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"Fluxo é o processo de atingir felicidade por meio do controle sobre a vida
interior. O estado ideal da experiência interior é a ordem na consciência. Isso
acontece quando focamos nossa atenção (energia psíquica) em nossos
objetivos realistas e quando nossas habilidades correspondem aos desafios
que enfrentamos."
~ Mihaly Csikszentmihalyi ~

ANDANDO EM ESTADO DE ‘FLUXO’
VAMOS ENTENDER ALGUMAS COISAS
A ANATOMIA DA CONSCIÊNCIA
AS RAÍZES DO DESCONTENTAMENTO
EXPERIÊNCIA DE RECUPERAÇÃO
ENCONTRANDO FLUXO NA VIDA COTIDIANA
FLOW  ATRAVÉS DO CORPO

FLOW ATRAVÉS DO MOVIMENTO
FLOW ATRAVÉS DO SEXO
FLOW ATRAVÉS DA VISÃO
FLOW ATRAVÉS DA MÚSICA
FLOW ATRAVÉS DO PALADAR

FLOW NA MENTE

FLUINDO COM A MEMÓRIA
FLUINDO COM AS PALAVRAS
FLUINDO COM A HISTÓRIA
FLUINDO COM A CIÊNCIA
FLUINDO COM A FILOSOFIA

ENCONTRANDO FLUXO NO TRABALHO
O DESPERDÍCIO DO TEMPO LIVRE
APRECIANDO A SOLIDÃO E A COMPANHIA

SOLIDÃO + APRENDENDO A AMAR O TEMPO SÓ
CASAMENTO + FAMÍLIA
CRIANDO FILHOS(AS)
DESFRUTANDO AMIZADES
A COMUNIDADE MAIS AMPLA

SOFRIMENTO
CRIANDO UMA VIDA UNIFICADA DE FLUXO
O SIGNIFICADO DA VIDA
CULTIVANDO PROPÓSITO
E AGORA?

Felizmente, você não precisa ser um atleta radical para alcançar o flow.
Embora a maioria dos slackers encontre movimento, diversão e encarar seus
medos como excelentes fontes de flow, há muitos outros caminhos para
experimentar este estado ideal da mente e todo o seu desempenho
explorando seus benefícios. Depois de aprender a controlar sua consciência e
reestruturar qualquer atividade para produzir com segurança o flow, você
será capaz de ter uma vida mais saudável, feliz e realizada.
Tenha em mente, no entanto, que não existe uma fórmula exata para a
felicidade, e este livro não promete isso. Uma vida alegre é uma criação
individual que não pode ser copiada de uma receita. Experiências ótimas
dependem da capacidade individual de criar e controlar o que acontece com
consciência momento a momento.
Em vez de fornecer uma lista sobre o que fazer e não fazer, siga os princípios
gerais que você pode usar para transformar vidas chatas e sem sentido em
pessoas cheias de prazer. Esta será uma viagem através dos reinos da mente,
fretados com as ferramentas da ciência. O que eu posso te prometer é que
isso não será fácil e levará tempo. Você vai ter que colocar empenho, e não há
atalhos para acelerar o processo. Muitas forças dentro de você e dentro do
seu ambiente vão ficar no seu caminho. "É um pouco como tentar perder
peso: todos sabem o que é preciso, todo mundo quer fazer isso, mas é quase
impossível para muitos. As apostas aqui são maiores, no entanto. Não é
apenas uma questão de perder alguns quilos extras. É um questão de perder
a chance de ter uma vida digna de ser vivida. ”(7)
Se você se sentir desencorajado, lembre-se de que as regras são claras e
estão ao alcance de todos, e todas as coisas que valem a pena exigem
trabalho duro. Para aqueles de vocês que se preocupam com essas coisas,
este livro deve fornecer orientação suficiente para tornar possível a transição
de teoria para a prática. Embora sem algum esforço mental e um
compromisso para refletir honestamente sobre suas próprias experiências,
você não conseguirá grandes resultados.

VAMOS ENTENDER ALGUMAS COISAS
Vamos começar por esclarecer algumas coisas: cada um de nós tem a
capacidade de controlar nossa realidade, controle suas emoções e decida
como será nossa vida. A felicidade é simplesmente como interpretamos
eventos; é uma escolha. Você é apenas uma vítima, se você optar por ser.
Assim, todos nós temos a capacidade de ser felizes... A maioria de nós só
precisa de ajuda para aprender como encontrar a felicidade.
Eu sei o que você está pensando: essas são algumas afirmações bastante
ousadas. Entendi. Se você tivesse me dito isso há apenas alguns anos atrás eu
teria rechaçado essa opinião. De jeito nenhum. Diga isso em voz alta para
praticamente qualquer pessoa e você terá uma longa lista de refutações: o
que dizer das pessoas que nasceram gravemente deficientes ou nascidos na
pobreza? E os pacientes mentais? E os prisioneiros e escravos e as pessoas
colocam em campos de concentração contra a sua vontade? E sobre todas as
pessoas que são simplesmente nascidos azarados?
Mas pense sobre isso: muitas pessoas nascem no país certo, na hora certa, na
família certa, com muito amor, aparência perfeita, um bom emprego e
amplas oportunidades, mas mesmo assim eles lutam para encontrar a
felicidade. “Apesar do fato de que agora estamos mais saudáveis e crescemos
para sermos mais velhos, apesar do fato de que mesmo os menos afluentes
entre nós estão cercados de material de luxo nunca sonhados até algumas
décadas atrás. . . e independentemente de todo o estupendo conhecimento
científico que podemos invocar à vontade, as pessoas muitas vezes acabam
sentindo que suas vidas foram desperdiçados, que em vez
de serem cheios de felicidade, seus anos foram gastos
com ansiedade e tédio. ”(1)
Quando os mais afortunados de nós estão infelizes, que
chance o resto de nós tem?
Os capítulos a seguir mostrarão que TODOS podem ser
felizes, independentemente de suas situações, desde que
estejam dispostos a lutar por isso.

*ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Eu não posso assumir os créditos pela
maior parte do que se segue, pois é principalmente uma série de trechos do
livro “Flow: the psychology of optimal experience” de Mihalyi
Csikszentmihalyi. Eu organizei muitos trechos e resumi muito do resto da
melhor maneira que julguei adequada para os propósitos espirituais que
estamos tentando alcançar neste livro. Assim, todos os números entre
parênteses daqui para frente serão referências ao livro, a menos que
especificado de outra forma. Se tudo isso te fascina, eu recomendo que você
compre o livro para você (e todos os seus outros!) para ler mais a fundo sobre
cada tópico. Há sim muita coisa que eu deixei de fora!

