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bem-vindo ao seu diário de bordo!

Aproveite seu Diário de Bordo Online de forma livre e criativa.

Não há certo, errado ou respostas prontas.

Reinvente-o. Sonhe. Explore. Descubra. Torne-o SEU!

O Diário de Bordo Online e os cursos presenciais são o resultado de mais de 20 
anos de muito suor, inspiração, desafios reais, vulnerabilidade, coragem, perse-
verança, fé... E, acima de tudo, muito amor pelo fenômeno da vida, da existência.

Nessas duas décadas, mais de 8.000 pessoas têm transformado suas vidas nessa 
jornada e seus feedbacks têm me ajudado a aprimorar continuamente. Tanto 
método quanto conteúdo, com base em estudos profundos de ciências moder-
nas, que tem a Natureza e o Oceano como grandes mestres.

Conheça essa história. Sinta-se parte dessa cocriação. Compartilhe seus apren-
dizados. E aprenda com outras pessoas. Bem-vindo ao CARDUME!

Em 1996, quando eu tinha apenas 18 anos, fazia administração na UFRJ e me 
perguntava continuamente sobre diversas questões essenciais.

Muitas perguntas, muita ansiedade e poucas respostas.

Foi então, que traduzi livremente a frase de Aristóteles (p. 5), e comecei a trans-
formá-la em mais perguntas: “Quais são meus talentos e paixões?”; “Qual o meu 
sonho?”; “Onde o mundo mais precisa de mim?”; “Qual o papel do trabalho na 
minha vida?”; “Como criar negócios conscientes?”; “Qual o meu caminho?”; “Qual 
é o meu lugar único?”; “Do que vou me arrepender se não fizer nesta vida?”; 
“O que de pior pode acontecer?”; “Que experiências me aproximam de quem 
eu sou?”; “Como equilibrar tempo, dinheiro e relações?”; “Qual o propósito da 
minha vida?”; “Por que sou tão incompreendido?”.

Por onde passava, levava comigo essas questões. Trabalhei voluntariamente por 
sete anos como jovem empreendedor e facilitador da AIESEC, tendo a oportuni-
dade de conhecer jovens de mais de 100 países, sempre aprofundando as reflex-
ões de Aristóteles em minha própria vida e na vida das pessoas à minha volta.

Por todos os lugares, os mesmos questionamentos. Descobri a sabedoria em 
repetir. Diversas vezes, muitas vezes. Observava minha vida, refletia sobre ela e 
o mistério da existência humana. Fiquei tão apaixonado pelo tema, que passou a 
ser meu trabalho, minha profissão.
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Na caminhada, conheci as ciências modernas da Antroposofia e o Goetheanismo. 
Comecei a me aprofundar e me arriscar. Fundei os negócios IMPULSO EMERGE e 
IMUA NORONHA, com propósito de inspirar pessoas a criarem novas formas de 
VER e VIVER a vida. Os quais têm apoiado mais e mais pessoas a cada ano, com 
sócios capacitados e que se tornaram parceiros de vida.

Também me aprofundei no mundo empresarial; atuei por 11 anos como 
consultor associado ao Instituto EcoSocial. Atendendo dezenas de empresas e 
milhares de lideranças de diversas idades. Em organizações dos mais diversos 
portes e setores. Desde empreendedores de start ups, executivos até grandes 
empresários. 

Sim, e o mais impressionante disso tudo é, que em todos os lugares, me deparei com 
seres humanos passando pelos mesmos questionamentos. Independente de cidade, 
país, idade, classe social ou profissão. Presenciar a angústia generalizada e a trans-
formação dos “buscadores” sempre me deu força para continuar. Mesmo sem nunca 
ter um contrato de emprego, carteira assinada ou família abastada. Por isso, também 
sou profundamente grato aos meus pais e família por acreditarem no meu potencial 
e sempre me prover com o essencial: bons estudos, casa, comida, cuidado e amor.

Mas não acabou por aí, pois o maior presente ainda estava por vir. Aos poucos, 
fui unindo meu caminho de atleta de bodysurf com jornadas de autoconheci-
mento na água. Para crianças, adultos, famílias e empresas. Recebi o reconheci-
mento pela performance na água e pela filosofia da natureza, sendo presenteado 
com o apelido de Homem Peixe nesta série de TV do admirado CANAL OFF, pelo 
qual também sou muito grato. Hoje, o MÉTODO PEIXE, autoconhecimento na 
água e na vida, está consolidado e em expansão por diversos mares.

A cada dia, o mestre Oceano tem se revelado como grande professor, trazendo 
bênçãos, me impulsionando a viver entre os mares do mundo e o pensamento 
de vanguarda das grandes metrópoles. Hoje, minha profissão é atuar como “SEA 
COACH” em Noronha, na Indonésia e no Havaí; e “LIFE COACH” em São Paulo. 
Dançando nas correntes, respirando profundamente, meditando e surfando a 
onda da vida, em busca do equilíbrio no caminho, em busca do meu lugar!

Por último, e para começarmos a sua jornada, mantenha em mente a questão a 
seguir, fundamental para você chegar a resultados surpreendentes de um verda-
deiro autoconhecimento:

Como viver e, ao mesmo tempo, olhar para a própria vida?

Um abraço Oceânico,

Henrique Pistilli
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“Onde meus talentos e paixões  
encontram as necessidades do  
mundo, lá está o meu caminho, 

meu lugar”.

Aristóteles
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como usar o seu diário de bordo
A) DEFINA O SEU MÉTODO E RITMO 

Desde seu surgimento, o Diário de Bordo tem sido um roteiro aberto de reflexões 
significativas. Portanto, CRIE A SUA FORMA DE REFLETIR e comece por onde seu 
coração mandar. Mesclando os diferentes exemplos abaixo ou criando um método 
novo: 

• Imprima esse PDF e faça o download dos principais vídeos e podcasts para 
poder assistir offline.  

• Reserve de duas a quatro horas sozinho, sábado ou domingo, em um local que 
o inspire, de preferência perto da natureza. Tenha certeza de que fez o download do 
conteúdo desejado e coloque seu celular em modo avião. Assista pelo menos uma 
aula, respire e faça uma meditação, sem ser interrompido. Escreva em seu Diário de 
Bordo impresso ou em um caderno que te acompanhará por toda jornada. Torne-o 
seu companheiro de diálogo interno no dia a dia. 

• Em outro dia, compartilhe, sem pressa, com uma pessoa que o conheça bem, 
que torce por você. Escute suas impressões atentamente e anote, anote, anote. 
Fique em completo silêncio, observe seus sentimentos e receba tudo como um 
presente. Por mais que algo possa doer, acolha e agradeça. Sem julgar, sem tentar 
se justificar, sem tentar se explicar, caso algo lhe pareça estranho. Fique em silêncio. 
Certamente você receberá muitos presentes e força com esse novo olhar. Guarde e 
leia novamente suas anotações no dia seguinte ao acordar.

• Reserve um final de semana com seu(sua) parceiro(a) de vida ou amigos, e 
mescle momentos de diversão, natureza, ócio, filmes, artes, esporte, jogos com 
reflexão individual e conversas inspiradoras. 

• Reserve quinze minutos por dia, durante duas semanas, ao acordar e antes 
de dormir. Faça uma Meditação Guiada com apoio de podcast, anote algum insight 
e prepare-se melhor para o dia ou para a noite. Crie seu próprio ritual diário de 
conexão, centramento, respiração, inspiração e gratidão pela vida. É construindo um 
novo hábito diário prazeroso que fará sua vida mudar. Não se cobre tanto, se sair 
do ritmo em uma semana mais intensa, comece de novo. Esse processo funciona 
em ciclos de maior e menor intensidade. O mais importante é fazer do seu jeito e 
curtir o processo.

B) COMECE SEMPRE PELA SUA BÚSSOLA 

Recomendamos fortemente que você sempre comece pela Página 5 (questão 
essencial), e repita essa etapa antes de iniciar qualquer exercício mais profundo, 
pois ela representa sua bússola e termômetro evolutivo ao longo da navegação no 
Mar da Vida. 

C) PARTICIPE DO CARDUME ONLINE E COMPARTILHE APRENDIZADOS

Todo conteúdo é inspirado na sabedoria da Natureza; e já que somos extensão da 
natureza, ao entendermos melhor como ela funciona também passamos a conhecer 
mais sobre nós mesmos. Nossa jornada tem um ponto de partida, mas não tem fim. 
O universo é infinito e temos muito a explorar. Inspire-se e se surpreenda ao buscar 
metáforas entre o “mundo natural” e o “mundo civilizado”. Quanto mais olhamos 
para a vida, mais aprendemos e mais temos para evoluir. No final das contas, a 
forma com que vemos o mundo se transforma no jeito que vivemos.

ENVIE SUAS PERGUNTAS NA HORA QUE SURGIREM. Não deixe para depois, 
seja sobre o que for, não tenha medo. São elas que nos movem a estudar mais e 
aprofundar. 

Temas como autoconhecimento, medos, visão de mundo, trabalho, empreende- 
dorismo, dinheiro, prosperidade, propósito, felicidade, plenitude, espiritualidade, 
relacionamentos, sentido da vida, sabedoria da natureza, sustentabilidade, ou até 
mesmo pânico, ansiedade, respiração, bem-estar, dentre muitos outros são recor-
rentes e nos instigam a navegar cada vez mais!
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vamos começar agora?

1

2

3

4

5

6

7 Curta repetir diversas vezes com mais amigos, pois
quando seu olhar muda, o mundo muda e você muda!

Encontre seu lugar sagrado.
Desligue tudo e não seja interrompido.

Defina ou revisite sua questão essencial (p. 8).
Observe e atualize.

Escolha o vídeo ou podcast para apoiar sua reflexão. 
Inspire-se e conecte-se.

Pense com as mãos, escrevendo em seu diário.

Reserve já o compromisso na sua agenda 
para revisitar e dar mais 1 passo!

Compartilhe com alguém 
que você ama, ouça e escute-a!
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a questão essencial da minha vida hoje
• Pare, respire e pense; mas não pense muito, escreva. 

Comece escrevendo o rascunho de uma pergunta, somente uma pergunta. Simples, direta, objetiva, 
focada, profunda, com português simplório, letras grandes e um ponto de interrogação no final. 

Essa questão deve traduzir sua maior angústia, preocupação, reflexão instigante. Sobre sua própria vida 
HOJE, no momento atual. Algo visceral que pode até tirar seu sono. 

