CANSEI
H

oje estou aqui para fazer uma
confissão,
ou
melhor,
um
desabafo; afinal, estamos juntos
há tanto tempo. Muitas vezes me senti
usado, maltratado e mal interpretado.
Você diz que eu tenho pressa e fico
sempre correndo quando o assunto
é você. Diz também que não me tem
inteiro, mas raras vezes repara que estou
sempre presente. E me acusa até de não
lhe dar atenção, mas na verdade é você
que não está nem aí para mim.
Você reclama que não estou disponível
quando precisa de mim, mas na verdade
nunca deu valor quando eu estava livre.
Agora eu cansei. Passei para dizer que,
na verdade, não sou o único errado nessa
história.
Estou sempre aqui e sempre à disposição,
mas você não me valoriza. Só lembra
de mim quando fica doente ou quando
está todo enrolado com sua rotina de
trabalho.
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Sou muito democrático e gosto de seguir aquilo que
você determina. Então sou simplesmente um reflexo
de suas próprias atitudes e decisões.
Eu não reclamo, mesmo quando você me ocupa com
coisas que não têm nada a ver, que fazem mal ou
que não trazem nenhum tipo de resultado ao nosso
relacionamento.
Estou aqui para lembrá-lo de que nós podemos ter
um relacionamento melhor, mais estável, mais alegre
e equilibrado. Afinal, é simplesmente isso que eu
quero. Você é a pessoa que escolhi para viver até
o fim dos dias e isso nunca ninguém poderá mudar.
Estou aqui para perdoar-lhe e ser perdoado, pois
ainda temos uma jornada juntos e podemos sempre
começar de novo, mesmo sem mudar o passado.
Estou aqui para lhe dizer que cansei de ser apenas
seu tempo. Queria ser a sua vida. Mas essa é uma
decisão que apenas você poderá tomar.
Eu me chamo tempo. Mas você pode me chamar de
família, relógio, trabalho, descanso, lazer ou qualquer
outra coisa.

Vamos fazer as pazes?
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Esse foi um dos textos mais
acessados do meu blog enquanto
eu escrevia este livro. Meu propósito
ao criá-lo foi basicamente resumir
tudo o que escuto ou recebo em
meu e-mail de muitas pessoas que
simplesmente se cansaram da vida
que estão levando. Esse cansaço
é o conjunto de
fatores que, juntos
ou
de
forma
isolada, acabam
causando
um
impacto em nosso
dia a dia.
Muitos se cansam
por não terem
tempo de fazer
aquilo de que
r e a l m e n t e
gostam;
outros,
por não verem o
resultado de seus esforços; alguns
estão estressados, exaustos de
tanto procrastinar a vida; outros já
não conseguem manter o equilíbrio
ou simplesmente perderam o gosto
pelas coisas simples; e há ainda
aqueles que sentem tudo isso e mais
um pouco.
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O texto que escolhi para abrir este
livro é um manifesto para as pessoas
que já não conseguem ir em frente e
que precisam de uma nova energia
para fazer sua vida deslanchar,
para ter mais qualidade de vida e
realizações.
O mundo está
cansado
e
apressado. Hoje
em
dia
quase
todas as pessoas
vivem atrasadas,
correndo de um
lado para outro e
cheias de coisas
para
fazer.
É
raro
encontrar
alguém que esteja
fora desse ciclo
estressante.
Quando surge uma pessoa assim,
muita gente a considera esquisita,
mas no fundo é apenas inveja
disfarçada. Ainda não conheci alguém
que não quisesse ter uma vida mais
equilibrada, com resultados; o que
não significa ausência completa de
estresse, e sim um controle sobre os
fatos estressantes de modo que não
cheguem a prejudicar seu dia a dia.
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6 em cada 10 se dizem estressados