A ANATOMIA DA CONSCIÊNCIA
A única maneira de sermos capazes de dominar nossas mentes é se
entendermos o caminho subjetivo em que os estados são moldados, então
vamos começar entendendo como a consciência funciona e como é
controlada.
Cada emoção que experimentamos, do amor ao ódio, da curiosidade ao
tédio, inicialmente vem na mente como informação apenas. Esta informação
representa o que está acontecendo fora e dentro do corpo e nos é
apresentado de tal forma que possa ser analisado e interpretado. Nós usamos
a atenção para selecionar as informações relevantes dos potenciais milhões
de bits acessíveis. Atenção é o que nos ajuda a recuperar as referências
apropriadas de nossas memórias para avaliar um evento e depois escolher
como lidar com ele. Apesar de seus grandes poderes, a atenção não pode
observar ou manter em foco mais informações do que pode ser processado
simultaneamente. “Porque a atenção determina o que irá ou não aparecer na
consciência, e porque também é necessário fazer quaisquer outros eventos
mentais. . . Acontece que, é útil pensar nisso como energia psíquica. Atenção
é como energia em que sem ela não pode haver trabalho feito, e ao agir o
trabalho é dissipado. Nós nos criamos a partir de como investimos essa
energia. Memórias, pensamentos e sentimentos são todos moldados pela
forma como os usamos. Realidades inteiramente diferentes surgirão
dependendo de como investimos nossa energia. E é uma energia sob nosso
controle, para usarmos como quisermos; a atenção é nossa ferramenta mais
importante na tarefa de melhorar a qualidade da experiência. ”(33)

Portanto, a consciência é essencialmente uma estação de triagem que
estabelece prioridades entre todas as nossas sensações, percepções,
sentimentos e idéias. Consciência é o que nos diferencia de animais
selvagens. Isso nos permite pesar deliberadamente o que os sentidos nos
dizem e responder adequadamente. Sem isso, nós ainda "saberíamos" o que
está acontecendo, mas agiríamos de acordo com o reflexo e instinto.
Outra razão pela qual a consciência é tão fascinante é porque ela não é
inteiramente controlada pela nossa programação biológica - o que significa
que é auto-dirigida. Ao longo de séculos de evolução, o sistema nervoso
humano tornou-se tão complexo que agora é capaz de afetar seus próprios
estados. A consciência desenvolveu a capacidade de substituir suas
instruções genéticas e definir o seu próprio curso independente de ação,
independentemente de seu projeto genético e seu objetivo no ambiente.
Pode-se levantar informações INVENTADAS que não existiam antes! É a razão
de podermos criar histórias, inventar mentiras, sonhar acordado, contemplar
o universo, estar em negação e inventar teorias científicas, entre outros feitos
surpreendentes.
É por isso que as pessoas têm a capacidade de se tornarem felizes ou infelizes
independentemente do que está realmente acontecendo ao redor deles,
apenas mudando o conteúdo de suas consciências. Todos nós conhecemos
pessoas que podem transformar circunstâncias impossíveis na diversão do
desafio a superar, apenas através da força de suas personalidades. Por outro
lado, todos nós conhecemos alguém que pode transformar a melhor situação
em um pesadelo com sua negatividade. E há uma boa chance de que cada
um de vocês lendo isso tenha estado em ambos os lados da moeda em
algum ponto em suas vidas. No fundo, eu diria que a maioria de nós sabe o
que temos que fazer para mudar uma situação terrível ou chata em algo que
podemos desfrutar. O que vem abaixo é se queremos ou não queremos
continuar sentindo pena de nós mesmos e gastar energia para isso. Uma vez
que sabemos e compreendemos como a consciência funciona, começamos a
perceber que a felicidade não é algo que simplesmente acontece. Não é o
resultado de boa sorte ou de nascer de uma família rica. Não é algo que
possamos comprar ou exigir. Não é um resultado de eventos exteriores, mas
sim como os interpretamos. Existem muitos estados da mente e felicidade é
simplesmente um deles. É “uma condição que deve ser preparada, cultivada
e defendida em particular por cada pessoa. As pessoas que aprendem a
controlar a experiência interior serão capazes de determinar a qualidade de
suas vidas, que é o mais próximo que qualquer um de nós pode chegar a ser

feliz. No entanto, não podemos alcançar a felicidade procurando
conscientemente por isso. . . . É um caminho tortuoso que começa com o
controle do conteúdo de nossa consciência. ”(2)
Então, o que significa ser consciente?
“Significa simplesmente que certos eventos conscientes específicos
(sensações, sentimentos, pensamentos, intenções) estão ocorrendo, e que
somos capazes de direcionar seu curso. . . . Os eventos que constituem a
consciência - as coisas que vemos, sentimos, pensamos e desejamos - são
informações que podemos manipular e usar. Assim, podemos pensar na
consciência como informação intencionalmente ordenada. . . . Já que para
nós eventos externos não existem a menos que estejamos cientes deles,
consciência corresponde à realidade subjetivamente vivenciada. Enquanto
tudo o que sentimos, cheiramos, ouvimos ou lembramos é potencialmente
um candidato para acessar a consciência, as experiências que realmente se
tornam parte de nós são muito menores do que as deixadas para trás. Assim,
enquanto a consciência é um espelho que reflete o que nossos sentidos nos
dizem sobre o que acontece fora de nossos corpos e dentro do sistema
nervoso, refletindo essas mudanças seletivamente, ativamente moldando
eventos, impondo-lhes uma realidade própria. A consciência de reflexão
fornece o que chamamos de nossa vida: a soma de tudo que ouvimos, vimos,
sentimos, esperamos e sofremos desde o nascimento até a morte. Embora
acreditemos que existem "coisas" fora da consciência, essas tem evidência
direta apenas para aqueles que encontram um significado nelas. . . . A
consciência pode conter a fome na África, o cheiro de uma rosa, o
desempenho do Dow Jones, e um plano para parar em a loja para comprar
um pouco de pão ao mesmo tempo. Mas isso não significa que seu conteúdo
seja uma confusão desordenada.
Podemos chamar de "intenções" a força que mantém a informação na
consciência ordenada. Intenções surgem na consciência sempre que uma
pessoa está ciente de desejar algo ou querer realizar alguma coisa. Intenções
também são pedaços de informação, moldados ou por necessidades ou por
metas sociais internalizadas. Eles agem como campos magnéticos,
chamando a atenção para alguns objetos e afastando outros, mantendo
nossa mente focada em alguns estímulos e ignorando outros. Muitas vezes
chamamos a manifestação de intencionalidade por outros nomes, tais como
instinto, necessidade, impulso ou desejo. Mas estes são todos termos
explicativos, nos dizendo por que as pessoas se comportar de certas
maneiras. Intenção é um termo mais neutro e descritivo; não diz por que uma

pessoa se comporta de certa maneira, mas simplesmente estimula que ele
faça.
Por exemplo, sempre que o nível de açúcar no sangue cai abaixo de um
ponto crítico, começamos a nos sentir desconfortáveis... Por causa de
instruções geneticamente programadas para restaurar o nível de açúcar no
sangue, podemos começar a pensar em comida. Vamos procurar comida até
comermos e não mais estarmos com fome. Neste caso, poderíamos dizer que
foi a fome que organizou o conteúdo de consciência, obrigando-nos a
concentrar a atenção na comida. Mas isso já é uma interpretação dos fatos sem dúvida quimicamente precisos, mas fenomenologicamente irrelevantes.
Na fome, a pessoa não está ciente do nível de açúcar em sua corrente
sanguínea; ela sabe apenas que há um pouco de informações em sua
consciência que ela aprendeu a identificar como “fome”.
Uma vez que a pessoa está ciente de que ele está com fome, ele pode muito
bem formar a intenção de obter algum alimento. . . . alternativamente, ele
poderia desconsiderar completamente as dores da fome. Ela pode ter
algumas intenções mais fortes e opostas, como perder peso ou querer
guardar dinheiro, ou jejum por motivos religiosos. Às vezes, como no caso dos
manifestantes políticos que desejam passar fome até a morte, a intenção de
fazer uma declaração ideológica substituir instruções genéticas, resultando
em morte voluntária. . . . há exceções suficientes em cada cultura para
mostrar que os objetivos são bastante flexíveis. . . A existência de pessoas
como essas mostra que essa consciência pode ser ordenada em termos de
diferentes objetivos e intenções. Cada um de nós tem a liberdade de
controlar nossa realidade subjetiva. ”(26-28)
Apesar de todos os feitos incríveis que a mente consciente é capaz de realizar,
há muitas forças que constantemente tentam trabalhar contra ela. Uma das
principais forças que afeta consciência negativamente é transtorno psíquico.
Transtorno psíquico é uma informação que conflita com as intenções
existentes e nos distrai de realizá-las (ou seja, dor, medo, raiva, ansiedade,
ciúme, etc.), que por sua vez provoca uma condição chamada entropia
psíquica dentro de sí. Todos sentimentos acima mencionados tornam nossa
atenção ineficaz. Em vez de escolher no que focar, nossa atenção é forçada
para objetos indesejáveis. Isso acontece sempre da mesma maneira:
“algumas informações que entram em conflito com os objetivos de um
indivíduo aparecem na consciência. Dependendo de como esse objetivo é
importante para o ego e de quão grave é a ameaça, alguma quantidade de
atenção terá que ser mobilizada para eliminar o perigo, deixando menos

