Nossos cérebros e corpos também têm “ritmos ultradianos” du-
rante o dia e a noite. Um ritmo ultradiano é um período ou ciclo 
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que se repete no decorrer de um dia circadiano de 24 horas, como 
a respiração ou os batimentos cardíacos.

Mesmo durante o sono, nossa existência não se dá de forma úni-
ca e estável. Alternamos entre ciclos de sonhos e outros tipos de 
sono sem sonhos. O ciclo de sono tem cinco estágios diferentes, e 
cada um apresenta padrões próprios de ondas cerebrais. Por exem-
plo, o Estágio 1 do sono é caracterizado por ondas teta lentas, en-
quanto o Estágio 4, que é profundo e sem sonhos, apresenta ondas 
delta ainda mais lentas.

Nossos padrões de ondas cerebrais também apresentam ciclos 
enquanto estamos acordados. Em cada período de uma hora e meia 
a duas horas, vivenciamos uma “queda ultradiana” significativa, 
nossa energia cai e o sono se torna possível. Se trabalhamos duran-
te estas quedas – contando com cafeína, adrenalina e hormônios de 
estresse para nos manter alertas em vez de permitir repouso para o 
corpo e o cérebro –, ficamos ansiosos e agitados, e nosso desempe-
nho esmorece.

Quando ignoramos os ritmos naturais do corpo, criamos um es-
tado de jet lag crônico que, com o tempo, leva a níveis clínicos de 
depressão e ansiedade, doenças relacionadas ao estresse e proble-
mas concernentes ao abuso de certas substâncias (conforme nos 
automedicamos para permanecer alertas e para “descansar”). Way-
ne Muller, em A Life of Being, Having and Doing Enough (Uma vida 
sendo, tendo e fazendo o suficiente), diz que, quando nos sentimos 
esgotados, apressados e receosos, somos mais facilmente seduzidos 
por certos comportamentos ou materiais que prometem nos dar, se 
não exatamente aquilo que sonhamos, algo similar. E que somos 
atraídos, sobretudo, pelo que pudermos obter de mais fácil, barato e 
rápido, nessa vida cada vez mais acelerada – e este tipo de conforto 
imediato pode se tornar irresistível.

Infelizmente, enquanto nosso tempo e nossa energia se voltam 
cada vez mais para o trabalho, nós adiamos, ou desperdiçamos, tudo 
o mais que a vida nos oferece.
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ENCONTRANDO A “DOSE MÍNIMA EF ICAZ”

Quando nosso dia a dia parece uma sucessão de maratonas, é ine-
vitável que a vida pareça difícil. Sabemos que quando os corredores 
terminam uma maratona, há todo um protocolo a ser seguido, volta-
do para sua recuperação. Eles têm diversos tipos de apoio, inclusive 
médico, para restaurar qualquer dano feito ao corpo e sabem que 
devem repousar por semanas, ou meses, entre as provas. Nós, en-
tretanto, não temos nenhum sistema de apoio similar para nossas 
“maratonas” diárias. 

Devemos aprender a honrar os ritmos naturais de nossos dias 
e de nossa vida. Podemos viver como as oliveiras, que produzem 
azeitonas por centenas de anos, e não como nossos iPhones, que 
são fabricados para durar apenas um ou dois anos. Devemos adotar 
uma abordagem de rotina escolar para a vida, na qual trabalhamos, 
aprendemos, produzimos e criamos em períodos previsíveis de tem-
po, e depois temos períodos igualmente previsíveis de brincadeira, 
repouso e recuperação. 

Há outra lição que podemos aprender com maratonistas e olivei-
ras: nosso ritmo mais produtivo é sempre o mais constante. Quando 
estamos produzindo e criando, obtemos maior sucesso se somos cons-
tantes em nossos esforços. Os corredores de longa distância têm mais 
probabilidade de vencer uma prova se correrem cada quilômetro em 
um ritmo constante. Os expedicionários têm mais chances de êxito 
quando caminham a mesma distância dia após dia, faça chuva ou faça 
sol. Ou seja, eles percorrem 30 quilômetros nos dias difíceis, quando 
o tempo está ruim e o percurso é em aclive, e – esse é o truque – pa-
ram após completar 30 quilômetros nos dias fáceis, quando o tempo 
está ameno e o terreno é em declive. Em vez de trabalhar até tarde 
da noite na fase final de um projeto grande, nós temos resultados 
melhores quando fazemos um progresso diário constante e planejado.