Um estudo recente da International
Stress Management Association do
Brasil (ISMA-BR) mostrou que, em
cada dez profissionais, seis se dizem
estressados. Outra pesquisa revelou
que o Brasil é o segundo país mais
estressado do mundo, perdendo
apenas para o Japão e seguido
pelos Estados Unidos, que está em
terceiro lugar!
Um levantamento realizado em 2009
pelo Centro Psicológico de Controle
do Stress (CPCS), abrangendo
todo o Brasil, mostrou que 35%
dos avaliados apresentavam níveis
de estresse que já traziam algum
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comprometimento à saúde, de
onde se conclui que o estresse vai
literalmente matar muita gente nos
próximos anos se algo não for feito.
O esforço deve partir, inclusive, da
esfera federal, como já se vê em
alguns países europeus, que têm
defendido políticas de qualidade
de vida em diversos segmentos
da sociedade, tamanho o impacto
desse fator na saúde pública.
Você conhece pessoas estressadas?
Será que o estresse está afetando
sua vida? Qual o impacto do estresse
no seu desempenho pessoal? E nos
resultados de sua empresa?
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O problema não está unicamente no
estresse, ele é apenas o fator mais
citado. Cada vez mais a depressão vem
tomando conta da mente das pessoas.
De acordo com a Organização Mundial
da Saúde (OMS), a depressão será a
doença mais comum do mundo até
2030.
Atualmente estima-se que mais de 121
milhões de pessoas sofram desse mal e
que a doença esteja associada à morte
de 850 mil pessoas por ano!
A depressão é causada não só por fatores
biológicos e hormonais, mas também
pelo ambiente em que as pessoas vivem
e pelas cobranças e pressões que elas
enfrentam no dia a dia.
Os números são impressionantes: nos
Estados Unidos a depressão tem um
custo de 35 bilhões de dólares por ano.
Dores de cabeça, artrite e dor nas costas
chegam a custar 47 bilhões de dólares
(Journal of the American Medical
Association). É um custo alto para as
empresas e para a sua vida também!
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Dois termos têm-se tornado frequentes no mundo
profissional em decorrência dessas doenças da
vida moderna: absenteísmo e “presenteísmo”.
Absenteísmo é quando a pessoa chega atrasada
ou falta ao trabalho por causa de algum problema,
geralmente relacionado à saúde. Por outro lado,
presenteísmo é a perda de produtividade do
profissional em razão de problemas reais de saúde
(e não de preguiça, enrolação, etc.).
No Brasil estima-se um prejuízo anual na ordem de
42 bilhões de reais, enquanto nos Estados Unidos
a perda financeira seria de 150 bilhões de dólares
por ano. Esses são números preliminares, que, com
certeza, devem ser muito superiores.
As empresas sofrem com o problema, mas as
pessoas que o vivenciam sofrem ainda mais,
pois acabam caindo num círculo vicioso:
quanto menos qualidade de vida e
tempo para se cuidar (em todos
os aspectos), mais problemas de
saúde, estresse, depressão, etc.
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Uma pesquisa recente do site de empregos www.
monster.com, realizada com cerca de 30 mil
profissionais no mundo todo, revelou que 76% deles
trabalham mesmo doentes, sendo que 28% não ficam
em casa e vão trabalhar doentes pois têm medo de
perder o emprego, 35% afirmam que, mesmo sem
condições, trabalham em razão do grande volume de
atividades e têm a sensação de não poder perder um
único dia, e 13% ficam trabalhando em casa quando
estão doentes. Apenas 24% dos entrevistados
revelaram que preferem ficar em casa e só voltar a
trabalhar quando estão plenamente recuperados.
As pessoas estão sem tempo até para ficar doentes!
Será que tudo isso está valendo a pena? Será que viver
desse jeito traz todo o resultado que você gostaria?
Será que você terá orgulho dessa rotina estressante
quando estiver nos últimos dias de sua vida?
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Vidas adiadas
O