atenção livre para lidar com outros assuntos... Experiências prolongadas
desse tipo podem enfraquecer o eu a ponto de não poder mais investir
atenção e perseguir seus objetivos ”(37).
No entanto, esses eventos externos que causam tanto conflito, inicialmente
aparecem apenas em sua consciência como informação. O evento não é
necessariamente negativo ou positivo até que eu interprete a informação
crua no contexto dos seus próprios interesses e determine se é ou não
prejudicial. Ou seja, você, e somente você, tem o poder de decidir deixar essa
negatividade entrar na equação.
O extremo oposto do espectro da entropia psíquica é a melhor experiência
que todos nós conhecer e amamos: fluir! Em outras palavras, o estado ótimo
da experiência interior é aquele em que há ordem na consciência. No estado
de flow, não há desordem para endireitar, nenhuma ameaça para defender.
“Quando a informação que continua entrando em consciência é congruente
com as metas, a energia psíquica flui sem esforço. Não há necessidade de se
preocupar, não há razão para questionar a adequação de um. Mas sempre
que alguém pára para pensar em si mesmo, a evidência é encorajadora:
"Você está indo bem." O feedback positivo fortalece o eu e mais atenção é
liberada para lidar com o ambiente externo e interno. ”(39)
“Quando uma pessoa é capaz de organizar sua consciência de modo a
experimentar o flow o máximo possível, a qualidade de vida vai
inevitavelmente melhorar, porque mesmo a as rotinas do trabalho tornam-se
intencionais e agradáveis. No flow estamos no controle de nossa energia
psíquica, e tudo o que fazemos adiciona ordem à consciência. Um dos nossos
entrevistados, um conhecido escalador da Costa Oeste, explica de forma
concisa o empate entre a vocação que dá ele uma profunda sensação de flow
no resto de sua vida: "É emocionante chegar cada vez mais perto da
auto-disciplina. Você faz seu corpo ir e tudo dói; então você olha para trás
com admiração para você mesmo, com o que você fez, essa sensação toma
conta da sua mente. Isso leva ao êxtase, à auto-realização. E se você ganha
essas batalhas o suficiente, as batalhas contra você mesmo, pelo menos por
um momento, isso torna mais fácil ganhar as batalhas no mundo.
A "batalha" não é realmente contra o ego, mas contra a entropia que traz
desordem para consciência. É realmente uma batalha para o ego; é uma luta
para estabelecer controle sobre a atenção. A luta não precisa
necessariamente ser física, como no caso do escalador.

Mas quem experimentou o fluxo sabe que o profundo prazer que ele
proporciona requer um igual grau de concentração e disciplina ”(40-41).
“Após uma experiência de fluxo, a organização do eu é mais complexa do que
tinha sido antes. E tornando-se cada vez mais complexo, pode-se dizer que o
"eu" cresce. A complexidade é o resultado de dois processos psicológicos
amplos: diferenciação e integração. A diferenciação implica em um
movimento em direção à singularidade, para separar-se de outras coisas.
Integração refere-se ao seu oposto ': uma união com outras pessoas, com
idéias e entidades além do eu. Um eu complexo é aquele que consegue
combinar essas tendências opostas. O eu torna- se mais diferenciado como
resultado do flow, porque superar um desafio inevitavelmente deixa uma
pessoa se sentindo mais capaz, mais qualificada... Após cada episódio de flow
a pessoa torna-se mais de um indivíduo único, menos previsível, possui
habilidades mais raras. Pensa-se frequentemente que a complexidade tem
um significado negativo, sinônimo de dificuldade e confusão. Isso pode ser
verdade, mas apenas se a equipararmos apenas à diferenciação. ... O flow
ajuda a integrar o "eu" porque nesse estado de concentração profunda a
consciência é incomumente bem ordenada. Pensamentos, intenções,
sentimentos e todos os sentidos estão focados no mesmo objetivo. A
experiência está em harmonia. E quando o episódio de flow acaba, nos
sentimos mais "juntos" do que antes, não só internamente, mas também em
relação a outras pessoas e ao mundo em geral.
Um "eu" que é apenas diferenciado - não integrado - pode atingir grandes
realizações, mas corre o risco de estar atolado no egocentrismo. Da mesma
forma, uma pessoa cujo “eu" é baseado exclusivamente na integração será
conectado e seguro, mas falta individualidade autônoma. Somente quando
uma pessoa investe quantidades iguais de energia psíquica nestes dois
processos e evita o egoísmo e a conformidade é provável que o ser consiga
refletir essa complexidade ”(41-42).

AS RAÍZES DO DESCONTENTAMENTO
Mais do que qualquer outra coisa, todos os humanos
buscam a felicidade. Na raiz de cada objetivo - sucesso, beleza, saúde, amor,
dinheiro, poder - é a expectativa de que nos fará feliz.
No entanto, é tão difícil para nós alcançarmos a felicidade. Por que sempre
nos sentimos tão descontentes?
Para começar, um dos maiores mitos que a humanidade desenvolveu para se

tranquilizar é que o universo foi criado para responder às nossas
necessidades. Desculpe (não que eu me sinta culpada) estourar sua bolha ...
mas não foi.
Uma das principais funções de todas as culturas tem sido proteger seus
membros de todo o caos: a enormidade de nosso isolamento no cosmos,
quão precária nossa permanência na sobrevivência na verdade é, e a
aleatoriedade de tudo isso. Mitos, crenças, histórias, patriotismo, tradições
étnicas, classes sociais, e religiões (incluindo esta) todos tentam transformar o
aleatório, esmagando as forças do universo em padrões gerenciáveis, ou pelo
menos compreensíveis. A vida é forte o suficiente sem a nossa consciência
constantemente analisando cada coisa que fazemos pensamos e sentimos. E
desde que os humanos foram programados para sempre assumir o pior (é o
que nos mantém vivos), enfrentando as probabilidades de existência seria
ainda mais difícil sem essa confiança nos privilégios exclusivos que a cultura e
a religião oferecem.
Mas o universo não foi projetado com o conforto dos seres humanos em
mente. "É imensamente enorme, e a maior parte é hostilmente vazia e fria. É
o cenário para grandes violências, como quando, ocasionalmente, uma
estrela explode, transformando-se em cinzas, tudo à bilhões de quilômetros.
Se existe algum raro planeta cujo campo de gravidade não iria esmagar
nossos ossos provavelmente está nadando gases letais. Mesmo o planeta
Terra, que pode ser tão idílico e pitoresco, não deve ser tomado por
concedido. Para sobreviver, homens e mulheres tiveram que lutar durante
milhões de anos contra gelo, fogo, inundações, animais selvagens e
microorganismos invisíveis que aparecem do nada para nos apagar. Parece
que toda vez que um perigo urgente é evitado, uma nova e mais sofisticada
ameaça aparece no horizonte. Assim que inventamos uma nova substância
seus subprodutos começam a envenenar o meio ambiente. . . . A terra pode
ser nossa única casa, mas é uma casa cheia de armadilhas esperando para
partir a qualquer momento... Não é que o universo é aleatório em um sentido
matemático abstrato... Mas os processos naturais não levam os desejos do
homem em conta. Eles são surdos e cegos às nossas necessidades e,
portanto, são aleatórios contrastes com a ordem que tentamos estabelecer
através de nossos objetivos. ... “O universo não é hostil, nem ainda é amigável
”, nas palavras de JH Holmes. “É simplesmente indiferente.” (8-9)
Esta arrogância cultural de assumir que temos direito a um universo que é
insensível ao humano as necessidades são problemáticas no sentido em que
conferem uma sensação injustificada de segurança. A verdade irreal de