Quanto mais genuína, verdadeira e tocante for sua questão para o seu próprio coração, e quanto mais 
ela fizer sentido para traduzir o momento em que você vive hoje, melhor ela poderá ser usada como 
bússola para avaliar sua navegação no Mar da Vida.

• A Pergunta é a Bússola

Isso mesmo, ficarei muito mais feliz se você sair daqui com uma poderosa pergunta do que com diver-
sas respostas frágeis, que aliviam a ansiedade só por alguns dias ou semanas; e que depois abrem 
novamente um buraco de angústias na alma. Quando escolhemos a pergunta certa, ela se torna uma 
bússola pulsante e tudo a nossa volta passa a sinalizar respostas.

• Como usar a sua Bússola

Toda vez que você pegar o Diário de Bordo, ou mesmo quando passar de um exercício para outro, 
REVISITE a sua questão essencial para checar se precisa de ajustes. Considere: 

QUESTÕES DE APOIO

• Ela continua fazendo sentido e ressoa mais forte no seu coração?
• Ela precisa de algum ajuste fino para traduzir de fato o que você está sentindo?
• Ela já não serve mais e precisa ser metamorfoseada ou trocada por outra pergunta?

Na medida que as perguntas forem se transformando, anote nos campos abaixo. Aos poucos, você 
vai observar a mudança na sua forma de pensar e ver a sua vida. Se ao final da jornada ela estiver se 
refinando por até cinco vezes, você presenciará o poder da sua orientação para construir o futuro que 
deseja. 

Na minha opinião, esse é o exercício essencial para hoje e sempre.

Comece agora, experimente, é mais fácil do que imagina!

comece com a sua questão essencial atual - bússola 1
Ao longo do tempo, a cada podcast ou exercício, observe a metamorfose da sua Bússola e tome 
consciência da sua navegação no Mar da Vida!

BÚSSOLA 1 ?

BÚSSOLA 2 ?

BÚSSOLA 3 ?

BÚSSOLA 4 ?

BÚSSOLA 5 ?
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medos e barreiras

Medo demais paralisa. Medo de menos é inconsequência. Na medida certa, os 
medos se tornam precaução e se transformam em coragem, o agir do coração, 
com qualidade de consciência plena no presente. 

O medos são como a casca de uma semente. Ao mesmo tempo que protegem, 
também limitam. Prepare-se agora para romper as barreiras e fazer germinar seu 
potencial. Existe um projeto de uma grande árvore querendo emergir de dentro 
de você, com flores e belos frutos para o mundo.

Vamos começar?

QUESTÕES DE APOIO

• Quais os medos que mais me assombram e paralisam?
• Como saber o que é risco real e o que é fantasia?
• Qual o gatilho que me faz reagir instintivamente com ataque ou defesa?
• Como transformar traumas passados em aprendizado e força?
• Que barreiras externas uso como desculpa para não agir?
• O que de pior pode acontecer quando me lanço no novo?
• O que realmente me impede de expressar meu potencial?

Quais são os três principais medos que me impedem de dar um 
passo à frente? (interno)

 

Escreva o nome 
de cada medo e 
uma frase que 
descreva uma 
situação onde 
ele se expressa 
na sua vida.
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Supra-sensorial
Acima do que os sentidos captam

Sensorial
O que os sentidos captam

Infra-sensorial
Abaixo do que os sentidos captam

Passado

Refletir sobre a
própria Biografia

Pensar
Futuro

Agir

Sonhar com o
próprio Futuro

Nascimento

Morte

Universo
Oculto e Atemporal

Terra
Tempo e Espaço

Presente
Sentir

Quais são as três principais barreiras que me impedem? 
(ambiente externo)

Como superar os medos e as barreiras críticas?

 

 

Escreva o nome 
de cada barreira 
e uma frase que 
descreva uma 
situação na qual 
ela se expressa 
na sua vida.

Escreva pergun-
tas de forma que 
a resposta venha 
com o tempo 
(ex: “Como lidar 
com o medo de 
não me sentir 
pronto para 
liderar a equipe?” 
ou “Como parar 
de culpar meus 
filhos por não 
ter tempo para 
cuidar de mim?”) 
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Supra-sensorial
Acima do que os sentidos captam

Sensorial
O que os sentidos captam

Infra-sensorial
Abaixo do que os sentidos captam

Passado

Refletir sobre a
própria Biografia

Pensar
Futuro

Agir

Sonhar com o
próprio Futuro

Nascimento

Morte

Universo
Oculto e Atemporal

Terra
Tempo e Espaço

Presente
Sentir

A Jaula Existencial Humana

eu - visão de mundo

A VISÃO DE MUNDO é como se fosse uma voz interna que vai definindo conceitos sobre o entendi-
mento da existência; com influência dos seus pais, da sua criação, religião, escola, primeiro emprego, 
faculdade, projetos, viagens, relacionamentos e, principalmente, pelo contexto-histórico atual da 
humanidade. 

Todas suas experiências e escolhas são gravadas no seu “EU" desde seu nascimento e moldam aos poucos 
sua VISÃO DE MUNDO. As experiências negativas ou traumatizantes formam suas CRENÇAS LIMITANTES 
ou “antivalores”. Assim como as experiências positivas ou enriquecedoras formam seus VALORES ou 
"crenças libertadoras".

Simplificando, estou falando do entendimento sobre O QUE É VIDA, MORTE, trabalho, lazer, ócio, sacri-
fício, culpa, saúde, família, sucesso, felicidade, espiritualidade, natureza e muito mais conceitos. Basta 
pensar na consciência da humanidade há 100 ou 200 anos. Todos esses conceitos tinham entendi-
mento diferente e influenciavam na forma de se viver. Assim como é hoje e sempre será.

A boa notícia é que podemos identificar nossa JAULA EXISTENCIAL e escolher crenças e valores consciente-
mente. Deixando para trás o que nos limita, o que não nos serve mais. Assim como podemos definir crenças 
libertadoras e valores para guiar nossas vidas em direção a plenitude de quem realmente somos. 

Meu maior objetivo é te ajudar a observar e construir sua própria forma de VER e VIVER a VIDA. Esse é 
o propósito maior do Diário de Bordo:
A FORMA COM QUE VOCÊ VÊ O MUNDO SE TRANSFORMA NO JEITO QUE VOCÊ VIVE!
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O que eu quero  
deixar para trás?

eu - crenças limitantes

QUESTÕES DE APOIO

• Que crenças carrego comigo, mas que são dos meus pais, da minha família/comunidade? 
• Que crenças carrego comigo, mas que são da minha formação, dos meus estudos? 
• Que crenças carrego comigo, mas que são dos grupos com os quais me relaciono? 
• Que outras crenças carrego comigo? 
• Do que preciso me libertar, encontrando e escolhendo o que é realmente meu?

Quais as crenças limitantes e antivalores que dificultam o meu desen-
volvimento?

QUER SUPORTE PARA  CLAREAR E APROFUNDAR?
Participe do CURSO ONLINE com duração de 4 semanas:

Aulas para instrução e orientação de preenchimento;
Aulas online AO VIVO para dúvidas e conteúdos complementares;
Comunidade de troca e suporte diário online (grupo whatsapp).

INSCREVA-SE e receba agora a primeira aula:

www.vivasuanatureza.com/diariodebordo

online

Sua Bússola na Vida
Planejamento de Vida, Trabalho,

 Lifestyle & Propósito

http://www.vivasuanatureza.com/diariodebordo
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eu – valores i 

Valores também podem ser vistos como CRITÉRIOS DE ESCOLHA em momen-
tos de decisões importantes no seu dia a dia. Eles nos ajudam a criar uma VISÃO 
DE MUNDO positiva que constrói a realidade a partir do nosso melhor. Se você 
recebe uma proposta de trabalho para morar no campo, na praia ou na cidade, 
como decidir? A partir de valores claros, a resposta será fácil e você se sentirá 
confiante e feliz. Se não sabemos para onde ir, qualquer lugar serve.

Para começar, escreva um texto livremente sobre o que é essencial em sua vida, seja 
o que você já vive ou o que deseja viver. Deixe sua mão falar a partir do seu coração, 
sem limites ou cobranças. Agora, tudo é possível. Inspire-se, e siga as instruções das 
próximas três páginas. Prepare-se para começar a construir a sua nova vida!

QUESTÕES DE APOIO

• Como é minha rotina hoje? O que manter e o que mudar?
• Quais são minhas ambições materiais hoje?
• Qual o ter necessário para suprir o meu ser hoje?
• Que estilo de vida tenho hoje? Sou feliz com ele?
• Qual é minha filosofia de vida hoje? (Pensando em trabalho, família, saúde, estudo, viagem, espiri-
tualidade, etc.)

O essencial para a minha vida é...
Depois de escre-
ver o texto no 
espaço acima, 
circule o que se 
refere ao “ser” 
e sublinhe o 
que se refere ao 
“ter”. Seja verda-
deiro com o que 
você realmente 
dá valor na sua 
vida hoje; e 
somente depois 
reflita sobre o 
equilíbrio entre o 
ser e o ter (vide 
página seguinte).
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eu – valores ii

QUESTÕES DE APOIO

• Como deve ser minha rotina ideal?
• Quais são minhas ambições materiais futuras?
• Qual será o ter necessário para suprir o meu ser?
• Que estilo de vida quero ter?
• Qual será a minha filosofia de vida? (Pensando em trabalho, família, saúde, estudo, viagem, espiritualidade, etc.)

O que eu mais quero valorizar na minha vida?

A partir do texto 
escrito na página 
anterior, extraia 
os 5-7 princi-
pais tópicos 
(pequenas 
frases) que 
traduzam o que 
você já valoriza 
hoje e quer 
manter, bem 
como inclua o 
que busca valori-
zar para o futuro, 
dentro da reali-
dade que deseja 
viver.
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eu – valores iii

Defina agora uma palavra ORIGINAL e uma frase PRÁTICA que represente cada 
valor, extraindo esses conceitos dos tópicos escritos na página anterior. Quanto mais 
claros seus 3-5 valores principais, mais fácil tomar decisões que te deixem feliz.

Os cinco valores mais importantes para mim são:

1

2

3

4

5

Por exemplo, eu 
tenho o valor de 
“VIDA SIMPLES 
E LIVRE”, e a 
frase que define 
esse valor é 
“Quanto menor 
meu custo fixo 
mensal, maior 
minha liber-
dade”.

Seja criativo, 
compartilhe 
comigo e com 
outras pessoas 
seus valores para 
nos apoiarmos 
mutuamente.