Esses insights se manifestaram em meu trabalho de algumas 
formas. Em primeiro lugar, o tipo de trabalho que faço tem ciclos, 
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como os da natureza. Passo algumas épocas focada em escrever. 
Ao terminar um livro ou artigo, descanso e exploro novas áreas, 
voltando minha atenção para tarefas menos exigentes, e tiro várias 
semanas de folga sem escrever nada. Este é meu ciclo de criação e 
repouso. Quando estou em um ciclo de produção, escrevo de 650 
a mil palavras por dia. Tento manter este número mesmo nos dias 
mais difíceis, quando viajo, tenho muitas reuniões ou estou com 
meus filhos em casa. E nos dias fáceis, quando posso destinar seis 
horas ininterruptas para escrever, paro assim que atinjo a marca 
de mil palavras. Para mim, é mais difícil parar de escrever em dias 
fáceis do que colocar 650 palavras no papel em um dia difícil. De-
talhe: descobri que, se escrevo mais de mil palavras por dois dias 
seguidos, no terceiro a escrita fica menos prazerosa. Pode até virar 
um tormento. Sinto que estou tentando tirar leite de pedra. E se 
termino minhas mil palavras e ainda tenho tempo para escrever, 
prefiro editar ou fazer pesquisa – duas coisas que considero fáceis 
e agradáveis –, e isso prepara minha condição de sucesso para o 
dia seguinte. E, em última análise, sei que não estou diminuindo 
o ritmo – sou capaz de terminar um livro em cerca de seis meses 
(minha produção da primavera e do verão) se trabalhar nesse ritmo 
constante e suave.

Quando adotamos a abordagem das oliveiras, dos corredores 
bem-sucedidos e dos expedicionários, descobrimos que podemos 
viver com força e tranquilidade. Liberamos tempo e energia para 
recarregar as baterias, para nos conectar com os outros e para en-
contrar propósitos reais e profundos.

Posso dizer que hoje em dia considero minha vida ideal. Não 
porque esteja rica ou tenha uma penca de assistentes. Tenho, com 
frequência, uma sensação de que a vida é muito boa. Ainda me 
espanta o fato de que, apesar de não estar mais cumprindo as lon-
gas horas de trabalho como costumava, estou mais segura e inde-
pendente em termos financeiros. Veja bem: todas as manhãs dessa 
semana me levantei sem o despertador. Fiz ótimas sessões de medi-
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tação e, em seguida, me exercitei em casa ou saí para correr. Depois 
de comer, sem pressa, o café da manhã, aqueci meu cérebro de 
escritora lendo artigos que havia selecionado de diversas fontes on-
-line e refleti com tranquilidade sobre o que queria escrever. Assim, 
após levar as crianças para a escola e me sentar diante de uma gran-
de página em branco, as ideias simplesmente jorraram. Preparei o 
esboço deste capítulo, por exemplo, em cerca de dez minutos.

Às vezes, pessoas esforçadas e competentes sentem culpa quan-
do as coisas ficam muito fáceis, exatamente como minha vida me 
parece agora. Se não está difícil, será que estou mesmo trabalhan-
do? Se não estou trabalhando, eu valho alguma coisa? Quando digo 
que esbocei este capítulo em dez minutos, você sente que isso di-
minui seu valor, ou imagina que algumas das coisas que abordamos 
como sendo as mais difíceis podem, na verdade, tornar-se as mais 
fáceis?

Começar o dia meditando, fazendo exercícios em vez de traba-
lhando e vendo e-mails eram coisas quase impossíveis para mim. 
Eu costumava acionar a função soneca do despertador duas ou três 
vezes pela manhã. Era penoso pensar em fazer ginástica e eu rara-
mente meditava, embora desejasse muito fazer isso. E, distraída por 
tantos e-mails e por tantas supostas urgências que demandavam 
minha atenção, era uma batalha priorizar o trabalho que de fato 
importava para mim.

Na verdade, eu costumava tornar as coisas mais complicadas do 
que elas eram. Hoje de manhã corri só nove minutos – enquanto 
meus filhos ainda estavam na cama. Para uma ex-maratonista, correr 
menos de dois quilômetros por dia é tão pouco ambicioso que beira 
o patético. Mas veja bem: agora consigo correr, com consistência, 
30 quilômetros a mais por mês do que conseguia antes de reduzir 
de maneira drástica minhas expectativas. É que eu costumava pas-
sar um longo tempo planejando o exercício – escolhendo alguma 
meia maratona para a qual treinar ou um treino de 12 semanas –, 
mas pouco tempo me exercitando de fato. Que mãe solteira que 
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trabalha consegue malhar por uma hora antes de levar os filhos para 
a escola? Sei que algumas pessoas o fazem, mas arriscaria dizer que 
elas não se sentem tão descansadas quanto eu me sinto atualmente. 

E descobri o que os médicos chamam de “dose mínima eficaz” de 
exercício. Hoje estou mais forte do que já estive em qualquer outra 
época da minha vida – e tenho feito um circuito de treinamento ridi-
culamente pouco ambicioso três dias por semana. 

Meu corpo está diferente. Visto o mesmo tamanho que usava 
antes de ter filhos, quando corria maratonas. Não sinto mais dor 
nem tenho os problemas no quadril e no joelho que me perturba-
vam aos 20 e poucos anos, quando treinava cinco horas ou mais 
por semana, mas não fazia alongamentos nem exercícios de forta-
lecimento. E já não adoeço o tempo todo, apesar de ter alcançado 
a idade em que as pessoas começam a reclamar que o corpo não é 
mais o que costumava ser.

