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introdução

O que poderia ter sido... e acabou sendo

No começo, eu não fazia ideia que diabos estava aconte-

cendo.

Havia conseguido tudo aquilo a que um jovem de vinte e 

poucos anos poderia aspirar. Cresci em vários países, consegui 

bolsas para estudar numa das universidades mais prestigiadas da 

Europa, trabalhava numa das mais lucrativas assessorias empre-

sariais do planeta, rodeado pela elite acadêmica e profissional do 

continente. Tomava café da manhã com o alto escalão europeu 

e jantava com vice-presidentes de multinacionais da lista da For-

tune 500 enquanto, em troca, transformava-me num magistral 

mestre em powerpoints, rumo à diretoria e, juntamente com o 

cargo, à sideral BMW Z3 conversível (sim, a do James Bond).

No entanto, havia algo que seguia sem funcionar.

Estava descontente, infeliz, insatisfeito talvez? Levei um 

tempo para perceber que, na verdade, por dentro, me sentia vazio.

Algo não se en-cai-xa-va. Aos olhos de todos, a minha vida 

era perfeita. Um farol para os que vinham depois: bolsistas, recém-

-formados, jovens promessas que, da mesma forma, procuravam 

uma ultrapassagem pela via expressa sem ao menos se despentear. 

Atrás da porta fechada do meu silêncio, no entanto, eu estava tão 

desorientado como um veleiro sem velas no meio de uma noite 

nublada, sem referências nem instrumentos. Não tinha a mínima 

ideia de onde estava, aonde ia e, muito menos, como iria chegar lá.
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Só havia uma forma de resolver isso: à força de disciplina. 

Não podemos nos deixar atropelar pelas circunstâncias, é preci-

so seguir lutando, fiéis aos princípios que nos inculcaram desde 

criança. Ou alguma coisa desse tipo.

De tal forma que, dia após dia, obstinado como fui cria-

do, eu amanhecia como se estivesse contentíssimo por trabalhar 

onde e com quem o fazia, como se me entusiasmasse o fato de 

acordar em uma cidade para terminar dormindo em outra, como 

se me interessassem as infames reuniões de bajuladores regadas a 

testosterona e sanduíches ressecados de caterings de luxo, como 

se responder a duzentos e-mails diários encabeçados com o seu 

correspondente “urgente” fosse o auge de tudo que alguém pode 

desejar na vida.

E assim eu consumia os meus dias (ou eles a mim), um 

após o outro, mês após mês, ano após ano.

Como eu dizia a você: isso é obstinação.

Até que começaram os tremores e aquela dor. “É estres-

se”, foi o diagnóstico do médico. “Ah! Obrigado.” Não é preciso 

estudar dez anos para se chegar a essa conclusão. “Tome estas 

pílulas e comece a correr”, receitou. Problema resolvido. De volta 

ao escritório.

Teria me mordido essa fera tão temida, a quem eu havia 

conseguido evitar durante anos enquanto caíam os meus compa-

nheiros de cansaço, reuniões e powerpoints?

Seria possível que isso acontecesse comigo, que não podia 

perder tempo com trivialidades?

Mas o médico mandava e, assim, que remédio, antes que 

o especialista tivesse de intervir, abri a caixa e tomei a primeira 

pílula, que se transformou na última, depois de eu conseguir me 

levantar, absolutamente desorientado, horas mais tarde, do sofá 
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que acolheu a minha queda durante um sono tão vazio como a 

vida que eu decidi deixar de viver.

Não, essa não poderia ser a solução. Adeus, pílulas.

Como aluno aplicado, pus em prática pela primeira vez 

todas aquelas ferramentas analíticas que empregava diariamente 

com os meus clientes para revisar, com a mesma minúcia com 

que se restaura um Botticelli, cada aspecto da minha existência, 

tentando achar aquilo que estava debaixo do tapete para, em se-

guida, me dedicar com a mesma determinação que me havia con-

duzido à confortável (?) situação de então.

Um desafio para mim. Por favor, sejamos sérios.

Tal foi o meu empenho que, num ímpeto de perspicácia, 

tomei a decisão que, com toda a certeza, preencheria esse incô-

modo vazio que já começava a se incrustar.

Então eu me casei.

E foi assim que, com apenas trinta anos, acreditei fechar 

triunfante a quadratura do círculo saúde-dinheiro-amor que a 

maioria da humanidade não consegue em toda a sua vida. Nos 

termos de Maslow, bingo, eu já havia completado a sua célebre 

pirâmide de necessidades com o mesmo alívio de quem adqui-

re o valiosíssimo último selo que completa uma coleção iniciada 

gerações antes. Em termos cármicos, já poderia partir tranquilo 

para o outro plano, pois tudo o que havia para fazer neste aqui já 

estava mais do que feito.

Mas, às vezes, sobretudo quando ainda não se foi aprovado 

nas matérias de Humildade e Gratidão, a Vida nos obriga a passar 

por um exame todo seu...

