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Nos dias conturbados de hoje, todos sentimos dificuldade em manter nossos compromissos de 
uma forma saudável que preserve nossa qualidade de vida e permita desfrutar um convívio 
amoroso e enriquecedor com nossa família e amigos. Sentimo-nos freqüentemente 
sobrecarregados e muitas vezes incapazes de cumprir criativamente nossas responsabilidades. 
Pensando nisso decidi estudar as recomendações divulgadas pela mídia a respeito desse 
problema e resumir as principais ações que seus autores costumam sugerir. Vamos a elas: 
 
1 - Ações rotineiras do trabalho 
 
Aquelas repetitivas do nosso cotidiano. Bem organizadas, provêm o tempo livre de que 
tratamos na segunda parte e que permitem o desenvolvimento de nossos projetos especiais. 
 
- Adquira todas as novas tecnologias que são vendidas com promessas de simplificar sua vida 
e facilitar o intercâmbio das informações necessárias à realização mais rápida de seu trabalho 
– celulares, laptops, scanners, fax etc. etc. Não se esqueça de ler e estudar os manuais de 
todas elas – sempre têm um ensinamento que realmente transforma a sua vida; 
 
- Mantenha-se atualizado, comprando as novas versões destes equipamentos; elas facilitarão 
ainda mais a realização de suas atividades e você ainda poderá descrever para seus amigos as 
vantagens descobertas; 
 
- Passe também a integrar aquele grupo feliz que trabalha em casa; homens não mais 
precisam usar terno e fazer a barba todos os dias; mulheres não mais enfrentam a dúvida 
diária da roupa que devem usar – além disso, com um pequeno jogo de cintura, poderão 
reduzir a culpa que às vezes sentem por não exercer adequadamente aquele papel tradicional 
de mães dedicadas; e, num exercício de neurolingüística, repita sempre: "só de não ficar mais 
preso em engarrafamentos já valeu à pena trabalhar em casa"; 
 
- Aproveite as oportunidades trazidas pela Internet e estabeleça redes com profissionais e 
estudiosos do mundo todo; assine várias listas de interesse; pesquise e surfe pela Web; faça 
suas compras pelo mundo virtual para ganhar horas preciosas; controle as suas finanças 
através de um software que se conecte à Internet; faça aplicações financeiras nas principais 
bolsas estrangeiras – escolha fundos de confiança, pois nestes tempos voláteis todo o cuidado 
é pouco; 
 
- Assine também as principais revistas e jornais nacionais e estrangeiros; faça clipping 
sistemático de tudo que for novidade interessante e que puder lhe ser útil algum dia; 
 
- Mantenha-se permanentemente atualizado em relação às novas técnicas administrativas que 
os gurus do setor publicam em seus livros anuais; assista a todos os seminários que puder – 
eles são uma fonte inesgotável de novas informações e às vezes chegam até mesmo a 
substituir a leitura de um livro do palestrante; faça resumos do que aprendeu e distribua-os 
aos amigos menos afortunados que não tiveram tempo para assistir ao evento - eles ficarão 
eternamente gratos; 
 
- Mostre claramente o seu comprometimento com um dia de 24 horas e grave a seguinte 
mensagem em sua secretária- eletrônica: "Se você precisar me encontrar ou simplesmente 
falar comigo, assegure-se de que seja antes das 8 da noite; após este horário eu desligo tudo 
para aproveitar de forma ininterrupta um tempo livre e de qualidade com a minha família". 
 
2 - Projetos pessoais 
 
São aquelas atividades reservadas para o nosso crescimento profissional, pessoal e espiritual. 
Compreendem os investimentos que contribuem para o nosso engrandecimento enquanto 
Seres Humanos – seus resultados é que justificam a nossa maior razão de ser terrena. A 
seguir apresentamos com muita humildade algumas sugestões, também compiladas dos 



especialistas, sem nenhuma pretensão de esgotar o assunto, ficando relacionadas apenas a 
título de brainstorming: 
 
- Procure escrever pelo menos um livro por ano e um artigo por mês; esta estratégia é muito 
importante para aumentar a exposição do Você SA; 
 
- Dedique pelo menos umas quatro horas semanais a seus filhos – parece pouco, mas o que 
importa é a qualidade do seu tempo com eles, nunca a quantidade; ouça-os sempre, mostre 
que eles são importantes; construa desde cedo a auto-estima deles; trace cenários futuros de 
empregabilidade para cada um – mostre-lhes que o desemprego é uma realidade perigosa que 
merece ser enfrentada maduramente; 
 
- Matricule-se em um curso de MBA tipo executivo, desses com aulas durante apenas um dia 
por semana; 
 
- Participe com sua experiência em associações filantrópicas, de bairro, da escola de seus 
filhos e até do condomínio; procure adotar crianças sempre que suas condições financeiras 
permitirem; 
 
- Visite seus pais (se ainda forem vivos – e no futuro, com a longevidade aumentando, 
certamente serão) pelos menos uma vez a cada 15 dias; se forem separados, um a cada 
semana; 
 
- Reserve momentos freqüentes para namorar o seu parceiro de casamento; surpreenda-o 
com presentes e propostas inesperados; conquiste-o diariamente; 
 
- Vá sempre a lugares diferentes em suas férias anuais; seja criativo em sua vida; faça de 
seus dias uma constante e desejada novidade. 
 
Pronto, acredito que com estas ações o seu problema, se não resolvido, estará muito bem 
encaminhado. Lembre-se de que no início pode ser difícil e exigir um pouco de perseverança. 
Mas os resultados serão mais do que compensadores. Ah! Um detalhe. Faltou dizer que você 
deverá acordar sempre às duas da manhã e incluir seus fins de semana nesta rotina. 
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