confiar nos escudos dos mitos culturais podem levar a desilusão igualmente
extrema quando esses escudos falham. Quando as pessoas começam a
tomar a inovação como certa e acreditam que a vida sempre vai ser fácil, eles
são despojados de sua capacidade de enfrentar a adversidade com coragem
e determinação. Assim, quando algo dá errado, e eles rapidamente percebem
que o que eles acreditavam não é inteiramente verdade e abandonam a fé
em valores culturais e tudo mais que aprenderam a confiar. Eles se
encontram lutando contra o caos do desconforto e letargia, e usam isso como
uma razão para desistir da esperança e param de tentar.
“Isso tende a acontecer sempre que uma cultura teve uma boa sorte e por
um tempo parece de fato, ter encontrado uma maneira de controlar as forças
da natureza. Nesse ponto, é lógico para começar a acreditar que é um povo
escolhido que não precisa mais temer nenhum grande revés. Os romanos
alcançaram essa conjuntura depois de vários séculos governando o
Mediterrâneo, os chineses estavam confiantes em sua superioridade imutável
antes da conquista mongol, e os Astecas antes da chegada dos espanhóis. . . .
Tais sintomas de desilusão não são difíceis de observar à nossa volta agora. Os
mais óbvios relacionam-se com a inquietação generalizada que afeta tantas
vidas. Pessoas genuinamente felizes são poucas e distantes entre si. Quantas
pessoas você conhece que gostam do que estão fazendo, que estão
razoavelmente satisfeitos com a sua sorte, que não se arrependem do
passado e olham para o futuro com confiança genuína? ”(11)
Um sintoma ainda mais comum é o sentimento de temor existencial essencialmente, o medo de ser. É um sentimento que surge da experiência
da liberdade e responsabilidade humana. O sentimento de que a vida não
tem significado, nada faz sentido, e não há sentido em existir. Todos os
esforços históricos da humanidade foram para nada; nós somos esquecidos.
Manchas flutuando no vazio do espaço.
Quantos de vocês já se perguntaram: "Isso é tudo o que existe?"
Bem, não se preocupe. Você está longe de estar sozinho.
“A infância pode ser dolorosa, a adolescência confusa, mas para a maioria das
pessoas, por trás de tudo isso existe a expectativa de que, depois de crescer,
as coisas melhorarão. Durante os primeiros anos Na idade adulta, o futuro
ainda parece promissor, a esperança permanece mostrando que os objetivos
da pessoa serão realizados. Mas inevitavelmente o espelho do banheiro
mostra os primeiros cabelos brancos, e confirma o fato de que aqueles quilos
extras não estão prestes a sair; inevitavelmente a visão começa a falhar e

misteriosas dores começam a disparar através do corpo. . . .Estas insinuações
de mortalidade comunicam claramente a mensagem: seu tempo acabou, é
hora de seguir em frente. Quando isso acontece, poucas pessoas estão
prontas. ‘Espere um minuto, isso não pode estar acontecendo comigo. Eu
nem comecei a viver. Onde está tudo que eu esperava? Todo o dinheiro que
eu deveria ter feito? Onde estão todos os bons momentos que eu ia ter?
Um sentimento de ter sido levado, de ser enganado, é uma conseqüência
compreensível desse momento. Desde os primeiros anos fomos
condicionados a acreditar que um destino benigno forneceria tudo para nós.
Afinal, todos pareciam concordar que tínhamos a grande fortuna de estar
vivendo no país mais rico que já existiu, no período mais cientificamente
avançado da história humana, cercados pela tecnologia mais eficiente,
protegida pela mais sábia constituição. Portanto, fazia sentido esperar que
tivéssemos riqueza, uma vida significativa do que qualquer membro anterior
da raça humana. . . .Apesar de todas essas garantias, mais cedo ou mais tarde
acordamos sozinhos, sentindo que não não estamos nesse caminho, o
mundo científico e sofisticado não nos proporcionará felicidade. . . . Enquanto
a humanidade coletivamente aumentou seus poderes materiais em mil
vezes, não avançou muito em termos de melhorar o conteúdo das
experiências. ”(12-16)
Infelizmente, não há muito que possamos fazer para mudar a maneira como
o universo funciona, e nós sempre teremos pouca ou nenhuma influência
sobre as forças que perturbam nosso bem- estar. Nosso senso de
auto-estima, a alegria que sentimos na vida, depende inteiramente de como
a mente filtra e interpreta nossa vida cotidiana. Não é o resultado dos
controles que somos capazes de exercer sobre as forças do universo. Isso não
quer dizer que não devamos continuar aprendendo a dominar o ambiente
externo, a sobrevivência da raça humana certamente depende disso, mas
isso não irá acrescentar em "como" nos sentimos bem ou até mesmo em
como reduzir o caos do mundo como os humanos o experimentam. Para
fazer isso, temos que dominar nossa própria consciência.
A segunda razão pela qual estamos sempre tão descontentes é porque os
humanos são cronicamente insatisfeito. Sempre que algumas de nossas
necessidades são temporariamente atendidas, imediatamente começamos a
desejar mais. Para a maioria das pessoas nesta terra, os objetivos de vida são
simples: sobreviver, ter filhos (que também sobreviverão), e o faça com tanto
conforto e dignidade quanto possível. Ainda assim À medida que nossas
necessidades de sobrevivência são satisfeitas, ficamos ansiosos. O básico não