problema dessa vida sem
tempo, sem alegria, sem
graça, sem resultados e sem
equilíbrio que muita gente insiste em
levar é que, agindo assim, as pessoas
procrastinam a própria vida. Vivem
sem viver de verdade. Deixam de
fazer o que deveria ser feito. O maior
de todos os problemas gerados
por esses fatores é o adiamento
de coisas que não deveriam ser
adiadas. É o pai que fica sem tempo
nem disposição para brincar com os
filhos, o executivo que deixa de ir ao
médico ou de se dedicar à prática de
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um novo esporte, a mãe que reduz
seu tempo com a família, o jovem
que deixa de viver as coisas simples
que não são consideradas urgentes.
Deixamos
de
realizar
nossos
sonhos, de levar adiante nossas
ideias, nossos projetos, de tentar
coisas novas, e acabamos caindo
numa tendência atual conhecida
como “nowísmo” (do inglês nowism,
termo derivado da palavra now, que
significa “agora”), ou seja, estamos
sempre prontos para a ação.
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O neologismo serve para definir bem
este tempo em que tudo acontece
na velocidade de um clique, no
limite de 140 letras de um tweet, na
instantaneidade de um e-mail.
Tudo se soma, é a perda de referência
do amanhã em função da pressa e
do estresse do imediato. E aí vem a
sensação de que a vida está passando
rápido demais! Claro que está! A
percepção de aproveitar o dia a dia
deixou de existir. É tudo para ontem.
Precisamos mudar, evoluir, viver
com mais qualidade e prosperidade.
Precisamos aproveitar o tempo, pois
ele é a base de tudo em nossa vida; é a
única coisa que nunca mais retornará
a partir do momento em que você a
perder, porque os bens materiais e,
em certa medida, até mesmo a saúde
e os amigos podem ser recuperados.
Viver com mais resultado e equilíbrio
– este é o desafio!
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O objetivo deste livro é ajudar
você a sair do lugar onde está e
começar a caminhar em direção
a uma vida mais plena. Você verá
que muitas pessoas permanecem
cansadas, dando murro em ponta
de faca, enquanto o tempo passa.
as respostas sejam conhecidas,
mas também não é impossível.
Se, de fato, você quiser, vai
fazer a coisa acontecer e fluir
com mais naturalidade. É uma
questão de ensinar seu cérebro
a ter novas atitudes e respostas
para
seu
comportamento-
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padrão, e isso você faz atuando
de formas diferentes, exercitandose literalmente.
Como diria o mestre Yoda, do
filme Star Wars: “Você não
acredita, por isso não consegue.”
As pessoas não fazem aquilo que
deveriam fazer simplesmente
porque não dão o primeiro
passo. Elas pensam na jornada e
anteveem todas as dificuldades,
o esforço, o tempo necessário
para fazer a coisa acontecer.
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Tudo isso dá preguiça, e elas acabam
por desistir. O primeiro passo é
entender que essa batalha interna
vai acontecer, é natural, mas que
somos capazes, como nos ensinam
várias pessoas neste livro.
O primeiro passo é uma nova atitude,
uma vontade de ter um amanhã
diferente e a certeza de que a vida
não escolhe ao acaso quem vai dar
certo, mas promove aqueles que se
predispõem a ser escolhidos.

Vamos começar essa jornada?

COMPRE O LIVRO
ONLINE:
Acesse:
www.christianbarbosa.com.br

Ilustrações e vetores | Illustrations and vectors
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Christian
Barbosa

C

onsiderado o “Senhor do Tempo” pela
revista Você S/A e pelo jornal Zero Hora,
Christian Barbosa é o maior especialista

em gerenciamento do tempo e produtividade
pessoal do país. Um dos mais jovens profissionais
certificados pela Microsoft, aos 15 anos criou sua
primeira empresa de tecnologia, que se tornou um
sucesso. O estresse precoce custou sua saúde e o
fez refletir sobre a necessidade de ter mais tempo.
É

fundador

consultoria

da

Triad

Productivity

multinacional

Solutions,

especializada

em

produtividade e colaboração, que desenvolve
cursos e softwares e dá consultorias e palestras
para as maiores empresas do país e do exterior.
Sua lista de clientes inclui Air Products, Santander,
Aventis, Tupperware, Ingenico, Toyota, Coca-cola,

Para mais informações
visite o site
www.christianbarbosa.com.br ou o
blog www.maistempo.com.br.

Rede Globo, Nestlé, entre outros.
Christian escreve para jornais e revistas nacionais
e estrangeiros e é autor de A Tríade do Tempo
(Editora Sextante), Você, dona do seu tempo
(editora Gente), Mais tempo, mais dinheiro (Thomas

SIGA-ME NAS REDES SOCIAIS
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Nelson Brasil), em coautoria com Gustavo Cerbasi,
e Estou em reunião (Agir).
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