Crie, pire, 
inspire-se!
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eu – talentos e Paixões

atividades realizadoras

Liste dez situações em sua vida em que você realizou algo concretamente, onde o tempo parou, 
seu olho brilhou, você deu o seu melhor e o outro reconheceu. Algo que você caprichou, que saiu 
muito bem feito e que lhe deu grande orgulho. Algo que você faria por horas, de graça, sem sentir 
o tempo passar. 

Dentre as situações, escolha pelo menos três relacionadas as principais brincadeiras da infância, 
pré-adolescência e adolescência. Lembre-se dos seus super poderes e do seu papel nas brinca-
deiras. Se gostava de brincar sozinho, como era o pano de fundo que se repetia e do que você 
mais gostava. Busque situações que te trazem boas lembranças. Na verdade, quando nascemos 
já sabemos o que viemos fazer, e isso aparece nas brincadeiras, mas a dureza da vida nos faz 
esquecer. As demais situações podem ser da vida adulta mais recente ou não. O mais importante é 
escolher situações da sua própria vida que são reflexo inspirador de quem você é. Então, é hora de 
lembrar e se conectar com a sua verdadeira essência, divirta-se!

Se tiver muita dificuldade, fale com sua família e irmãos. Você poderá dar e receber lindos 
presentes ao acessar essa memória em conjunto!

10 situações

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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eu – talentos e Paixões

A partir das dez situações listadas, escolha as três que mais te inspiram. Para 
cada uma, escreva um parágrafo detalhado relatando com fatos e sentimentos 
a cena marcante do acontecido. Comece descrevendo o ambiente, cores, sons, 
cheiros, quem estava presente, como você e os outros estavam se sentindo; e 
prossiga com os fatos que trazem o “antes, durante e depois” da cena. Mergulhe 
seu coração nessa reconstrução buscando descrever em palavras a imagem 
desse momento brilhante, para que ressoe para sempre em sua alma.

1
 

2
 

3
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eu – talentos e Paixões

QUESTÕES DE APOIO

• O que faço bem feito?
• O que tenho potencial de fazer bem feito?
• O que os outros confirmam, me elogiam?
• Para quem minhas capacidades individuais realmente fazem a diferença? Por quê?
• Quais as competências que me sustentarão financeiramente, independente do meu empreendimento?
• Como o mundo reconhece minha profissão e  meus resultados?
(Quando me chamam para um trabalho, por que me chamam? Para que me chamam?)
• Quando perguntam sobre minha profissão, o que respondo?
• Que tipo de profissional os outros reconhecem em mim, independente do empreendimento?
• Que brincadeiras da minha infância trazem pistas sobre minhas potencialidades e minha  verdadeira vocação?
• Qual a minha grande vocação, meu dom, que me torna único no que faço?

Quais são os meus talentos?



19.42

DIÁR
IO DE BOR

DO – SUA BÚSSOLA NA VIDA

vivasuanatureza.com

eu – talentos e Paixões

QUESTÕES DE APOIO

• O que gosto de fazer no dia a dia?
• Que atividades fazem meus olhos brilharem a ponto do tempo parar?
• Qual o tipo de trabalho/tarefa/atividade que eu faria até de graça?
• O que não gosto de fazer? Por que não gosto?
• Como aprender a gostar do que é necessário?
• Que brincadeiras da minhas infância trazem pistas sobre minhas paixões?
• Como unir de forma criativa meus talentos e minhas paixões?

Quais são as minhas paixões?
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visão de Futuro

Chegou a hora de “viajar” sem limites, uma brincadeira 
muito séria. Permita-se Sonhar. Respire e deixe seus 
olhos brilharem. Imagine que você poderia escolher viver 
dez vidas diferentes, quanto mais diferentes melhor, mas 
todas precisam estar conectadas com seu coração e sua 
vontade. Agora, tudo é possível.
Liste dez profissões que se relacionam com dez vidas 
incríveis. Você pode inclusive criar profissões que não 
existem. Lembre-se dos seus potenciais, talentos, dons, 
paixões, brincadeiras e super poderes de criança. Seja em 
um mundo real ou não. Quanto mais imaginativo e livre, 
mais poderoso o exercício. Tem que ser sério e fazer 
sentido para você, mas não necessariamente realista.

IMÃ DO FUTURO: 10 Profissões Incríveis

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

Quando você se relaciona com o 
futuro a partir do passado, ele tende a 
ser uma mera repetição.

Uma visão poderosa nasce da 
imaginação, com sonhos que brotam 
da alma, se tornando um ímã que te 
atrai para o seu próprio futuro.

Você cria a sua própria vida a partir do 
que pensa, de como se sente e do que 
verdadeiramente quer ser.
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visão de Futuro 

A partir das dez profissões e vidas incríveis, escolha três que mais te atraem, sentindo 
a força do imã do seu próprio futuro. Você também pode agrupar e combinar vidas que 
sejam parecidas. Imagine como seria a sua vida em cada um desses três cenários, escre-
vendo três textos. Como se estivesse contando para alguém a rotina de um dia ou uma 
semana plena nessas vidas, descreva as tarefas e seus sentimentos. Lembre-se que não 
existe vida perfeita, portanto, inclua no texto as imperfeições e desafios que você lidaria 
no dia a dia, e também como esses aspectos adversos dão força para que ainda assim 
seja uma vida plena e com evolução contínua.

QUESTÕES DE APOIO

— Como seria o seu despertar de manhã? 
— Onde você estaria morando? 
— Como seria o seu dia de trabalho e rotina? 
— Como você se relacionaria com tempo, dinheiro e relacionamentos?
— Como estaria sua saúde, paz e equilíbrio?
— O que de fato te faria feliz?
— O que te traria sentido para a vida?

IMÃ DO FUTURO: 3 Vidas Incríveis

1
 

2
 

3
 

Cuidado com 
armadilhas: “Não 
consigo imaginar” 
ou “O primeiro 
cenário já me 
satisfaz, para que 
fazer outros?”.
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ÍMÃ DO FUTURO

A partir da descrição de suas 3 Vidas Incríveis, construa agora 
o seu ÍMÃ DO FUTURO para que sua vida seja atraída para ele 
diariamente, ajudando o universo a viabilizar os meios para 
a total expressão do seu potencial no mundo. É importante 
escrever um parágrafo que seja um MANTRA PESSOAL. Esse 
mantra vai ajudar a alinhar seus pensamentos, sentimentos 
e sua força de vontade. De forma que todo seu corpo, alma e 
espírito vibrem intensamente com a clareza de que tal imagem 
já acontece hoje em sua vida. É muito importante conectar sua 
respiração com seus sentimentos, junto com a imagem de futuro 
ao ler diariamente seu mantra, se possível ao amanhecer e 
antes de dormir. Crie seu ritual sagrado de meditação autogu-
iada e encontre paz e plenitude agora e a cada dia. Esse 
processo vai te ajudar a desenvolver habilidades profundas de 
imaginação, inspiração e intuição. Fazendo com que sua vida 
esteja cada vez mais em suas mãos, livre de medos, traumas e 
ameaças fantasiosas. 

Para escrever seu mantra, algumas premissas são fundamentais. 
Escreva sempre em primeira pessoa. Comece as frases no tempo 
presente, como se o sonho já estivesse acontecendo. Como 
por exemplo “Eu sou…”; Eu tenho…”; "Eu vivo…". De fato, ele já 
começa a se manifestar quando você o visualiza em seus pensa-
mentos. Mas só isso não é suficiente. Pense com seus sentimen-
tos, aliando sua respiração profunda com as imagens descri-
tas no texto. Pense também com o seu querer mais profundo, 
afastando qualquer dúvida de que seus desejos não se tornarão 
realidade. 

Porém, CUIDADO, lembre-se que você sempre deve desejar 
o “ter" a serviço do “ser”, ou seja, visualizar os recur-
sos necessários para realizar seu potencial e seu propósito 
no mundo. Desejar ter muitos bens e patrimônio de forma 
desconectada com a sua missão na terra pode ter resultados 
desastrosos para você e para outras pessoas. Portanto, ao final 
deseje que sua vida esteja a serviço do BEM MAIOR e agradeça 
profundamente ao Universo, a Deus ou à força invisível e 
sagrada que te conecta com a evolução do fenômeno da vida. 
Sempre de acordo com suas crenças sobre a espiritualidade. 

Te desejo uma prática divertida, inspiradora, consciente e 
responsável. Tenha certeza que muitos milagres acontecerão 
rapidamente. Sinta a paz, plenitude, felicidade e prosperidade 
transbordando do seu ser. Nutrindo de amor todos os seres 
vivos da existência. 
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MANTRA PESSOAL

MANTRA PESSOAL - Henrique Pistilli

Eu vivo em harmonia com os ritmos da natureza e do planeta. Eu observo os movimentos da vida. Eu vivo conectado 
com os guias de evolução da humanidade. Eu identifico arquétipos. Eu vivo um estilo de vida que inspira pessoas com 
propósito, equilíbrio, prosperidade e abundância. Eu vivo conectado virtualmente para aprender e ensinar em escala. 
Eu realizo, com calma e em paz, encontros, workshops, programas e viagens que apoiam outras pessoas a criar o seu 
próprio estilo de vida em sintonia com o que está emergindo no mundo.

Compartilho o meu mantra para te ajudar a definir o seu, e agradeço profundamente se 
quiser vibrar comigo também, caso faça sentido para você. Fique à vontade para também 
COMPARTILHAR comigo, com outras pessoas e com o nosso cardume o seu mantra, para que 
mais e mais pessoas possam viver em harmonia com a (sua) Natureza. Aloha Namastê.
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INTENÇÃO VIBRANTE

VERBO

MANIFESTAÇÕES

existo Para...EU SOU HENRIQUE PISTILLI

INTENÇÃO VIBRANTE
EXISTO PARA… Inspirar novas 

formas de VER e VIVER, 
em harmonia com a (sua) 

NATUREZA

VERBO
InsPirar

MANIFESTAÇÕES
Caixa 1) Atleta Homem Peixe, 
alta performance na água e 
nas ondas;
Caixa 2) Facilitador de 
Desenvolvimento Humano, 
para pessoas e organizações 
de diversos setores; 
Caixa 3) ARTivista unindo 
Ciência, Arte e Natureza em 
produções para conscien-
tização e preservação da 
vida.

sÍntese de ProPÓsito: eu sou, eu sol
Esta síntese é um grande resumo de quem você é e quem deseja se tornar. Nosso maior potencial 
está na realização do “EU SOU” junto com o nosso “VIR A SER”. Sem medos, livres de amarras. Quando 
focamos no que realmente importa, nas experiências que nos aproximam de quem realmente somos, 
nos tornamos um pequeno sol brilhante, iluminando todos a nossa volta, acelerando nosso desenvolvi-
mento e de todos aqueles com os quais nos relacionamos.