é mais suficiente. Quando nosso dinheiro e conforto aumentam, a sensação
de satisfação que esperávamos alcançar com isso geralmente diminui.
Mesmo sabendo que o sucesso material pode não trazer felicidade,
continuamos nos engajando em uma luta sem fim para alcançar objetivos
externos, esperando que eles melhorarem a vida. No entanto, com mais
riqueza e mais poder, surgem mais responsabilidades e todos nós acabamos
nos sentindo estressados: salientando que para manter o nosso estilo de vida,
precisamos estar estressados para continuar a melhorar, e insistimos em
perder tudo para o que trabalhamos. Estresse. Estresse. Estresse. “Esse
paradoxo de expectativas crescentes sugerem que melhorar a qualidade de
vida pode ser um desafio insuperável. Na verdade, não há problema inerente
ao nosso desejo de alcançar nossos objetivos, contanto que nós aproveitemos
a luta ao longo do caminho. O problema surge quando as pessoas estão tão
fixadas no que elas querem que elas deixem de sentir prazer no presente.
Quando isso acontece, elas perdem sua chance de contentamento.
Embora as evidências sugiram que a maioria das pessoas está envolvida
nessa esteira frustrante das expectativas crescentes, muitos indivíduos
encontraram maneiras de escapar dela. Estas são pessoas que,
independentemente de suas condições materiais, foram capazes de
melhorar a qualidade de suas vidas, quem está satisfeito, e quem tem um
jeito de fazer com que os que estão ao seu redor também sejam um pouco
mais felizes.
Tais indivíduos levam uma vida vigorosa, estão abertos a uma variedade de
experiências, continuam aprendendo até o dia em que morrem, e têm fortes
laços e compromissos com outras pessoas e com o ambiente em que vivem.
Eles gostam do que fazem, mesmo que seja tedioso ou difícil; eles quase
nunca ficam entediados, e eles podem entender o que quer que surja em seu
caminho. Possivelmente sua maior força é que eles estão no controle de suas
vidas. ”(10)
Claramente, parece ser mais benéfico descobrir como a vida cotidiana pode
ser mais harmoniosa e mais satisfatória, e assim seguir por uma rota direta o
que não pode ser terminada através da busca constante por objetivos
simbólicos. (44-45)
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experiência interior exigirá uma mudança drástica na atitude em relação ao
que é importante e o que não é.
“Crescemos acreditando que o que mais conta em nossas vidas é o que
ocorrerá no futuro. . . Claro que esta ênfase no adiamento da gratificação é,
até certo ponto inevitável. Como Freud e muitos outros antes e depois dele
notaram, a civilização é construída sobre a repressão dos desejos individuais.
Seria impossível manter qualquer tipo de ordem, qualquer divisão complexa
do trabalho, a menos que os membros da sociedade fossem forçados a
hábitos e habilidades que a cultura exigia, quer os indivíduos gostassem ou
não. Socialização, ou a transformação de um organismo humano em uma
pessoa que funciona com sucesso dentro de um determinado sistema social,
não pode ser evitado. A essência da socialização é fazer com que as pessoas
dependam de controles sociais, para que elas respondam previsivelmente ter
as recompensas e punições. E a forma mais eficaz de socialização é alcançada
quando as pessoas se identificam tão completamente com a ordem social
que eles não podem mais se imaginar quebrar qualquer uma das suas regras.
Ao nos fazer trabalhar por seus objetivos, a sociedade é auxiliada por alguns
poderosos aliados: nossas necessidades e nosso condicionamento genético.
Todos os controles sociais, por exemplo, são baseados em ameaça ao instinto
de sobrevivência. O povo de um país oprimido obedece aos seus
conquistadores porque eles querem continuar vivendo. Até muito
recentemente, as leis até das mais civilizadas nações (como a Grã-Bretanha)
foram impostas pelas ameaças de tortura, chicotadas, mutilações, ou morte.
Quando não confiam na dor, os sistemas sociais usam o prazer como
incentivo para aceitar normas. A "boa vida" prometida como uma
recompensa por uma vida inteira de trabalho e adesão às leis é construída
sobre os desejos contidos em nossos programas genéticos. Praticamente
todo desejo que temos são parte da natureza humana, da sexualidade à
agressão, do desejo de segurança a uma receptividade à mudança, isso tem
sido explorada como fonte de controle social por políticos, igrejas,
corporações e anunciantes. ”(16-17)
É importante esclarecer aqui a diferença entre prazer e diversão. Procurar
prazer é simplesmente um sentimento de satisfação - uma resposta reflexa conectada a nós para garantir preservação da espécie. Comer é prazeroso
para garantir que nossos corpos recebam a nutrição que precisamos. O sexo
é prazeroso para garantir que tenhamos filhos e continuemos raça humana.
O prazer é um ingrediente importante para a qualidade de vida, mas por si só
não traz felicidade. Não acrescenta complexidade ao indivíduo porque

quando algo é prazeroso, nossos planos conscientes desempenham um
papel mínimo. O prazer ajuda a manter a ordem, mas ele em si não pode
criar uma nova ordem na consciência. Não há nada de errado em seguir a sua
programação genética e busca de prazer, contanto que você seja capaz de
manter o controle sobre ele quando necessário, priorizar outras coisas e
buscar outras metas.
Eventos agradáveis, por outro lado, são bem diferentes. Eles adicionam um
nível de complexidade para o indivíduo. “Eventos agradáveis ocorrem quando
uma pessoa não apenas encontrou alguma expectativa satisfazendo uma
necessidade ou um desejo, mas também foi além do que ele ou ela foi
programado fazer e conseguiu algo inesperado, talvez algo até inimaginável
antes. Prazer é caracterizado por este movimento para frente: por um senso
de novidade, de realização.... Depois de um evento agradável, sabemos que
mudamos, que o nosso próprio indivíduo tem crescido: em alguns aspectos,
nos tornamos mais complexos como resultado. Experiências que dão prazer
também podem dar divertimento, mas as duas sensações são bastante
diferentes. . . podemos sentir prazer sem qualquer investimento de energia
psíquica, enquanto a diversão só acontece como resultado de investimentos
de atenção incomum. Uma pessoa pode sentir prazer sem qualquer esforço,
se os centros apropriados em seu cérebro são eletricamente estimulados, ou
como resultado da estimulação química de drogas. Mas é impossível curtir
um jogo de tênis, um livro ou uma conversa, a menos que a atenção esteja
totalmente concentrada na atividade.
É por essa razão que o prazer é tão evanescente e que o eu não cresce como
uma conseqüência de experiências prazerosas. Complexidade requer investir
energia psíquica em metas novas, que são relativamente desafiadoras. . . .
Mas se alguém chega a ser complacente demais, sentindo que a energia
psíquica investida em novas direções é desperdiçada, a menos que haja uma
boa a chance de colher recompensas extrínsecas para isso, pode-se acabar
não mais aproveitando a vida, e o prazer torna-se a única fonte de experiência
positiva. . . .
Sem prazer, a vida pode ser suportada e pode até ser agradável. Mas só pode
ser assim precariamente, dependendo da sorte e da cooperação do ambiente
externo. Para ganhar controle pessoal sobre a qualidade da experiência, no
entanto, é preciso aprender a construir prazer com o que acontece dia após
dia. ”(46-48)
“A visão "livre" da natureza humana, que aceita e endossa todos os instintos
ou impulsiona por acaso ter simplesmente porque está lá, resulta em