Assim que, transcorridos 3 mil dias de ter alcançado esse 

algo tão escorregadio que poderíamos chamar de “sucesso”, per-

di tudo.
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Ou, melhor dito, perdi tudo aquilo que não era realmente 

meu. Perdi tudo o que os outros me inculcaram que eu deveria ter.

Em apenas alguns dias, os quais não tive nem tempo de 

contar, o deslumbrante meteoro da minha existência chocou-se 

contra a minha própria obstinação em ignorar todos os sinais 

que o anunciavam com cartazes cada vez maiores e ofuscantes 

por sabe-se lá quantos anos. Passei de cem a zero em dinheiro, 

poder, status, influência, segurança, imagem e qualquer outra 

coisa precedida pelo verbo “ter”.

E assim foi que, despojado de todo o supérfluo e seguran-

do a respiração como podia no mais enlameado dos fundos, en-

quanto rezava para que terminasse esse momento, esclareceu-se 

a incógnita que eu precisava resolver.

Não tem sentido apegar-se a “algo seguro” porque, sim-

plesmente, isso não existe.

Isso sim é certo.

Quando alguém, como indivíduo, esvazia os seus depósi-

tos de coisas, essa pessoa começa a ter um espaço livre que pede, 

e não exige, ser preenchido. E foi assim que, enfim, decidi me dar 

a permissão de começar a ver com outros olhos novas realida-

des ao meu redor; de criar, permitir e provocar diferentes cená-

rios que eu, e não outros, valorizava como importantes. Quando 

olhamos para dentro de nós detidamente, acabamos concluindo 

que, na verdade, há apenas duas coisas neste mundo que diferen-

ciam aquele que vive a sua vida daquele que sobrevive segundo as 

regras dos outros: a relação consigo mesmo. E, se essa funciona, 

então a relação com os demais também funciona. 

Nem reuniões, nem presidentes, nem orçamentos, nem di-

plomas, nem viagens de negócios, nem carros conversíveis, nem 

o sucesso preconizado e engarrafado de vazio. 
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Nós conosco mesmos. 

Nós com os outros nós.

Descobrir isso é aparentemente simples de entender por 

escrito. Mas, para compreender, assimilar, aprender, foi preciso 

viver. E, para vivenciar, tive que quebrar A Caixa.

O fato de não olharmos não quer 
dizer que não possamos ver.

Desvie o olhar por alguns instantes daquilo que absorve 

a maior parte do seu tempo no dia a dia: o trabalho, as relações, 

os seus objetivos, os seus desejos, o seu ócio, os obstáculos e os 

contratempos.

Estenda os dedos e tateie.

Talvez não a veja, mas sem dúvida pode senti-la. Está aí. 

De fato, sempre esteve.

Quase transparente, um pouco borrada quando focamos 

a visão. Mas real.

Essa urna de cristal que nos aprisiona e isola, com a descul-

pa de conservar-nos protegidos, mantendo-nos separados daqui-

lo a que realmente aspiramos. Uma jaula, morna e acolhedora, 

insinuante e sedutora, na qual nos trancaram ou decidimos nos 

fechar, pensando que o que existe dentro é, na realidade, tudo o 
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que há no universo. O peixe mergulha acreditando que tudo o 

que existe está dentro do seu aquário.

Isso é A Caixa. Ou, digamos assim, a sua Zona de Conforto.

Mas não estamos sozinhos na nossa Zona de Conforto. 

Nela também estão trancados os metros quadrados da nossa 

casa, o nosso carro, o nosso local de trabalho, as nossas relações 

e os nossos ócios, que nos isolam praticamente de todas as ou-

tras possibilidades, forçando-nos a adotar as mesmas decisões, 

as mesmas atitudes, as mesmas rotinas herdadas do nosso meio, 

sem juízo nem debate, e repetindo-as por mero hábito durante 

vidas inteiras.

Mesmo que esses hábitos tenham deixado de funcionar há 

tempos.

Pensamos, fazemos, comemos, decidimos, sentimos, fa-

lamos, amamos e morremos dentro dessa Caixa que contém os 

modos, preceitos, normas, princípios e regras sobre como deve-

mos pensar, agir, comer, decidir, sentir, falar, amar e morrer.

Descobrir quem colocou as regras primeiro, na verdade, 

é irrelevante. Podemos culpar a sociedade, a religião, a educa-

ção, o governo, a publicidade ou uma conspiração mundial, se 

preferirmos.
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Sem dúvida, encontraremos um culpado. Mas não teremos 

avançado um só milímetro de onde estamos: dentro da Caixa.

Muito bem, vamos nos aproximar com maior detalha-

mento dessa Caixa que nos rodeia. Vamos chegar mais perto.

É isso, você consegue perceber?

Na realidade, essa Caixa não está nem existe fora de nós. 

Simplesmente reflete os limites que nós escolhemos ver previa-

mente em nosso mundo interior.