Comece percebendo seu VERBO, o movimento que impulsiona sua atuação única no mundo. Observe 
em sua vida, ele já está lá. Provavelmente, aqueles que te conhecem já o reconhecem em você. Depois, 
observando sua biografia, identifique os 3 EIXOS DE MANIFESTAÇÃO do EU SOU, que podem ser 
profissões, competências, potenciais, dons, “talentos com paixão”. Enfim, forças internas únicas que o 
impulsionaram até aqui e que te atrairão para a realização plena do seu próprio futuro. Defina então 
sua INTENÇÃO VIBRANTE, com um texto simples e poderoso, completando a frase “EXISTO PARA…” 
que dá sentido a sua existência e atuação.

Lembre-se que esse processo é vivo e contínuo. Não se cobre tanto e DIVIRTA-SE com seu autocon-
hecimento. Mais importante do que chegar a uma resposta rápido é começar, escrever, observar-se e 
observar a vida para ir se alinhando. Rabisque diversas vezes e faça acontecer. Afinal, somos uma obra 
inacabada e estamos condenados à eterna evolução.
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Planejamento de vida

Escolha 3 AÇÕES nos próximos 3 MESES para dar um passo à frente no seu projeto de vida.  

O QUE FAZER?
ONDE FAZER OU

EM QUE SITUAÇÃO FAZER?
QUEM PODE ME AJUDAR?

DE QUE FORMA?
QUE RESULTADOS PRÁTICOS INDICAM 

O SUCESSO DO MEU PLANO?

1  

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

AUTOGESTÃO DE DESENVOLVIMENTO

• Em qual ritmo vou PARAR e ACOMPANHAR esse plano para mantê-lo vivo e atualizado?
Exemplos: Cursos de autoconhecimento, meditação, terapia, arte-terapia, música, chopp com amigos, caminhada no parque 
com bate-papo, caminhada na praia ouvindo música relaxante, conversa em família, viagem para ficar sozinho, escrever sobre 
o seu dia antes de dormir e pensar em metas para o dia seguinte/para a semana, etc…

Escolha 2 AÇÕES CONTÍNUAS nos próximos 6 MESES a 1 ANO para continuar olhando para a sua 
própria vida, sem se deixar desviar do caminho. Auto-observação é autoconhecimento na prática. 
Conte comigo para seguirmos juntos online ou ao vivo. Vem para o CARDUME, Aloha Namastê!

O QUE FAZER?
ONDE FAZER OU

EM QUE SITUAÇÃO FAZER?
QUEM PODE ME AJUDAR?

DE QUE FORMA?
QUE RESULTADOS PRÁTICOS INDICAM 

O SUCESSO DO MEU PLANO?
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26.42 vivasuanatureza.com26.42

Planejamento de vida - visão do todo

Aproveite para fazer um grande mapa dos próximos semestres e anos, com as áreas-chave da sua vida e 
grandes marcos desejados. Contemplando as esferas mais importantes da sua vida. Sugestão de áreas: 
Trabalho; Dinheiro; Saúde; Viagens; Férias; Família; Cursos; Eventos; Espiritualidade; Trabalho Social; Etc... 

SEMESTRES

ÁREAS 01/20__ 02/20__ 01/20__ 02/20__ 01/20__ 02/20__

MINHA IDADE
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Quer aprofundar em experiências de imersão presencial?

junte-se ao cardume e venha para um dos cursos presenciais!

IMUANORONHA.COM.BR 
NORONHA

www.impulsoemerge.com.br 

@homem_peixe
Acompanhe diariamente



Por Henrique Pistilli
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2 

!
!
!
!

U!!K!5%$'1$!.)!#$(&+!,(&$#)/< !)!$(1&)!.%*!*#,*'\&-1%*  ('#.)!>#(!*(!5).(!/($!+(.1$!(!5(*%$)<!:($.%+)*!&)**)!
'+#?+!26%('+7!!

!

U!K!5%$'1$!.)!#$(&+!8$1$-)/<!)!$(1&)!.)*!-1-0)*!(!$1'+)* ()$1(&'%.)*!5(0)!.1%!(!&)1'(<!%*!(*'%23(*!.)!%&)!(!)*!
+)/1+(&')*!.)!*1*'(+%!*)0%$)<!:($.%+)*!&)**)!'+#?+!.(+/B1('+!+<!8(-)/.!R(*5)&*4/(0!5)$!5$)-(**)*!-)+)!
.19(*'6)<!$(*51$%26)<!-1$-#0%26)<!.(&'$(!').)*!)*!)#'$)*!>#(!&)*!+%&'C+!/1/)*<!-)+!(&($91%!(!*%N.(7!!

!

U!K!5%$'1$!.)! #$(&+!)&(,)/<!)! $(1&)!.)!C&(,) ()#!%&1+%.)<!)#! %0+%<!)#!+)/1+(&'))<!:($.%+)*!&)**)!'+#?+!
$,+'(+&)/!+<!)&6,('+. Q#(,!(+!5%$'(,!*(!(Q5$(**%!-)+!1&*'1&')*!(!$(%23(*!1&-)&*-1(&'(*!(,!(+!outra,!5).(!
.(*(&/)0/($!*(&'1+(&')*!+%1*!-)&*-1(&'(*7!!

!

U! R)$! N0'1+),! &%*-(! )! =(&P+(&)! .%! '+&%'(D&'()! (&*(8(*<)/! 0<,)&)<! 9($%&.)! )! E'+#?+! F=G;! "1=($(&'(! .)*!
%&1+%1*!*(0/%9(&*<!>#(!/1/(+!+%1*!&%!$(%26)!1&*'1&'1/%!.)!5$(*(&'(!(!%5$(&.(+!*)+(&'(!(+!9$#5)<!&O*!
'(+)*!+(+O$1%!1&.1/1.#%07!R)$!1**),!-)&*'$#;+)*!#+%!,1)9$%=1%!>#(!&)*!.4!%!5)**1,101.%.(!.(!$(-)&:(-($!
)*!5%.$3(*!.)!5%**%.)!(!%'#%$!&)!5$(*(&'(,!5%$%!-$1%$!#+!&)/)!-%+1&:)!.(!=#'#$)7!M(+)*!%!01,($.%.(!.(!
(*-)0:%<! 5).(+)*!.(1Q%$! .(! *($! -$1%'#$%*! $(91.%*! *)+(&'(!5(0)*! $1'+)*!.%!&%'#$(E%! (!5).(+)*! -$1%$! %!
5%$'1$!.%!&)**%!5$O5$1%!(Q5($1S&-1%!&)!+#&.)7!

!
K**1+<! .%!+(*+%! =)$+%! >#(! 5(**)%*! *6)! (*5(0:)*! .)! ]+#1)&(%,+! &)-<#$3)G<! %*! )$9%&1E%23(*<! -$1%23(*!
:#+%&%*<!$(5$).#E(+!)!%$>#C'15)!.(!&O*!+(*+)*7!Z,*($/(!(!-)&'(+50(7!!
!

U!Z!&68$/!*+%!#$'<#%+%!.(!#+%!)$9%&1E%26)!C!1+%9(+!.)!&)**)!-)$5)!=;*1-)7!!
!

U! Z! &68$/! *+%! ?#+'$%%+%! '(&'%! 1+1'%$! %! 5($=(126)! .(! =#&-1)&%+(&')! .)! &)**)! -)$5)! ,1)0O91-)! (! O$96)*!
1&'($&)*7!!

!

U!Z!&68$/!*)%!#$/)45$%<!.)*!9$#5)*!(!.)*!-)&=01')*<!.%*!.(-1*3(*<!.)*!(*'10)*!.(!01.($%&2%<!.%!-#0'#$%!*6)!%!
1+%9(+!.%!1&'($%26)!(&'$(!1&*'1&')*!(!*(&'1+(&')*!5$(*(&'(*!&)!&)**)!-)$5)!(+)-1)&%07!!

!

U!V!=1&%0+(&'(<!&)!-(&'$)!.%!(*=($%<!)!+%1*!*#'10!&68$/!*)!(*$&-(*)*$;!.)!*)&:)!-)+5%$'10:%.)<!.)!*(&*)!.(!
5$)5O*1')!-)+#+<!.)*!/%0)$(*!5$%'1-%.)*!(!.)*!),[('1/)*;!').)*!(*s(*!-)+53(!)!>#(!5).(+)*!-:%+%$!.(!
]V^!)$9%&1E%-1)&%0_7!

!
`([%!>#(!#+%! 1.(&'1.%.(!-0%$%<! -)($(&'(!-)+!%!,1)9$%=1%!.%! )$9%&1E%26)! (!>#(! +)$%!&)*! -)$%23(*!.(! 
').)*<!5$)5)$-1)&%!-)&*-1S&-1%<!+%'#$1.%.(!(!%#')&)+1%.!T$%&*=)$+%&.)!$(0%23(*!*#5($=1-1%1*<!1&=%&'1*!(!
1&*'1&'1/%*!(+!5%$-($1%*!:%$+P&1-%*!5%$%!#+!,)+!-01+%!.(!'$%,%0:)!(!.(*(&/)0/1+(&')7!
!

H+!/+&1+!*)%!1$#)45$%>!&B%!,+/*),+%!)%!+#1)&(3)45$%!$!)%!+#1)&(3)45$%!&+%!,+/*),;!")#-$!*$!
&B%!?)%%)!)!%$#!#$2/$:+!*)!(*$&-(*)*$!$!*)!'</-<#)!*$!+&*$!-#).)/0),+%;!")#-$!*$!&B%!*$%$I)!%$#!
<,! )1$&-$! *$! ,<*)&4)%! &+! ),.($&-$>! A<$#$&*+! '+&%-#<(#! +! &+8+>! +! ?#B:(,+! ?)%%+;! F%%$!
,+8(,$&-+>! $,!<,!%$&-(*+!1/+.)/>! 1$#)!)! *)&4)!A<$!)?+&-)! )%! -$&*D&'()%! ?)#)! <,)! $8+/<49+!
(&-$1#)*)!$!'+&-6&<);!")#)!2)3$#!?)#-$!*(%%+>!?#$'(%),+%!+/0)#!'+&%-)&-$,$&-$!?)#)!*$&-#+!*$!&B%!
,$%,+%!$!(#!)/(&0)&*+!)!&+%%)!)-<)49+!'+,!+!A<$!*J!%$&-(*+!?)#)!&+%%)!8(*)!$!-#).)/0+;!