REAPRENDENDO A BRINCAR

Quando Lee conduziu sua meditação da morte, me dei conta de 
que estava tornando minha existência muito mais difícil do que 
precisava ser, pois tinha perdido contato com as partes divertidas e 
relaxante da vida. Senti alívio por estar “morrendo”, porque aquela 
parecia a permissão definitiva para priorizar os aspectos significa-
tivos, as coisas que eu realmente tinha vontade de fazer. Isso des-
pertou uma questão muito boa: o que eu gostaria de fazer nos meus 
últimos seis meses de vida?

Eu nunca havia pensado numa lista de desejos para realizar antes 
de morrer. Conseguia imaginar várias coisas divertidas, e, supondo 
que teria uma vida longa, talvez pudesse concretizá-las algum dia. 
Mas e se tivesse apenas seis meses de vida? Desejaria um retorno 
às coisas simples que me trazem alegria, como preparar um jantar 
para minha família ou fazer uma trilha com os amigos e o cachorro. 
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Desejaria passar horas com meus filhos – lendo para eles ou vendo-
-os brincar com os amigos – e ir ao cinema com meu marido. Con-
versaria por horas a fio com colegas escritores sobre suas teorias e 
seus livros e leria mais revistas de culinária. Iria passar mais tempo 
com meu irmão e sua família. Teria conversas sobre espiritualidade 
com meu pai. Eu ficaria muito tempo ao lado das minhas amigas 
mais próximas e casais de amigos favoritos, de preferência na praia.

Em suma, tudo que eu já fazia, mas com muito menos frequên-
cia do que gostaria. São atividades cotidianas, não coisas para se 
fazer antes de morrer. Não que eu não tenha vontade de me aven-
turar pelo mundo; eu tenho. Mas no momento em que imaginei ter 
apenas seis meses de vida, só queria desfrutar mais a minha própria 
existência. Queria um pouco mais de tempo livre.

Percebi que estava sempre partindo do pressuposto que a vida 
tem necessariamente um lado difícil e estressante. Eu acreditava 
que a vida precisava ser dura – que era assim que o mundo funcio-
nava. Experimentava um estado constante de luta ou fuga, criado 
por uma ideia nociva e implacável de que eu não fazia o suficiente. 
Meu organismo reagia como se minha vida estivesse sendo ameaça-
da, quando na realidade não estava. Eu vivia alarmada e exausta, e 
aquilo não era necessário.

Imaginar a morte me chocou de uma maneira que Lee detalharia 
em seu livro Aproveite cada sanduíche, ao dizer que algumas curas exi-
gem uma intervenção radical da alma: uma mudança em nossa men-
talidade e nossa forma de ser. E isso exige um fim à correria da vida 
ocupada; exige a possibilidade de parar e desfrutar cada sanduíche.

Tão simples e tão óbvio. E, ao mesmo tempo, tão transformador 
para mim. Claro, eu estivera tentando desfrutar todos os sanduí-
ches antes. Mas, naquele momento, a sensação era de estar ten-
tando ler num quarto mal iluminado. A presença mágica de Lee me 
ajudou a aplicar na minha vida insights que eu estivera ensinando 
havia anos. Para mim, a existência dele – e sua morte – foram nada 
menos do que uma “intervenção radical da alma”.
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Todos nós temos sonhos, valores e prioridades. Amamos e somos 
amados. Nosso trabalho e nossa presença são importantes para o 
mundo. Fazemos arte e apreciamos a natureza: um pôr do sol es-
petacular ou uma canção, uma refeição excepcional ou uma amora 
bem suculenta, o desenho de uma criança ou a lambida de um cão. 
Estas coisas “não instrumentais” exigem de nós tempo e energia. 
Em troca, elas nos trazem alegria e, ironicamente, aumentam nossa 
produtividade. 

O ser humano tem necessidade de diversão. Precisa rir e tirar 
prazer das pequenas coisas. E como nós possuímos uma criativi-
dade ilimitada, estamos sempre inventando tecnologias incríveis, 
ferramentas que nos poupam tempo e esforço. A questão-chave, no 
entanto, é: o que decidiremos fazer com todo o tempo e energia que 
fomos capazes de inventar para nós mesmos?

FAÇA UM INTERVALO

Faça um bom intervalo hoje, no meio do dia. Adiante suas tarefas 
mais difíceis ou incômodas e, depois de 60 a 90 minutos de atenção 
focada, respeite os ritmos do seu corpo e faça uma pausa. Descanse.

O que você considera relaxante ou rejuvenescedor? Ler algo ape-
nas pelo entretenimento? Tirar uma soneca? Talvez o seu desejo 
seja ficar ao ar livre (ou ir à praça em frente ao escritório) e tomar 
um pouco de sol. Faça isso. A única regra é que a atividade durante 
o seu intervalo deve ser relaxante ou divertida; não pode ser “instru-
mental”. Coisas que você precisa fazer (banho, almoço) não contam 
e também não vale escolher itens da sua lista de tarefas.

Divirta-se!