Nós concebemos em nossa mente, consciente ou incons-

cientemente, os limites, o tamanho, as arestas, a rigidez dessa 

jaula transparente que carregamos para todos os lugares e que 

revelamos continuamente por meio da nossa forma de falar, de 

caminhar, de comer, de pensar, de decidir, de amar.

1. “Isso eu não posso fazer”, dizemos a nós mesmos. E, 

de fato, acabamos nunca conseguindo aquilo que tanto 

desejamos.

 A Caixa ganha.

2. “Não estou preparado”, repetimos para nós mesmos. E, 

certamente, nunca encontramos a forma de decifrar o 

problema que nos mantém paralisados.

 A Caixa volta a vencer.
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3. “Tenho muitos anos (ou muito poucos)”, “não tenho 

os recursos suficientes (ou os tenho em excesso)”, “não 

sou tão criativo (ou o contrário)”, “não tenho a forma-

ção, a experiência”, e acaba que passamos mais tempo 

cozinhando as desculpas perfeitas e plausíveis “para o 

caso” de não conseguirmos aquelas vidas alternativas e 

almejadas com as quais seguimos sonhando.

 A Caixa agora não somente vence, como começa a ficar 

menor.

 Começa a oprimir.

(Re)desenhar a                                                   
Vida fora da Caixa.

Já ouvimos o suficiente sobre esta mãe de todas as crises 

que tanto espaço e tempo ocupa nos meios de comunicação e na 

mente de todos nós. E já chega de alarmes, preocupações, por-

centagens e seguros de risco.

Já chega de medo.

Chegou o momento de agir e tomar as rédeas das nossas 

vidas como indivíduos e deixar de esperar que nos sirvam tudo 

mastigado porque no passado era o nosso direito. O que havia 
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antes deixou de funcionar, e o novo ainda está chegando. Esta-

mos em trânsito do velho em direção ao novo.

E estes são os melhores tempos para reiniciar o sistema. O 

nosso sistema.

É preciso enfocar novamente o que está acontecendo na 

nossa vida para poder desenhá-la, a partir desse mesmo instante, 

por fim, segundo o nosso próprio critério, não conforme o que 

talvez acreditássemos ser o nosso critério.

Este livro convidará você a desvendar 50 + 2 caminhos 

para: empreender essa mudança em sua vida que não pode mais 

esperar; aventurar-se por paragens ainda não exploradas, fora da 

autoestrada que, asseguram, é o único caminho; compreender, 

finalmente, o que somos e como seguir construindo-nos; encon-

trar inspiração quando tudo que vemos ao redor é deserto; criar 

as regras do jogo quando não se sabe (ainda) o que se quer jogar; 

quicar mais alto uma vez que se tenha tocado o fundo; escolher, 

entre duas opções medíocres, uma terceira que seja ótima; apro-

veitar a força de ter sempre a última palavra; recorrer a uma téc-

nica ao alcance do travesseiro para vencer os fossos que minam 

o nosso caminho; aprender a aprender o que ninguém pode nos 

ensinar; elevar a nossa exigência quando acreditamos ter batido 

o recorde; devolver a responsabilidade às vítimas profissionais, 

que procuram o naufrágio em vez do farol; contribuir com de-

terminação com a tribo à qual pertencemos; rebelar-nos defini-

tivamente contra a autoridade competente (?); decidir o destino 

da nossa vida; soltar o lastro que nos ancora neste mar que se 

evapora e, sim, responder à Grande Pergunta.

Nestas páginas, você encontrará modos de recalibrar mui-

tos dos eixos da sua existência, que vai além daquela que nos ofe-

recem preconizada desde o momento em que nascemos. Nelas 
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navegaremos do âmbito da educação até o do trabalho, do espi-

ritual ao sensual, da criação dos filhos até as relações na empresa; 

da expansão do nosso próprio potencial até o maior bem-estar da 

nossa tribo; passaremos pelos jardins da Psicologia, da Filosofia 

e da Arte, fazendo escala na Neurociência, na História e na An-

tropologia, viajando dois mil anos atrás no tempo, e à frente, até 

o futuro; jogaremos um pouco de tênis e apostaremos tudo num 

cassino e, por que não, especularemos o que está sendo feito na 

Califórnia, na Holanda ou na África Central.

Comece, se assim quiser, saindo da Caixa agora mesmo: 

pule a ordem do sumário deste livro e mergulhe nos capítulos a 

esmo, aonde quer que a sua intuição o leve. Deixe-se levar pela 

leitura durante uma semana ou durante um ano, ou leia de uma 

só vez esta noite mesmo. E abrace a sua própria mudança. Com-

partilhe com os amigos e com os colegas aquilo que encontrar 

nas próximas páginas e souber que lhes dará a coragem adicional 

para as suas conquistas pessoais. Fale para eles sobre o que a sua 

leitura pode também fazer por eles. Interajam, troquem ideias, 

recursos, propostas, projetos.

Já somos muitos e estamos esperando por vocês.