!
K9)$%,! 5).(+)*! .%$! #+! 5%**)! Y! =$(&'(! (! -)0)-%$! )! %$>#C'15)! %&'($1)$! (+! +)/1+(&')7! K$>#C'15)*! 
*6)! /1/)*!(!(*'6)!(+!-)&*'%&'(!(/)0#26)7!Z#'$%!5$)5$1(.%.(!.)*!%$>#C'15)*!C!>#(!(0(*!5).(+!
*($!]0(&'(*_!(+!.1/($*)*!&;/(1*7!R).(+)*!)0:%$!%*!+(*+%*!=)$2%*!%$>#(';51-%*!%'#%&.)!(+!#+
+1-$)%+,1(&'(<!#+%! -C0#0%<!#+%!5(**)%<!#+!9$#5)<!#+%!)$9%&1E%26)<!)#!(+!#+!+%-$)%+,1(&'(<
#+!,%1$$)<!#+%!$(916)<!#+!5%;*<!#+!-)&'1&(&'(<!)!50%&('%7!!
!
`%+)*! %+501%$! %! 0#5%! (! )0:%$! 5%$%! &)**%*! =%+;01%*! (! &)**)*! %&-(*'$%1*<! %'$%/C*! .)*! +(*+)*
quatro! &;/(1*!(/)0#'1/)*!%&'($1)$(*7!R%$%!5($-(,($!'(&.S&-1%*!.(!=#'#$),!)!5$1+(1$)!5%**)!C!),*($/%$
(!*(!%5$)5$1%$!.)!5%**%.)7!V&'6),!)0:(+)*!%!&)**%!/)0'%!(!-)&'(+50(+)*!%!+('%+)$=)*(!.%*!9($%23(*W!
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!
V*s%!1+%9(+!=%0%!5)$!*1!*O!(,!5$)/%/(0+(&'(,!%09#+%*!1&=)$+%23(*!5).(+!-%#*%$!(*'$%&:%+(&')7
R)$C+,!*([%!-#$1)*)!(!)0:(!+%1*!.(!5($')7!!
!
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!
R%$%!*(!),*($/%$!#+!%$>#C'15),!'(+)*!>#(!*%1$!.)!&)**)!5%.$6)!0O91-)!(!$%-1)&%0<!>#(!-$1%!#+%!:15O'(*(<
%&%01*%! -%.%! 5%$'(! (! .(5)1*! [#&'%! %$9#+(&')*! (! =%')*! =$%9+(&'%.)*.  P%$%! -)&=1$+%$! #+%! /($.%.(!
=(-:%.%<! >#(! %-%,%! '$%.#E1&.)! %09)! 5%$-1%0+(&'(<! -)+! E,)#1$&%! *$! $##+G.! O*! >#%1*! &6)! (Q1*'(+! &)*!
5($=(1')*! -1-0)*  (! $1t+)*! .%! /1.%7! 8&=)$+%23(*! (! =%')*! *(+5$(! -)&=1$+%+! #+! %$>#C'15)<! +%*! '%+,C+!
5).(+!&)*!-)&=#&.1$7!c!5$(-1*)!)0:%$!)!+)/1+(&')!.)!').)!(!*#%*!+('%+)$=)*(*<!5%$%!(&'6)!+)&'%$!)!
>#(,$%U-%,(2%!.)*!=%')*<!(+!#+%!),$%!>#(!*(+5$(!(*'%$4!1&%-%,%.%7!
!
R)$!(Q(+50)W!
!
U! R).($;%+)*! -)0)-%$! .%'%*! &%! 1+%9(+! %-1+%<! >#(! '$%$1%+! #+%! $(=($S&-1%! .(! >#%&.)! (*s(*! 5%.$3(*! .(!
-)+5)$'%+(&')!-)+(2%$%+!%!*#$91$!&)!+#&.)7!R)$C+<!,%*'%!),*($/%$<!(+!%09#&*!0#9%$(*!*#$91$%+!%&'(*<!
(+! )#'$)*! 0#9%$(*! .(5)1*<! +%*! *(+5$(<! -%.%! #+! .)*! 1+5#0*)*<! '$)#Q(! )! >#(! 5$(-1*%/%! &%*-($! &%! *#%!
.(/1.%! C5)-%7! T%.%! 1+5#0*)! $(5$(*(&')#! )! &)/)! &)! *(#! &%*-1+(&')! (! (&=$(&')#! (*'$%&:%+(&')<! +%*!
.(5)1*!(&-)&'$)#!*(#!(*5%2)!(!*(!-)&*)01.)#!-)+)!+%1*!#+!5%**)!&%!(/)0#26)!.%!-)&*-1S&-1%!:#+%&%7!
^+!.1%!%!$(/)0#26)!1&.#*'$1%0!=)1!#+%!1.e1%!.(!0)#-)*<!%'C!>#(<!.(!$(/)0#26)!(0%!')$&)#U*(!)!5%.$6)!>#(!
=)$&(-(#!%*!,%*(*!5%$%!&)/)*!$#+)*!.)!=#'#$)7!!

!
U!R($-(,%!'%+,C+,!>#(!').)*!(**(*!1+5#0*)*!(!-)&*-1S&-1%*!*(+5$(!-)&/1/(+!%)!+(*+)!'(+5)7!c!*(+5$(!
#+%!>#(*'6)!.(!(*'%$+)*!5$(5%$%.)*!5%$%!)0:%$<!),*($/%$!(!(&'(&.($7!d)[(!+(*+)!/)-S!/($4!5(**)%*!(!
)$9%&1E%23(*! =)-%.%*! (+! $(-#$*)*<! )#'$%*! (+! 5$)-(**)*! (! %**1+! 5)$! .1%&'(7! 8**)! %-)&'(-(,! 5)1*! #+!
1+5#0*)!&6)!C!%0(%'O$1)!%)!)#'$)7!^+!5%**)!C!#+!.(9$%#!5%$%!)!)#'$)<!)!>#(!C!%5$(&.1.)!&#&-%!*(!5($.(<!
+%*!*1+!+('%+)$=)*(1%U*(!&)!5%**)!*(9#1&'(7!K**1+!-)+)!&)**)!-)$5)!,1)0O91-)!5$(-1*%!.%*!*#,*'\&-1%*!
.)!-)$5)!=;*1-)!5%$%!(Q1*'1$<!#+%!5(**)%!5$(-1*%!-)+5$((&.($!%!(Q5($1S&-1%!.%!-)&*-1S&-1%!.(!=#&-1)&4$1)<!
>#(! '(+! %! /($! -)+! =#&26)<! 5$)=1**6)<! )=;-1).   P%$%! .(5)1*! -)&*(9#1$! %'#%$! -)+)! -)0%,)$%.)$<! %+501%&.)!
*#%!%'#%26)!5%$%!#+%!4$(%!.(!%,$%&9S&-1%!+%1)$;!-)&*(9#1&.)!)0:%$!5%$%!%*!(>#15(*!(!.%$!*#5)$'(!5%$%!
%*!$(0%23(*!:#+%&%*7!

!
U!K1&.%!),*($/%&.)!%!1+%9(+!.%!+('%+)$=)*(!.%*!9($%23(*,!5).(+)*!$(-)&:(-($!.1/($*)*!*(&'1+(&')*!>#(!
%&'(*!($%+!.)+1&%.)*!5)$!1&*'1&')*!(!$(%23(*!.(!*1+5%'1%!)#!%&'15%'1%7!R)$!(Q(+50)<!>#%&.)!-)0)-%+)*!
&%!+(&'(!%!1+%9(+!.(!%09#+!=%+101%$!.%!9($%26)!?<!5).(+)*!'($!$(%23(*!.(!%09)!.#$)<!-)&*($/%.)$<!>#(!
&6)! -)&*(9#(! %5$(&.($! +%1*7! R)$C+<! *(! 1&/(*'19%$+)*! %! ,1)9$%=1%! .(**%! 5(**)%<! '%0/(E! &)*!
*#$5$((&.%+)*!-)+!*#%!/%&9#%$.%!.(!%'#%26)!&)!+#&.)!.%!.C-%.%!.(!ef!(!gf7!V!%**1+!5)$!.1%&'(<!%)!
),*($/%$!&)**)*!0;.($(*<!5%$-(1$)*<!01.($%.)*<!=10:)*!(!%+19)*<!5).(+)*!1.(&'1=1-%$!(!%5$(&.($!%!01.%$!-)+!
)*!1+5#0*)*!>#(!1&=0#(&-1%+!.('($+1&%.%!9($%26)7!!

!
!
K! 5%$'1$! .(! #+%! 5)*'#$%! ),*($/%.)$%! 01/$(! .(! [#09%+(&')*<! #+! %$>#C'15)! 5).(! *($! (*5(0:)! .(! &O*!
+(*+)*!(!.(!&)**%*!$(0%23(*<!'$%E(&.)!>#%01.%.(!5%$%!&)**%*!(*-)0:%*7!h#%&')!+%1*!),*($/%+)*!'#.)!
(! ').)*!%!&)**%!/)0'%<! +%1*!%5$(&.(+)*!*),$(! &O*!+(*+)*!(!-)+)! 1&'($%91$! (+! :%$+)&1%.!D(!%-)$.)! 
-)+!)!>#(!)!+)+(&')!5(.(7!
!
E7! A<$! $%-J! $,.)(:+! K! '+,+! +! A<$! $%-J! &+! )/-+>! $! +! A<$! $%-J! &+! )/-+! K! '+,+! +! A<$! $%-J!$,.)(:+!
LMN!F!'+,+!-+*)%!$%%)%!'+(%)%!%9+!$!?#+8D,!*$!<,>!?$/)!,$*()49+!*+!<,>!-+*)%!)%!'+(%)%!%9+!
&)%'(*)%!*$%-)!O&(')!'+(%)!?+#!)*)?-)49+G!LP$#,$%!Q#(%,$1(%-+>!*$!R+#1$!S$&N!

