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a casa dos sonhos e viagens inesquecíveis. Quere-
mos uma coisa hoje, mas quando a conquistamos, 
ela deixa de ter o significado do dia anterior e lá 
vamos nós, em busca de algo sem fim. 

As pessoas têm tido pouco tempo de convi-
vência com a família, com os amigos, preocu-
pam-se cada vez menos com a saúde, ali- • 

escritor, pai, marido -, por incrível que pare-
cesse, ele tinha uma preocupação muito grande 
com as questões relacionadas à sua própria qua-
lidade de vida e satisfação pessoal. Contam os 
estudiosos desse autor que, apesar de suas inú-
meras atividades, ele era ainda um apreciador 
das artes, adorava ler e ouvir músicas. 

Parece sempre um paradoxo conciliar vida 
pessoal e profissional, diante da dinâmica de 
vida que vivemos, com tantas atribuições e 
com a cultura e valores das empresas com que 
lidamos. São tantas as preocupações e ativida-
des diárias que parece quase impossível sobrar 
tempo até mesmo para pensar no assunto. 

O que temos visto, portanto, é uma busca fre-
nética por bens materiais e prazeres relacionados 
a reconhecimento e poder. As pessoas têm busca-
do incessantemente sucesso, ter um carro do ano. 
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mentação, exercícios físicos e bem-estar. Como 
consequência, têm lidado com doenças aparen-
temente sem explicação, estresse, depressão, 
obesidade, ansiedade, síndrome do pânico e sín-
drome de burnout. 

Muito mais que a falta de tempo e a inces-
sante busca material, o que parece desconfortá-
vel são as sensações efêmeras que as conquistas 
materiais e a busca por reconhecimento e po-
der trazem. É uma imensa impressão de vazio, 
carregada de muitos sentimentos e sensações 
desagradáveis no corpo. E o que fazer quando 
aparecem os seguintes sintomas de infelicidade: 
intolerância, pensamentos negativos, ansieda-
de, baixa produtividade, indisposição e insônia? 
Qual é o caminho para encontrar o equilíbrio 
entre vida pessoal e profissional? 

Eckart Tolle, como Druker, em seu livro O 
poder do Agora, fala também da perspectiva de 
passado e futuro, acrescentando a importância 
do momento presente para que possamos nos 
sentir menos inconformados com as dificulda-
des diárias e a transitoriedade das mudanças. 

Para ele, não devemos nos prender ao passa-
do ou futuro. Devemos sim entregar-nos ao mo-
mento presente. "A entrega é sabedoria simples, 
mas profunda, de nos submetermos e não de nos 
opormos ao fluxo da vida", diz Tolle. 

A riqueza da sabedoria contida no trabalho 
desses dois grandes escritores e líderes é admi-
rável. Em vez de apresentarem uma formula má-
gica e grandiosa para o sucesso e felicidade, eles 
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nos convidam a pensar em coisas simples e em 
nossos próprios recursos, como estratégias pes-
soais para a mudança. 

Percebemos certo alinhamento naquilo que eles 
reforçam como essencial para a busca por conciliação 
de vida pessoal e profissional. Estado de entrega, silên-
cio, pausa e estratégia pessoal são várias denominações 
para o mesmo fim: tempo para pensarmos em nós e 
em nossas vidas. 

A entrega ao momento presente é um precio-
so processo de autoconhecimento, é um diálogo 
interno, é quando nos damos conta das nossas 
fraquezas e segredos mais íntimos. Com essa 
prática, fazemos reflexões profundas acerca da 
vida e, assim, temos a oportunidade de elimi-
nar as lamentações e os pensamentos negativos. 
Em contrapartida, abandonamos o processo de 
vitimização, que nos impede de enxergar as so-
luções para os nossos problemas. 

Assim, tomamos a decisão de mudar, damos 
a partida. O que muda efetivamente é o padrão 
de pensamento e a motivação para a realização 
dos nossos objetivos. O exercício da presença nos 
traz clareza e tranquilidade para decidirmos, para 
pensarmos em novas possibilidades e conquistas. 

Se você ainda não encontrou, espero que en-
contre, em breve, seu momento de "pausa" para 
pensar nas estratégias de conciliação de vida e 
trabalho. Certamente, você terá a oportunida-
de de potencializar seus resultados nos diversos 
campos de sua vida. Por isso, o conceito de au-
togestão tem despertado o interesse de tantas 
pessoas e organizações. 

É um despertar para o esforço constante de ges-
tão e conclusão, uma força realizadora de tarefas e 
projetos pessoais e profissionais. A prática da auto-
gestão proporciona a sensação de leveza, confian-
ça, paz, conduzindo-lhe ao caminho da realização 
dos seus verdadeiros objetivos, aqueles que dão 
realmente sentido à vida. • A ut
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Fonte: Melhor: gestão de pessoas, São Paulo, ano 21, n. 310, p. 84-86, set. 2013.