consequências que são bastante reacionárias. ”(18, fluxo). Quando
procuramos prazer obsessivamente, sem questionar, desistimos do controle
sobre nossa consciência. Nós nos tornamos desamparados e vulneráveis. Se
você não pode resistir a comida, álcool, sexo ou qualquer outra forma de
prazer, você não está livre para direcionar sua energia psíquica. Em vez de
fazer atividades que você realmente quer fazer, coisas que atendem aos seus
objetivos, você acaba rendendo-se aos prazeres que seu corpo foi
programado (ou mal programado) para procurar. Para alcançar uma
independência saudável da sociedade, você deve recuperar esse controle
sobre seus instintos. Contanto que você responda previsivelmente ao que é
bom e ao que te faz mal, você é um alvo fácil para as várias pessoas dispostas
a explorar seus prazeres para seus próprios fins. Além disso, quando as
recompensas que você deseja não são de sua própria escolha consciente, ou
são escolhido como resultado do que outras pessoas dizem que deveria ser,
você perde potencialmente milhares de experiências gratificantes. Você não
percebe porque eles não são seus desejos.
“Não há dúvida de que, para sobreviver, e especialmente sobreviver em uma
sociedade complexa, é necessário trabalhar por objetivos externos e adiar
gratificações imediatas. Mas uma pessoa não tem que ser transformado em
um fantoche puxado pelos controles sociais. A solução é gradualmente
tornar-se livre de recompensas da sociedade e aprender como substituir por
recompensas que estão sob seus próprios poderes. Isso não quer dizer que
devemos abandonar todos os objetivos endossados pela sociedade; em vez
disso, significa que, além de ou em vez dos objetivos que outros usam para
nos subornar, nós devemos desenvolver um conjunto próprio.
O passo mais importante para se emancipar dos controles sociais é a
capacidade de encontrar recompensas nos eventos de cada momento. Se
uma pessoa aprende a gostar e encontrar significado no fluxo contínuo de
experiência, no processo de viver em si, o ônus dos controles sociais cai
automaticamente dos ombros. O poder retorna para a pessoa quando as
recompensas não são mais relegado a forças externas. Já não é necessário
lutar por metas que sempre parecem se distanciar do futuro, para terminar
cada dia entediante com a esperança de que amanhã, talvez algo bom
aconteça. Em vez de sempre lutar pelo prêmio tentador pendurada fora do
alcance, começa-se a colher as recompensas genuínas da vida. Mas não é por
abandonar os desejos instintivos de nos libertarmos dos controles sociais. Nós
devemos também nos tornar independentes dos ditames do corpo, e
aprender a nos encarregar do que acontece na mente. Dor e prazer ocorrem

na consciência e só existem lá. Quanto mais obedecemos os padrões de
resposta de estímulo socialmente condicionado que exploram a nossa
necessidade biológica, mais somos controlados por outros. ”(19)
Aprender a encontrar prazer e recompensa em cada momento é a única
maneira consistente de sermos capazes de melhorar nossa experiência de
vida. Portanto, toda experiência de flow deve ser composta de atividades que
gostamos. Discutimos os elementos do prazer (também conhecidos como
elementos do flow) em detalhes anteriormente no LIVRO DO FLOW, mas
vamos fornecer um breve resumo aqui. As características comuns da
experiência ótima são: “uma sensação de que as habilidades são adequadas
para lidar com os desafios em mãos, em um sistema de ação direcionado por
regras e pistas claras sobre o desempenho de um deles. A concentração é tão
intensa que não há atenção deixada sobre o pensamento, sobre qualquer
coisa irrelevante, ou para se preocupar com problemas. Autoconsciência
desaparece e a sensação de tempo fica distorcida. Uma atividade que produz
tais experiências é tão gratificante que as pessoas estão dispostas a fazê-las
por si mesmas, com a pouca preocupação que eles obterão, mesmo quando
for difícil, ou perigoso ”(71). O que isto significa é que as condições
psicológicas que tornam o flow possível, parecem ser as mesmas em todo o
mundo. Não importa a atividade, as razões são as mesmas. Com esse
conhecimento do que torna uma experiência agradável, agora podemos
fornecer exemplos que todos nós podemos usar para melhorar a qualidade
de vida.

ENCONTRANDO FLUXO NA VIDA COTIDIANA
A maioria das pessoas, crianças e adultos “precisa de
incentivos externos para dar os primeiros passos em atividades que
requerem uma difícil reestruturação da atenção. Atividades mais agradáveis
não são naturais; elas exigem um esforço que inicialmente relutam em fazer.
Mas uma vez que a interação começa a fornecer feedback para as
habilidades da pessoa, geralmente começa a ser intrinsecamente
gratificante. Uma experiência autotélica é muito diferente dos sentimentos
que tipicamente temos no curso de vida. Muito do que normalmente
fazemos não tem valor em si, e só o fazemos porque temos que fazê-lo, ou
porque esperamos algum benefício futuro dele. . . . [Mas] porque as atividades
do flow são livremente escolhidas e mais intimamente relacionadas com as
fontes do que é significativo, talvez sejam indicadores mais precisos de quem
somos. ”(68, 77)

Agora é hora de explorar melhor as maneiras pelas quais podemos direcionar
melhor nosso propósito, extrair nosso melhor eu em todas as circunstâncias,
descobrir novas oportunidades de ação e desconsiderar ameaças externas.
Para alcançar o controle sobre o que acontece na mente, pode-se recorrer a
uma quase infinita gama de oportunidades de diversão - por exemplo,
através de esportes, jogos, arte, e hobbies, através do uso de habilidades
físicas e sensoriais - variando de atletismo para música ao Yoga, através do
desenvolvimento de habilidades simbólicas como poesia, filosofia ou
matemática, através do trabalho e da sua carreira, através das relações com a
família, pais, cônjuges, filhos e amigos e, sim, mesmo através da adversidade,
tragédia e sofrimento.

FLOW ATRAVÉS DO CORPO
“Quando estamos infelizes, deprimidos ou entediados, temos um remédio
fácil: usar o corpo para tudo que vale a pena.
Poucos aprendem a se mover com a graça de um acrobata, ver com o olhar
renovado de um artista, sentir a alegria de um atleta que quebra seu próprio
recorde, gosto com a sutileza de um conhecedor, ou amor com uma
habilidade que eleva o sexo a uma forma de arte. Como essas oportunidades
estão facilmente ao alcance, o passo mais fácil para melhorar a qualidade de
vida consiste em simplesmente aprender a controlar o corpo e seus sentidos.
”(94)
Há um debate eterno sobre o valor do corpo humano. Muitos cientistas têm
tentado valorizar o corpo com base em suas partes, seus ingredientes
químicos, a capacidade da mente, e a fiação neural. No entanto, nenhum
deles considera quão inestimável o corpo realmente é: “Sem isso não haveria
experiências e, portanto, nenhum registro da vida como a conhecemos.
Tentar agregar um valor de mercado ao corpo e seus processos é o mesmo
que tentar colocar um preço na vida: por qual escala podemos estabelecer
seu valor?
Tudo o que o corpo pode fazer é potencialmente agradável. No entanto,
muitas pessoas ignoram essa capacidade, e usam seu equipamento físico o
mínimo possível, deixando sua capacidade de fornecer flow inexplorada.
Quando deixados subdesenvolvidos, os sentidos nos dão informações
caóticas: Um corpo não treinado corpo se move de formas aleatórias e
desajeitadas, um olhar insensível se apresenta feio ou desinteressante, uma
audição que não é sensível à música ouve ruídos chocantes, o palato

grosseiro conhece apenas sabores insípidos. Se as funções do corpo são
deixadas a atrofiar, a qualidade de vida torna-se meramente adequada, e
para alguns até mesmo sombria. Mas se alguém assume o controle do que o
corpo pode fazer, e aprende a impor ordem às sensações físicas, a entropia
produz uma sensação de harmonia agradável na consciência. . . .
Antes de explorar mais detalhadamente como a atividade física contribui
para a melhor experiência, deve-se salientar que o corpo não produz flow
apenas por seus movimentos. A mente é sempre envolvida também. . . . O
flow não pode ser um processo puramente físico: músculos e cérebro devem
ser igualmente envolvidos. ”(95-96)
Os sentidos oferecem uma quantidade quase ilimitada de prazer, mas só
para aqueles que trabalham duro para desenvolver as habilidades que eles
exigem. “Para aqueles que não o fazem, o corpo permanece de fato um
pedaço de carne bastante barata. ”(96)

