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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 overflow”, te convido a conhecer o "estado de flow”. 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 síntese, sobre a observação do tema "flow", alguns aprendizados emergem: O maior resultado é 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 “estado de flow”, você sente que o tempo para, seu olho brilha, você dá o seu melhor e o outro 
reconhece, inclusive financeiramente, quando há 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: flow) é um estado mental de operação 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 “estado de flow”, você entra no fluxo da abundância 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: overflow), contínuo e constante. Seu futuro se torna um imã 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 “Sabedoria da Natureza”, a partir das ciências modernas da Antroposofia e 
Goetheanismo, que possuem poderoso conhecimento e método de observação para compreender as forças naturais 
que regem o fenômeno da vida. Foi assim que me debrucei ao estudo do “flow” na natureza, sem saber que ia 
encontrar o "estado de overflow”. 

“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, abundância não é quando sobra, é quando nunca falta. É fluxo sobre fluxo. 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 fluxo de energia pulsante do universo.  
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Esse ciclo contínuo é “overflow de vida” e está presente em todo ser vivo. Tanto no pulso da nossa respiração diária 
quanto no movimento do sistema solar, ou organismo solar, pois também é 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 sincrônico 
garante o fluxo de equilíbrio entre crescimento e desenvolvimento, entre dar e receber. Nascer, crescer, desenvolver 
e fenecer. Renascer. Fluxo sobre fluxo em ondas, vibrando, pulsando, pausando, renovando, contínuo e constante.  

OVERFLOW na natureza é o princípio do fluxo sobre fluxo  
de energia consciente, pulsante, abundante e renovável,  

que sustenta os ciclos da vida. 

VIVA SEM PRESSA PARA OVERFLOW 

O que a natureza nos ensina sobre viver em “estado de overflow"? 
Como viver com tempo, dinheiro e felicidade abundantes? 
Como viver transbordando seus talentos, paixões e propósito? 

Lembre-se de cinco gênios ou mestres que você admira. Pessoas que viveram no "estado da arte” de suas práticas, 
pessoas que se tornaram sua própria prática.  Certamente você captará sua síntese existencial, sua energia original, 
autêntica, brilhante, que muitas vezes é difícil descrever em palavras, mas que traz uma imagem clara da 
manifestação do “estado de overflow". Às vezes quando escuto falar da biografia de alguns mestres fico me 
perguntando sobre como viviam e como alguns conseguiram deixar um legado vibrante por séculos, vivendo na 
média até os 60, 40 anos de idade, ou até menos. Como cada um deles lidava com o tempo e o que é de fato 
essencial? 

É neste ponto que encontramos a chave mestra da mudança: O TEMPO, o artigo mais precioso da humanidade. A 
sensação é de que não há tempo para nada, mas, de fato, quanto tempo desperdiçamos em atividades que não nos 
aproximam de quem somos e do nosso potencial? Que tornam o futuro apenas a repetição do passado.  

Não adianta ter nada material, se você não sabe comprar tempo, pois tempo é vida. Quando você compra tempo, 
adquire o valor da experiência vivida naquele momento. Esse valor ninguém pode tirar de você, ainda mais quando 
escolhemos atividades que nos aproximam de quem somos. Esse é o tempo mais valioso, que solidifica quem somos 
e nosso valor único para o mundo. Esse é o caminho do estado da arte, o caminho do OVERFLOW. 

No meu caso, como sempre fui facilitador e nunca fui empregado, desenvolvi uma fórmula, um valor de vida, um 
critério de escolha, que sempre me ajudou a comprar vida: Quanto menor meu custo fixo mensal, maior minha 
liberdade. E para diminuir os custos sem perder a liberdade foi necessário pausar muitas vezes para redefinir o que 
era de fato essencial. Em um caminho cheio de incertezas e pouco tempo, aprendi também a pausar diariamente 
para meditar, respirar, refletir e centrar.  

No ano de 2004 lá estava eu com essa fórmula, ansioso e inseguro, onde três dias de trabalho por mês no cliente 
pagavam meus custos fixos. No início, devido ao ócio, eu lidava com medos e crenças geracionais. Sobre o que é "ser 
um bom profissional”. Sobre "ter que produzir ao máximo para acumular”. Sobre "ser um fracassado". Por incrível 
que pareça, essas assombrações eram maiores do que a incerteza de não ter uma renda fixa mensal.  

Mas o tempo passa. E passa rápido. Hoje, a sensação de aceleração é alarmante quando pensamos na loucura que é 
a correria da vida moderna. 20 anos se passam em um piscar de olhos. O que você quer viver nos próximos 20 anos? 
Pense rápido. O fato é que hoje em dia, se você não aprende a desacelerar e abrir espaço na agenda para ter TEMPO, 
então é melhor nem tentar começar sua transformação, pois você não sairá do mesmo lugar.  

Lembre-se, a natureza é perfeita porque o processo sempre avança. Mas é lento, contínuo, ritmado e inclui a 
imperfeição, a incerteza, o erro. O erro na medida certa é proporcional ao salto de autoconhecimento. 

OVERFLOW humano é o princípio do transbordamento contínuo de si,  
da fonte positiva emanante dos talentos e paixões únicos,  

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 "overflow da vida", praticar 
diariamente técnicas de respiração profunda com meditação guiada podem ser muito eficazes para te ensinar a 
perceber as sensações presentes no "estado de overflow". Use suas habilidades de imaginação, inspiração e intuição 
para vivenciar no coração quem você é 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 até seus pés. O sol que expande ao meio dia, chegando a queimar, depois pausa 
quando se põe no horizonte e contrai no frio da noite. O soprar sutil do vento. Perceba esses movimentos dentro de 
você, explore sua respiração. Conecte-se com seu Deus interior. Experimente o vazio e deixe emergir imagens, 
sensações, insights. Peça equilíbrio, clareza, foco no essencial. E principalmente curta o processo, celebre e 
agradeça! Certamente seu dia ou sua noite serão diferentes.  

A busca pelo equilíbrio só existe no movimento consciente entre polaridades. Se o fluxo está parado, está doente. A 
natureza do fluxo é fluir, oscilando entre abundância 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 também é OVERFLOW em alta 
intensidade. Medo e inconsequência fazem parte da mesma natureza, em polaridades e intensidades opostas. O 
equilíbrio está no meio, na coragem, o agir do coração, onde medo e inconsequência na intensidade certa viram 
precaução. Mas, às vezes, é prudente ser um pouco inconsequente ou simplesmente nada fazer. Viva a imperfeição, 
pois é dela que damos o próximo passo. Você é o artista da sua própria vida, bela e imperfeita. 

Para finalizar, te convido a contemplar O TEMPO, pai do OVERFLOW. Também sua mãe, A RESPIRAÇÃO. E 
principalmente a sua irmã, A PAUSA. Juntos eles viabilizam a diversidade de possibilidades para as experiências 
humanas, seja dor ou amor. Todas são necessárias e fundamentais a evolução. 

A PAUSA 

Não há vida sem pausa. 
A noite é a pausa do dia. 

Afinal, é pausa da semana. 
As férias são. Pausa do Ano. 

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

A doença é a pausa da saúde. 
A morte é a pausa da vida. 

Se o espírito é eterno e a morte é a pausa da vida, por que tanta pressa? 

______________________________________ 

Henrique Pistilli é consultor e coach há 20 anos, fundador do Impulso EMERGE (SP e RJ) e da IMUA (Noronha).  
SeaCoach conhecido como Homem Peixe do Canal OFF.
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