!
h#%&.)! ),*($/%+)*! %! +('%+)$=)*(! .(! #+! =(&P+(&)! >#(! (*'4! (+! +)/1+(&')<! %)*! 5)#-)*<!
5).(+)*! ),*($/%$!-1-0)*<!$1'+)*<!(&-)&'$)*<!*(5%$%23(*!&(-(**4$1%*!(!$((&-)&'$)*! =$#';=($)*<
-)+)!-%&')#!A)$9(! ?(&7!M).)!(**(!+)/1+(&')!.(!-)&'$%26)!(!(Q5%&*6)!$1'+%.)!(Q1*'( 5%$%
>#(, (+ -%.%!$((&-)&'$)!.(!5)0%$1.%.(*,!'(&:%+)*!%!5)**1,101.%.(!.(!.%$!#+!*%0')!.(!-)&*-1S&-1%7!!
!
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!
X)*! .1%*! .(! :)[(,! (*'%+)*! (+! #+! +)+(&')! .(! (&-)&'$)*! (! $((&-)&'$)*! 5$(-1)*)*7! X)**)*! (&-)&'$)*!
1&.1/1.#%1*! '%+,C+! (*'6)! *),! 1&=0#S&-1%! .)! ]$&'+&-#+! *+%! %$-+#$%_,! $(5$(*(&'%.)! &%! 5$OQ1+%! 1+%9(+!
%,%1Q)7!`([%!>#(!#+!*(')$!(*'4!.(!=%')!1&.)!.(!(&-)&'$)!%)!)#'$)7!Z0:(!5%$%!%!:1*'O$1%!.%!*#%!5$O5$1%!  
-%$$(1$%!(!*#%!$(0%26)!-)+!)*!.1=($(&'(*!+)+(&')*!.%*!)$9%&1E%23(*!(+!>#(!%'#)#<!),*($/(!*(!%09)!*(!
$(/(0%!*),$(!/)-S7!
!
Z,*($/(! '%+,C+! )*! +)/1+(&')*! .)! i)! (! j)! *(')$7! K+,)*! *6)! )$1#&.)*! .)! k)! *(')$7! "(5)1*! .(! *(!
*(5%$%$(+! .)! 1+8$#&+<! %*! $,?#$%)%! (! 7TU%! %+%.#$(-($%+! (! 9%&:%$%+! +%1*! %#')-)&*-1S&-1%.! P%$%!
(&'6)!-)+(2%$!%!*(!(&-)&'$%$!&)!0#9%$!-)+#+!.(!)&.(!/1($%+<!&%!,#*-%!5(0%!*#*'(&'%,101.%.(.!SO!>#(
-)+!9(*')*!.1=($(&'(*<!5)1*!/1($%+!.(!)$19(&*!.1=($(&'(*<!5($-)$$(&.)!-%+1&:)*!.1=($(&'(*7!!
!
V**(!$((&-)&'$)<!)#!-%*%+(&')<!.)!i)!(!j)!*(')$(*!(*'4!-)+(2%&.)!%!9($%$!#+!=10:)<!)#!#+!&)/)!*(')$<! 
)#! +(*+)! #+! V+! %$#<! -:%+%.)! .(! E%$-+#! *+(%! $! ,$(+G<! '($+)! >#(! '(+! *1.)! -%.%! /(E! +%1*! #'101E%.)!
#0'1+%+(&'(7!
!
h#%&.)! )#/1+)*! %09#&*! '0)85$%! >#(! 5($.#$%+! (! +%$-%+! #+%! C5)-%<! 5).(+)*! (*'%$! .1%&'(! .(! #+
%$>#C'15)7!V**(!5).(!*($!)!-%*)!.)!]%$-+#!*+(%!$!,$(+G<!>#(!(*'4!&%*-(&.)!.(!5$4'1-%*!+#0'1s*(')$1%1*!&6)!
'$%.1-1)&%1*! (! 5).(! (*'%$! %5)&'%&.)! %! &(-(**1.%.(! .(! #+! &)/)! +).(0)! .(! *)-1(.%.(! (! '$%,%0:)<! >#(!
%'(&.%! %! .(+%&.%! %'#%0! .%! &)/%*! 9($%23(*! (! .%! *#*'(&'%,101.%.(! .)! 50%&('%7! M$%$(+)*! (Q(+50)*! (! 
-%*(*!+%1*!%!=$(&'(7!
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!
Z,*($/(+)*! %9)$%! (**%*! +(*+%*! +%-$)=)$2%*! %'#%&.)! &%*! =%*(*! .(! .(*(&/)0/1+(&')! .(! .(&'$)! .(!
#+%!)$9%&1E%26)7!R($-(,%,!>#(!>#%0>#($!)$9%&1E%26)!$(5$).#E!.(&'$)!.%!*#%!5$O5$1%!:1*'O$1%!)!5$)-(**)!
>#(!)!*(')$! [4!5%**)#.!SO!>#(!-)+!'(+5)*!.1=($(&'(*!(!-)+!%!5)**1,101.%.(!.(!.%$!#+!5%**)!Y!=$(&'(,!
a5)&'%&.)! )*! $#+)*! .(! .(*(&/)0/1+(&')! .)! 5$O5$1)! *(')$7! 8**)! %-)&'(-(,! 5)1*! )! *(')$! C! $(=0(Q)! .%*!
1&'($*(23(*!.%*!,1)9$%=1%*!.(**%*!)$9%&1E%23(*<!(!/1-(U/($*%7!l.('%0:%+(&')!&)!!"#$%&'m7!Z,*($/(W!
!

!
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!
K9)$%,!5).($;%+)*!=%0%$!.(!'(&.S&-1%*!.(!=#'#$)<!+%*!5%$%!*%,($!E'+,+!%$#J!)!2<-<#)!J#8+#$!)+!%(,?/$%,$&-$!
+.%$#8)#! )!%$,$&-$G!'($;%+)*!>#(!0(/%$!(+!-)&'%!%!01,($.%.(!.(!(*-)0:%!.)!*($!:#+%&)<!>#(!5).(!&)*!0(/%$
Y!>#%0>#($!0#9%$7!Z! >#(! 5).(+)*! =%E($! C! +)*'$%$! )! >#(! '(+)*! /1*')! .(!  E%$,$&-$%! 1$#,(&)*)%! *$%%$! &+8+! 
+/0)#G! 5%$%! >#(! [#&')*!5)**%+)*!-)&'(+50%$!%1&.%!+%1*!)!>#(!(*'4!5)$!/1$7!
!
h#($(+)*! -1'%$! .)1*! -01(&'(*! .)*! >#%1*! %! /1.%! &)*! 5$(*(&'()#<! >#(! 5).(+! *($! %01-($-(*! 5%$%! (**(! &)/)! -%+1&:)7!
K+,)*!&%*-($%+!:4!n!%&)*7!K!K$'(+1*1%!looo7%$'(+1*1%7)$97,$m!C!*(+!=1&*!0#-$%'1/)*<!>#(!*(9#1#!)!-%+1&:)!.)!j)!
*(')$<!&%*-(&.)!&%!=%*(!1.()0O91-%!(!%9)$%!(*'4!*(&.)!$(-)&:(-1.%!5(0%!-$'&+/+1()!%+'()/!>#(!-$1)#!5%$%!.(*(&/)0/($!
&$1B'(+%!%+'()(%7!Z!8&*'1'#')!8&)/%26)!looo71&*'1'#')1&)/%-%)7-)+7,$m!C!#+%!(+5$(*%!>#(!*(9#1#!)!-%+1&:)!.)!i)!
*(')$<!&%*-(&.)!&%!=%*(!51)&(1$%!(!%9)$%!(*'4!'$%,%0:%&.)!)!*(#!5%5(0!(!1+5%-')!&)!+#&.)<!,#*-%&.)!.(*(&/)0/($!
&$1B'(+%! *+! 2<-<#+7! K+,%*! )$9%&1E%23(*! '$%,%0:%+! -)+! =)$+%26)! .(! (+5$((&.(.)$(*! (! %-(0($%26)! .(! &(9O-1)*7!
T1'%+)*! (**%*! .#%*! )$9%&1E%23(*<! 5)1*! %+,%*! *6)! +#1')! 5%$(-1.%*! (! +(*+)! '(&.)! =(1')! -%+1&:)*! %! 5%$'1$! .(!
5)0%$1.%.(*!)5)*'%*<!-:(9%$%+!&)!+(*+)!0#9%$<!*O!>#(!-)+!9(*')*!.1=($(&'(*7!!
!

W+,+!-#)&%2+#,)#!<,!?#+./$,)!*)!%+'($*)*$X,$(+@),.($&-$!$,!<,)!+?+#-<&(*)*$!*$!&$1B'(+!
A<$,!(&-#(&%$'),$&-$,!/(.$#-$!$!$,?+*$#$!+!%$#!0<,)&+>!)!%$#8(4+!*)!$8+/<49+Y!

!
R).(+)*! .1E($! >#(! )! +%1*! (*5(-1%0! (&'$(! %! K$'(+1*1%! (! )! 8&)/%26)! C! >#(! %+,)*! (*'6)! *(&.)! ,($2)! 5%$%!
(+5$((&.1+(&')*!>#(!&6)!-%,(+!(+!&(&:#+!.)*!-%+1&:)*!%&'($1)$(*7!V0(*!(*'6)!*(&.)!,($2)!5%$%!)!>#(!(*'%+)*! 
-:%+%&.)!.(!%()!"*+!,-#.&/01(*2!.<!>#(!&%*-(+!.%*!.#%*!5)0%$1.%.(*!(!=%E(+!)*!.)1*!-%+1&:)*!%)!+(*
+)!'(+5)7!8**)! +(*+)<! (0%*! 5%**%+! 5)$! =%*(*! :;,$1.%*<! >#(! 5)$! (&>#%&')! -:%+%+)*! .(! =%*(! 1.()0O91-%
U51)&(1$%<! =%*(!+),101E%.)$%U(*'$#'#$%.%<! =%*(! -)+5('(&'(U1&'(9$%.%! (! =%*(! %#')-)&*-1(&'(U*#*'(&'4/(07! R).
(+)*! %$$1*-%$,! >#(! '%0/(E!(**%*!)$9%&1E%23(*!-)&*)01.%$6)!)!E%$-+#!Z>[G<!+(&-1)&%.)!%&'($1)$+(&'(7!
!
K! 5$1+(1$%! %()!"*+!,3%& /01(*2!! -)+! $(-)&:(-1+(&')! C! )! HGKBVVX! ?KXL! looo79$%+((&7-)+m,! .(! ?%&90%.(*:<!
=#&.%.)! 5)$! B%:%++%.! p#&#*! (+! kqng<! >#(! +('%+)$=)*()#! )! -$C.1')! ,%&-4$1)! (+! +1-$)-$C.1').! E+5).($%&.)!
+#0:($(*!(!'(&.)!-)+)!+%-$)r$(*#0'%.)!%!(0(/%26)!.)!&;/(0!(.#-%-1)&%0!(!.%!>#%01.%.(!.(!+)$%.1%!.)!*(#!5%;*<!
(+! #+! ,%&-)! >#(,! .(5)1*! .(! >#%*(! je! %&)*,! /%0(! %09#&*! ,10:3(*! .(! .O0%$(*7! V**(! -%*)! &)*! 1&*51$%! .(*.(! 
kqqr<!>#%&.)! -)&:(-(+)*! p#&#*! (+! #+%! -)&=($(&-1%! 90),%0! .%! K8VsVTt,! &%! F1&0\&.1%7! p#&#*! =)1! $(-)&:(-1.)! 
-)+! )!5$S+1)!X),(0!.%!R%E!(+!iffg!(![4!0%&2)#!%09#&*!01/$)*, comoW!E7!S)&A<$(#+!*+%!"+.#$%G!(!EW#()&*+!<, T$1B'(+!
\+'()/G7!"#$%&'(!%&)*,!(0(!*(!1&'($(**)#!9(&#1&%+(&'(!5(0%*!>#(*'3(*!.%*!5(**)%*!+%1*!5),$(*!(!(Q-0#;.%*!.)!*(#!
5%;*<!),*($/%&.)!*#%*!$(%01.%.(*!-)+!)!1&'($(**(!9(&#;&)!.(!=%E($!-)+!>#(!(/)0#;**(+!%!5%$'1$!.(!*1!5$O5$1%*7!`([%
&%!1+%9(+!-)+)!p#&#*!=)1!51)&(1$)!&%!#&16)!.)!i)!(!j)!*(')$(*<!(+!#+%!1&1-1%'1/%!&#&-%!/1*'%!%&'(*<!'$%&*=)$+%&.)!
#+!5$),0(+%!(+!#+%!)5)$'#&1.%.(!.(!&(9O-1)!*)-1%07!