O FLOW ATRAVÉS DO MOVIMENTO
Esportes, atletismo e movimento em geral proporcionam uma ótima
maneira de romper limitações do que uma pessoa e um corpo acreditam que
podem realizar. Inúmeras atividades, incluindo dança, imitação, atuação, ioga
e artes marciais, dependendo de técnicas rítmicas ou movimentos
harmoniosos para transformar o corpo em um instrumento, uma forma de
expressão, e uma fonte de prazer. “A popularidade das charadas como um
jogo de tabuleiro acontece devido ao fato de que permite que as pessoas
deixem por um tempo sua identidade habitual e desempenhem papéis
diferentes. Mesmo a imitação tola e desajeitada pode proporcionar um alívio
agradável das limitações dos padrões cotidianos de comportamento, um
vislumbre de modos alternativos de ser. ”(100). E a melhor parte? É algo
disponível para todos! Não importa quão adequado ou inadequado, cada
pessoa SEMPRE tem espaço para uma pequena melhora. Você só pode se
beneficiar de ficar um pouco mais forte, indo um pouco mais rápido,
sentindo-se um pouco mais saudável, e esforçando-se um pouco mais.
"No entanto, um objetivo sem significância atlética pode ter grande
relevância, isso se torna evidente quando a pessoa realiza o objetivo com a
intenção de demonstrar uma perfeição de habilidade. ”(98) Quando analisado
através desta lente, até mesmo os atos físicos mais simples podem ser
transformados em uma experiência de flow agradável. “Os passos essenciais

no processo são:
(a) estabelecer um objetivo geral e tantos sub-objetivos quanto sejam
realisticamente viáveis;
(b) encontrar formas de medir o progresso em termos das metas
escolhidas;
(c) continuar concentrando-se no que se está fazendo, e continuar
fazendo cada vez mais distinções nos desafios envolvidos na atividade;
(d) desenvolver as habilidades necessárias para interagir com as
oportunidades disponíveis; e
(e) continuar aumentando as apostas se a atividade se tornar
entediante.
Por exemplo, caminhar: é uma das atividades físicas mais triviais imagináveis,
mas pode ser profundamente complexa e agradável, quase uma forma de
arte, se uma pessoa define objetivos e leva o controle do processo.
(a) Um grande número de diferentes objetivos pode ser definido para
uma caminhada. Por exemplo, a escolha do itinerário: onde alguém deseja ir
e por qual rota. Ou desenvolver um estilo, uma maneira de mover o corpo
com facilidade e eficiência. Uma economia de movimento que maximiza o
bem-estar físico é outro objetivo óbvio. Dentro da rota geral, alguns
sub-objetivos podem ser para selecionar locais para parar ou pontos de
referência para ver.
(b) Para medir o progresso, o feedback pode incluir quão rápido e quão
facilmente a distância pretendida foi coberta; Quantas vistas interessantes se
viram; e como muitas novas idéias ou sentimentos foram entretidos ao longo
do caminho.
(c) Os desafios da atividade são o que nos força a nos concentrar. Os
desafios de uma caminhada varia muito, dependendo do ambiente. Para
quem vive em grandes cidades, calçadas planas e layouts de ângulo reto
facilitam o ato físico de caminhar. Andar em uma trilha de montanha é outra
coisa: para um caminhante experiente a cada passo apresenta um desafio
diferente a ser resolvido com uma escolha das mais eficientes posições que
darão a melhor alavancagem, levando simultaneamente em consideração
momento e centro de gravidade do corpo e das várias superfícies - terra,

pedras, raízes, grama, ramos - em que o pé pode pousar.
(d) Na cidade, o terreno em si não é desafiador, mas há outras
oportunidades para desenvolvimento de habilidades. A estimulação social
das multidões, o histórico e a arquitetura do meio urbano podem acrescentar
enorme variedade a uma caminhada. Há janelas de lojas para ver, pessoas
para observar, padrões de interação humana para refletir. Alguns dos
caminhantes se especializam em escolher os percursos mais curtos, outros os
mais interessantes; alguns se orgulham de andar na mesma rota com
precisão cronométrica, outros gostam de misturar e combinar seu itinerário.
No inverno, alguns pretendem caminhar o maior tempo possível os trechos
ensolarados da calçada, e caminhar o máximo possível no verão. Há aqueles
que cronometram suas passagens exatamente para quando as luzes do
semáforo mudam para verde.
(e) É claro que essas chances de prazer devem ser cultivadas; elas não
acontecem automaticamente para aqueles que não controlam seu itinerário.
A menos que se estabeleçam metas e desenvolvam habilidades, andar é
apenas trabalho penoso. “(97-98)
Outra maneira simples de cultivar mais desafios em sua vida é entrar em
uma situação competitiva. A competição é uma maneira rápida de
desenvolver complexidade, estímulo e prazer. “O que cada pessoa procura é
atualizar seu potencial, e essa tarefa é facilitada quando outros nos forçam a
fazer o nosso melhor. Claro, a competição melhora a experiência apenas
enquanto a atenção é focada principalmente na atividade em si. Se objetivos
extrínsecos - como bater o adversário, querer impressionar um público, ou
obter um grande contrato profissional - é o que se está preocupado, então a
concorrência é susceptível de se tornar uma distração, ao invés de um
incentivo para se concentrar a consciência no que está acontecendo. ”(73) Se
vencer seu oponente se torna mais importante do que realizar o seu melhor,
o prazer tende a desaparecer. “A competição só é agradável quando é um
meio de aperfeiçoar as habilidades da pessoa; quando se torna um fim em si
mesmo, deixa de ser divertido. ”(50)
Tenha em mente que nenhuma atividade será agradável se você se
aproximar dela com uma atitude ruim de que você deve fazer porque é bom
para você, ou está na moda, ou porque todos os seus amigos estão fazendo
isso. Tantas pessoas ficam exaustas tentando entrar em forma porque
sentem que é o que eles têm que fazer e então acabam odiando cada

segundo disso: “Eles fizeram o erro usual de confundir forma e substância, e
assumir que ações concretas e os eventos são a única “realidade” que
determina o que eles experimentam. Para esses indivíduos, ingressar em um
clube de saúde sofisticado deve ser quase uma garantia de que eles se
divertirão. No entanto, o prazer, como vimos, não depende do que você faz,
mas de como você faz isso. ”(99)

FLOW ATRAVÉS DO SEXO
Quando você faz sexo, é sempre uma experiência agradável? Seja honesto
com você mesmo.
Você respondeu não? Ótimo! Porque para a maioria das pessoas, o sexo é
chato e entediante.
“Historicamente, o romance parece ter sido restrito aos jovens e àqueles que
tiveram o tempo e o dinheiro para entrar nele; a grande maioria em qualquer
cultura parece ter tido uma vida sexual monótona. Pessoas "decentes" em
todo o mundo não gastam muita energia na tarefa de reprodução sexual, ou
sobre as práticas que foram construídas sobre ela. Romance se assemelha a
esportes a este respeito também: em vez de fazê-lo pessoalmente, a maioria
das pessoas se contentam em ouvir sobre isso ou assistir alguns especialistas
executá-lo. "(102) E para aqueles que estão em relacionamentos ... você
provavelmente sabe onde estou indo com isso. Quando você conheceu seu
parceiro, tenho certeza de que era extremamente mais fácil de obter prazer
do sexo - e realmente se divertir. Mas com o tempo fica cada vez mais difícil
continuar gostando de sexo com a mesma pessoa, como é provavelmente
verdade que os humanos, como a maioria das espécies de mamíferos, não
são monogâmicos por natureza.
Então o que você pode fazer sobre isso? Como você pode apimentar sua vida
amorosa e mantê- la temperada?
Felizmente, existem muitas maneiras de tornar o sexo mais agradável:
Primeiro, vamos começar reconhecendo que sexo prazeroso depende
inteiramente do que acontece com a consciência dos envolvidos: “O mesmo
ato sexual pode ser experimentado como doloroso, revoltante, assustador,
neutro, agradável, prazeroso, prazeroso ou extático - dependendo como ela
está vinculada aos objetivos de uma pessoa. Um estuprador pode não ser
distinguível fisicamente de um amante, mas seus efeitos psicológicos são
mundos à parte. ”(101)