!
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U! tK! K8VsVT! looo7%1(*(-7)$9m! &)*! %5$(*(&')#! p#&#*<! %**1+! -)+)! )#'$)*! %9(&'(*! .(! +#.%&2%! (!
)$9%&1E%23(*!.(!/%&9#%$.%!5)$!').)!)!+#&.)7!V0%!&%*-(#!:4!gf!%&)*!(!(*'4!5$(*(&'(!(+!+%1*!.(!kff!
5%;*(*<! *(&.)! -(0(1$)! .(! (+5$((&.(.)$(*! .(! &(9O-1)*! *)-1%1*! (! .(! =#'#$)*! 0;.($(*! (+5$(*%$1%1*.! P)1*!
5$(5%$%! )! [)/(+! .(! =)$+%! 5$4'1-%<! -)+! ').%*! %*! -)&.123(*! 1&'($&%*! 5%$%! *(! ')$&%$! #+! 0;.($! .(!
-)&*-1S&-1%!90),%0<!>#(!%'(&.($4!(*s%!&)/%!.(+%&.%7!!

!
U!!R%$%!+%1*!(Q(+50)*!.(!)$9%&1E%23(*!:;,$1.%*!,$%*10(1$%*!>#(!(*'6)!&%*-(&.)<!/([%W!
!!!ooo7,%&-)5($)0%7)$97,$<! ooo7%)@%7-)+7,$<! ooo7$(.('(@):%7-)+7,$<! ooo7*)01.%$1#+7-)+7,$<!
ooo7=(1$%5$('%7-)+7,$<!ooo7+%+%(&%'#$(E%7&('! <!ooo7*(+(&'(*.(5%E7)$9<!ooo7(/%+%$1%7)$97,$7! R%$%!
)#'$%*!1&1-1%'1/%*,!5$)-#$(!5)$!01&@*!&)*!*1'(*!-1'%.)*!%-1+%7!T%*(*!1&'($&%-1)&%1*!&)!!"#$%&''!.(*s(!%$'19)7!
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VIVA SEM PRESSA PARA  

OVERFLOW 
Quais atividades no seu dia te aproximam de quem você é ? 
Quais atividades te levam para um estado de êxtase e criatividade? 
Quais atividades mensais realmente pagam o seu salário? 

"A repressão não leva à virtude. Quando as pessoas se reprimem por medo, suas vidas são necessariamente 

diminuídas. Só por meio de disciplina livremente escolhida, a vida pode ser aproveitada”. 

Mihaly Csikszentmihalyi, psicólogo criador do conceito “FLOW". 

O ESTADO DE FLOW 

Para entender o "estado de overßowÓ, te convido a conhecer o "estado de ßowÓ. Ao longo de 20 anos como consultor 
de empresas e coach, tive a oportunidade de ouvir e observar questionamentos de milhares de pessoas na busca 
pela prosperidade, autenticidade, propósito e felicidade. 

Em s’ntese, sobre a observaç‹o do tema "ßow", alguns aprendizados emergem: O maior resultado Ž o caminho em 
si. O objetivo não é simplesmente chegar, mas sim a clareza diária sobre as escolhas e experiências que te 
aproximam de quem você realmente é.  

Nessas atividades em Òestado de ßowÓ, você sente que o tempo para, seu olho brilha, você d‡ o seu melhor e o outro 
reconhece, inclusive Þnanceiramente, quando h‡ clareza entre valor gerado e valor percebido. Nesse momento, 
experimenta-se a plenitude entre seus talentos únicos, paixões, valores e as necessidades do mundo. 

Segundo o psicólogo húngaro, Mihaly Csikszentmihalyi, FLUXO (do inglês: ßow) Ž um estado mental de operaç‹o em 
que a pessoa está totalmente imersa no que está fazendo, caracterizado por um sentimento de total envolvimento 
e sucesso no processo da atividade. Mihaly é um ícone da psicologia positiva moderna, reconhecido pelo seu 
trabalho no estudo da felicidade e criatividade. 

Quando você realiza uma atividade frequente em Òestado de ßowÓ, você entra no ßuxo da abund‰ncia e atrai essa 
realidade para sua vida. Todo seu corpo, alma e espírito passam a vibrar sentimento de felicidade e gratidão, 
querendo mais e mais com toda sua força. Nesse momento você passa a estar em "estado de FLUXO sobre 
FLUXO" (do inglês: overßow), cont’nuo e constante. Seu futuro se torna um im‹ inspirador, uma imagem viva pela 
qual você é atraído e manifestado em sua direção. 

O ESTADO DE OVERFLOW NA NATUREZA 

Tenho me dedicado a estudos da ÒSabedoria da NaturezaÓ, a partir das ciências modernas da AntroposoÞa e 
Goetheanismo, que possuem poderoso conhecimento e método de observação para compreender as forças naturais 
que regem o fen™meno da vida. Foi assim que me debrucei ao estudo do ÒßowÓ na natureza, sem saber que ia 
encontrar o "estado de overßowÓ. 

“A natureza é um segredo aberto. Os sentidos não enganam, o que engana é o julgamento. Não só observar, 

mas tornar-se um com o fenômeno observado. Não só contemplar o céu, a natureza e o ser humano, mas 

maravilhar-se pelo mistério da existência”. 

Goethe, cientista fenomenológico. 

Na Natureza, abund‰ncia n‹o Ž quando sobra, Ž quando nunca falta. ƒ ßuxo sobre ßuxo. Pulsante, constante e 
renovável. Como o ciclo respiratório das plantas. Como a água de uma nascente que nunca cessa. Como o sol que 
emana sua energia em ondas de luz e calor. Cada movimento, do menor ao maior, onde quer que esteja, sempre 
acontece conectado e em harmonia com o grande ßuxo de energia pulsante do universo.  
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Esse ciclo cont’nuo Ž Òoverßow de vidaÓ e est‡ presente em todo ser vivo. Tanto no pulso da nossa respiraç‹o di‡ria 
quanto no movimento do sistema solar, ou organismo solar, pois tambŽm Ž vivo. O universo, o sol, o mar, a planta, o 
animal, o homem inspira/expande, pausa, expira/contrai, pausa e assim por diante. Todo esse movimento sincr™nico 
garante o ßuxo de equil’brio entre crescimento e desenvolvimento, entre dar e receber. Nascer, crescer, desenvolver 
e fenecer. Renascer. Fluxo sobre ßuxo em ondas, vibrando, pulsando, pausando, renovando, cont’nuo e constante.  

OVERFLOW na natureza Ž o princ’pio do ßuxo sobre ßuxo  
de energia consciente, pulsante, abundante e renov‡vel,  

que sustenta os ciclos da vida. 

VIVA SEM PRESSA PARA OVERFLOW 

O que a natureza nos ensina sobre viver em Òestado de overßow"? 
Como viver com tempo, dinheiro e felicidade abundantes? 
Como viver transbordando seus talentos, paix›es e prop—sito? 

Lembre-se de cinco gênios ou mestres que você admira. Pessoas que viveram no "estado da arteÓ de suas pr‡ticas, 
pessoas que se tornaram sua pr—pria pr‡tica.  Certamente você captar‡ sua s’ntese existencial, sua energia original, 
autêntica, brilhante, que muitas vezes Ž dif’cil descrever em palavras, mas que traz uma imagem clara da 
manifestaç‹o do Òestado de overßow". Ës vezes quando escuto falar da biograÞa de alguns mestres Þco me 
perguntando sobre como viviam e como alguns conseguiram deixar um legado vibrante por sŽculos, vivendo na 
mŽdia atŽ os 60, 40 anos de idade, ou atŽ menos. Como cada um deles lidava com o tempo e o que Ž de fato 
essencial? 

ƒ neste ponto que encontramos a chave mestra da mudança: O TEMPO, o artigo mais precioso da humanidade. A 
sensaç‹o Ž de que n‹o h‡ tempo para nada, mas, de fato, quanto tempo desperdiçamos em atividades que n‹o nos 
aproximam de quem somos e do nosso potencial? Que tornam o futuro apenas a repetiç‹o do passado.  

N‹o adianta ter nada material, se você n‹o sabe comprar tempo, pois tempo Ž vida. Quando você compra tempo, 
adquire o valor da experiência vivida naquele momento. Esse valor ninguŽm pode tirar de você, ainda mais quando 
escolhemos atividades que nos aproximam de quem somos. Esse Ž o tempo mais valioso, que solidiÞca quem somos 
e nosso valor œnico para o mundo. Esse Ž o caminho do estado da arte, o caminho do OVERFLOW. 

No meu caso, como sempre fui facilitador e nunca fui empregado, desenvolvi uma f—rmula, um valor de vida, um 
critŽrio de escolha, que sempre me ajudou a comprar vida: Quanto menor meu custo Þxo mensal, maior minha 
liberdade. E para diminuir os custos sem perder a liberdade foi necess‡rio pausar muitas vezes para redeÞnir o que 
era de fato essencial. Em um caminho cheio de incertezas e pouco tempo, aprendi tambŽm a pausar diariamente 
para meditar, respirar, reßetir e centrar.  

No ano de 2004 l‡ estava eu com essa f—rmula, ansioso e inseguro, onde três dias de trabalho por mês no cliente 
pagavam meus custos Þxos. No in’cio, devido ao —cio, eu lidava com medos e crenças geracionais. Sobre o que Ž "ser 
um bom proÞssionalÓ. Sobre "ter que produzir ao m‡ximo para acumularÓ. Sobre "ser um fracassado". Por incr’vel 
que pareça, essas assombraç›es eram maiores do que a incerteza de n‹o ter uma renda Þxa mensal.  

Mas o tempo passa. E passa r‡pido. Hoje, a sensaç‹o de aceleraç‹o Ž alarmante quando pensamos na loucura que Ž 
a correria da vida moderna. 20 anos se passam em um piscar de olhos. O que você quer viver nos pr—ximos 20 anos? 
Pense r‡pido. O fato Ž que hoje em dia, se você n‹o aprende a desacelerar e abrir espaço na agenda para ter TEMPO, 
ent‹o Ž melhor nem tentar começar sua transformaç‹o, pois você n‹o sair‡ do mesmo lugar.  

Lembre-se, a natureza Ž perfeita porque o processo sempre avança. Mas Ž lento, cont’nuo, ritmado e inclui a 
imperfeiç‹o, a incerteza, o erro. O erro na medida certa Ž proporcional ao salto de autoconhecimento. 

OVERFLOW humano Ž o princ’pio do transbordamento cont’nuo de si,  
da fonte positiva emanante dos talentos e paix›es œnicos,  

que sustenta um estado de maravilhamento observador e tranquilo. 
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RESPIRANDO OVERFLOW 

Lembre-se, que da mesma forma que a natureza respira para girar o tempo e manter o "overßow da vida", praticar 
diariamente tŽcnicas de respiraç‹o profunda com meditaç‹o guiada podem ser muito eÞcazes para te ensinar a 
perceber as sensaç›es presentes no "estado de overßow". Use suas habilidades de imaginaç‹o, inspiraç‹o e intuiç‹o 
para vivenciar no coraç‹o quem você Ž e o seu futuro pleno, sempre honrando o bem maior. 

Observar e respirar junto com os ritmos da natureza pode ajudar. A onda que cresce/expande/inspira, pausa e 
matura/quebra/expira espumando atŽ seus pŽs. O sol que expande ao meio dia, chegando a queimar, depois pausa 
quando se p›e no horizonte e contrai no frio da noite. O soprar sutil do vento. Perceba esses movimentos dentro de 
você, explore sua respiraç‹o. Conecte-se com seu Deus interior. Experimente o vazio e deixe emergir imagens, 
sensaç›es, insights. Peça equil’brio, clareza, foco no essencial. E principalmente curta o processo, celebre e 
agradeça! Certamente seu dia ou sua noite ser‹o diferentes.  

A busca pelo equil’brio s— existe no movimento consciente entre polaridades. Se o ßuxo est‡ parado, est‡ doente. A 
natureza do ßuxo Ž ßuir, oscilando entre abund‰ncia e pausas. Amplie seu olhar para os ciclos maiores da sua vida, 
respeite e aproveite sua fase atual. Permita extravasar-se e transbordar-se, isso tambŽm Ž OVERFLOW em alta 
intensidade. Medo e inconsequência fazem parte da mesma natureza, em polaridades e intensidades opostas. O 
equil’brio est‡ no meio, na coragem, o agir do coraç‹o, onde medo e inconsequência na intensidade certa viram 
precauç‹o. Mas, ˆs vezes, Ž prudente ser um pouco inconsequente ou simplesmente nada fazer. Viva a imperfeiç‹o, 
pois Ž dela que damos o pr—ximo passo. Você Ž o artista da sua pr—pria vida, bela e imperfeita. 

Para Þnalizar, te convido a contemplar O TEMPO, pai do OVERFLOW. TambŽm sua m‹e, A RESPIRA‚ÌO. E 
principalmente a sua irm‹, A PAUSA. Juntos eles viabilizam a diversidade de possibilidades para as experiências 
humanas, seja dor ou amor. Todas s‹o necess‡rias e fundamentais a evoluç‹o. 

A PAUSA 

N‹o h‡ vida sem pausa. 
A noite Ž a pausa do dia. 

AÞnal, Ž pausa da semana. 
As fŽrias s‹o. Pausa do Ano. 

A crise Ž a pausa da clareza. 
A dor Ž a pausa do amor. 

A doença Ž a pausa da saœde. 
A morte Ž a pausa da vida. 

Se o esp’rito Ž eterno e a morte Ž a pausa da vida, por que tanta pressa? 
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AUTO-REFLEXÃO PARA  

OVERFLOW 
 
Segundo o psicólogo húngaro Mihaly Csikszentmihalyi, FLUXO (do inglês: ßow) Ž um estado mental de operaç‹o em 
que a pessoa está totalmente imersa no que está fazendo, caracterizado por um sentimento de total envolvimento 
e sucesso no processo da atividade.  

Quando você realiza uma atividade frequente em Òestado de ßowÓ, você entra no ßuxo da abund‰ncia e atrai essa 
realidade para sua vida, pois todo seu corpo, alma e esp’rito passam a vibrar sentimento de felicidade e gratid‹o, 
querendo mais e mais com toda sua força. Nesse momento você passa a estar em "estado de FLUXO sobre 
FLUXO" (do inglês: overßow), cont’nuo e constante, tornando seu futuro um im‹ inspirador, uma imagem viva pela 
qual você Ž atra’do e manifestado em sua direç‹o. 

Observe-se a partir dos aspectos e sensaç›es abaixo para identiÞcar momentos no seu dia a dia em que você 
vivencia o Òestado de ßowÓ. Na p‡gina seguinte segue sugest‹o de exerc’cio com pr—ximos passos. 

Aspectos e sensaç›es do estado de ßuxo (FLOW) 

1. Objetivos claros, onde expectativas e regras s‹o discern’veis. 

2. Concentraç‹o e foco, com alta concentraç‹o em um limitado campo de atenç‹o. 

3. Perda do sentimento de autoconsciência. 

4. Sensaç‹o de tempo distorcida. 

5. Feedback direto e imediato, corrigindo acertos e falhas no decurso da atividade. 

6. Equil’brio entre o n’vel de habilidade e de desaÞo, onde a atividade nunca Ž demasiadamente simples ou complicada. 

7. Sensaç‹o de controle pessoal sobre a situaç‹o ou a atividade. 

8. A atividade Ž em si recompensadora, n‹o exigindo esforço algum. 

9. Quando se encontram em estado de ßuxo,  as pessoas praticamente "se tornam parte da atividade" que est‹o 

praticando e a consciência Ž focada totalmente na atividade em si. 
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AUTO-REFLEXÃO & EXERCÍCIO PARA OVERFLOW 

1- Liste todas as suas tarefas semanais atuais, todas. Agrupe-as. 

2- Depois identiÞque os momentos em que experimenta o estado de FLOW.  

3- Em seguida, inclua hobbies, brincadeiras de inf‰ncia e outros aspectos da sua biograÞa.  

4- Agora tenha coragem para riscar da sua lista de tarefas as atividades que não fazem seu olho 
brilhar e atividades que não ajudam a pagar suas contas diretamente. Inclua o tempo que gasta 
em mídias sociais, celular e computador.  

5- Pense no que é realmente essencial dentro do que você faz no trabalho para atingir as metas 
e perceba quanto tempo você consegue liberar. Tempo para você cuidar de si mesmo e observar 
como a vida funciona a sua volta. 

6- Reserve um tempo diário ou semanal na agenda para ir a um lugar que te inspira e faz 
reßetir. Reserve tempo para reßetir sobre sua pr—pria vida.  

7- Controle e limite seu tempo diário em mídias sociais, focando no essencial. Resgate com 
disciplina algum hobby que faz seus olhos brilharem. Reserve tempo para Þcar de bobeira. 
Somente quando silenciamos é que conseguimos ouvir nossa voz interior. 

Você consegue mensurar quantos dias por mês realmente precisaria estar trabalhando para gerar os recursos que 
pagam o valor exato do seu sal‡rio? N‹o se surpreenda se descobrir que grande parte do seu tempo n‹o d‡ tanto 
resultado assim e pode ser poupado.  

Um dos caminhos de transição que mais presencio é quando você resolve comprar tempo, vida, para você mesmo 
usar. Você usa uma reserva para comprar sua pr—pria vida por 3 a 6 meses, ou pede uma licença. Nesse tempo você 
faz cursos, coaching e terapias focados no seu autoconhecimento, em busca do seu FLOW. Você se acostuma com 
ritmo mais devagar, sem pressa, dando espaço para o vazio. Somente no vazio você consegue se ouvir e acessar sua 
criatividade plena. Você começa a gostar dessa vida, pois esse é o ritmo da natureza, da sua natureza. Você 
experimenta mais momentos de FLOW, se sente capaz e empoderado. Você se arrisca e se desaÞa em projetos 
novos que acelerem a vivência diária do seu estado de FLOW, onde o tempo para e o olho brilha, dando o seu 
melhor. 

A partir de um certo ponto do autoconhecimento e aprofundamento da pr‡tica, boa parte da sua existência di‡ria 
passa a acontecer em estado meditativo de FLOW,  atŽ que você passa a ser sua pr—pria pr‡tica, chegando a um 
transbordar mais contínuo, em ondas mais frequentes e duradouras, mantendo profunda presença que reune 
qualidades presentes no "estado da arte", no "estado de espírito" e no "estado de graça". Sua prática passa a ser a 
energia constante que você emana do centro de quem você Ž. Você cria autenticamente, superando expectativas, 
chegando ao n’vel do encanto e da transformaç‹o. Nesse ponto, quanto mais você divide, mais você recebe, aprende 
e cresce, ganhando presentes di‡rios para seu processo evolutivo. N‹o importa se os projetos experimentais v‹o 
“dar certo” ou não, no mínimo você vai conseguir construir as bases para nutrir uma vida de FLOW e OVERFLOW.  

______________________________________ 

Henrique Pistilli Ž consultor e coach, fundador do Impulso EMERGE (SP e RJ) e da IMUA (Noronha).  
Sea coach conhecido como Homem Peixe do Canal OFF.
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