Certifique-se de levar esse fato em consideração - realmente pense sobre isso
e lembre-se - antes concentrando-se em mais alguma coisa neste capítulo.
“Para ter prazer no sexo, é preciso apenas ser saudável e disposto: nenhuma
habilidade especial é necessária, e logo após as primeiras experiências,
poucos novos desafios físicos surgem novamente. Como todos prazeres, o
sexo se tornará chato com o tempo; Pode mudar de uma experiência
genuinamente positiva a um ritual sem sentido ou dependência viciante, a
menos que você o transforme em uma atividade agradável.
O erotismo é uma forma de cultivar a sexualidade que se concentra no
desenvolvimento das habilidades. Em certo sentido, o erotismo é para o sexo
como o esporte é para a atividade física. O Kama Sutra e a Alegria do sexo são
dois exemplos de manuais que visam fomentar o erotismo, fornecendo
sugestões e objetivos para ajudar a tornar a atividade sexual mais variada,
mais interessante e desafiadora. . . .
Mas o verdadeiro cultivo da sexualidade só começa quando as dimensões
psicológicas são adicionadas o puramente físico. . . .Romance - os rituais de
cortejo desenvolvidos pela primeira vez na romântica região do sul da França
- fornece toda uma nova gama de desafios para os amantes. Para aqueles
que aprendem as habilidades necessárias para satisfazê-las, torna-se não
apenas agradável, mas divertido também. . . .
Uma terceira dimensão da sexualidade começa a surgir quando, além do
prazer físico e a diversão de um relacionamento amoroso, o amante sente um
cuidado genuíno por seu parceiro. Lá são então novos desafios que se
descobre: desfrutar do parceiro como uma pessoa única, entendê-la e
ajudá-la a cumprir seus objetivos. Com o surgimento desta terceira dimensão
sexualidade torna-se um processo muito complexo, que pode continuar
fornecendo experiências de flow pela vida. . . . É impossível para os parceiros
não ficarem entediados a menos que trabalhem para descobrir novos
desafios na empresa um do outro e aprender habilidades apropriadas para
enriquecer a relação. Inicialmente, apenas os desafios físicos são suficientes
para sustentar o flow, mas a menos que o romance e o cuidado genuíno
também se desenvolvem, o relacionamento vai se tornar obsoleto.
Como manter o amor vivo? A resposta é a mesma de qualquer outra
atividade. Para ser agradável, um relacionamento deve se tornar mais
complexo. Para se tornar mais complexo, os parceiros devem descobrir novas
potencialidades em si e nos outros. Para descobrir isso, eles devem investir
atenção uns nos outros - para que eles possam aprender pensamentos e
sentimentos, que sonhos residem na mente do parceiro. Isso em si é um

processo interminável, uma tarefa vitalícia. Depois que alguém começa a
realmente conhecer outra pessoa, então muitas aventuras conjuntas se
tornam possíveis. . . O que é importante é o princípio geral: que a sexualidade,
como qualquer outro aspecto da vida, pode ser agradável se estamos
dispostos a assumir o controle dela, e cultivá-la na direção da maior
complexidade. ”(101-103)

FLOW ATRAVÉS DA VISÃO
É fácil entender por que a atividade física pode ser agradável, “mas
poucas pessoas vão além destas atividades físicas para explorar as
capacidades quase ilimitadas dos outros órgãos do corpo, embora qualquer
informação que o sistema nervoso possa reconhecer se presta a variadas
experiências de fluxo.
Vendo, por exemplo, é mais frequentemente usado simplesmente como um
sistema de sensoriamento distante, para evitar pisar no gato, ou para
encontrar as chaves do carro. Ocasionalmente, as pessoas param para
“banquetear seus olhos” quando uma vista deslumbrante particular aparece
na frente deles, mas eles não cultivam sistematicamente o potencial de sua
visão. Habilidades visuais, no entanto, podem fornecer acesso constante a
experiências agradáveis. ”(106)
Grandes obras de arte e monumentos mundanos podem ser deliciosos com
treinamento suficiente. Como é verdade em todas as atividades de flow, não
se pode esperar diversão em um propósito sem cultivar as habilidades
necessárias. “Comparado a várias outras atividades, no entanto, visão é
imediatamente acessível. . . por isso, é uma pena particular deixar que ela
fique subdesenvolvida. ”(108)

FLOW ATRAVÉS DA MÚSICAA música é uma maneira incrivelmente
fácil e acessível de experimentar o flow, e há uma variedade de maneiras de
fazer isso. Simplesmente ouvir música ajuda a organizar a mente e reduzir a
entropia psíquica, enquanto isso, fazer música não é apenas agradável, mas
requer uma complexidade incrível em aprender como produzir sons
harmoniosos. Como o domínio de qualquer habilidade complexa, fazendo
música também ajuda a fortalecer o ego.
“Ouvir música afasta tédio e ansiedade, e quando seriamente atendido, pode
induzir experiências de flow. . . Não é a audição que melhora a vida, é a escuta.

Nós escutamos música, mas raramente ouvimos, e poucos poderiam ter
estado fluindo como resultado disso.
Como com qualquer outra coisa, para apreciar a música é preciso prestar
atenção a ela. Na medida em que a tecnologia de gravação torna a música
muito acessível e, portanto, um dado adquirido reduz nossa capacidade de
obter prazer com isso. Antes do advento da gravação de som, uma
performance musical ao vivo retinha mais admiração que uma música
gravada gera... Uma abordagem diferente do evento aumenta as
expectativas, com a consciência de que é preciso prestar muita atenção,
porque o desempenho é único e não irá ser repetido novamente.
O público das apresentações ao vivo de hoje... continuam a participar em
algum grau nestes elementos rituais; há poucas outras ocasiões em que um
grande número de pessoas testemunha o mesmo evento juntos, pense e
sinta as mesmas coisas e processe as mesmas informações… As próprias
condições da performance ao vivo ajudam a focalizar a atenção na música e,
torna mais provável que o flow aconteça em um show do que quando se
ouve reproduzir a música. . . [Ainda] qualquer som pode ser uma fonte de
prazer se for atendido corretamente. . . Mesmo o intervalo de silêncio entre
sons, se ouvidos atentamente, podem ser estimulantes.
Aqueles que aproveitam ao máximo o potencial de diversão inerente à
música tem estratégias para transformar a experiência em flow. Eles
começam reservando horários específicos para ouvir. Quando chega a hora,
eles aprofundam a concentração apagando as luzes, sentando-se em uma
cadeira favorita, ou seguindo algum outro ritual que focará a atenção. Eles
planejam cuidadosamente a seleção a ser jogada e formular metas
específicas para a sessão que está por vir.
Ouvir música geralmente começa como uma experiência sensorial. Nesta
fase, respondemos a qualidade do som que induz as reações físicas
agradáveis que são geneticamente conectadas ao nosso sistema nervoso. . . .
Somos particularmente sensíveis ao ritmo dos tambores ou ao baixo, que
alguns alegam lembrar o som do útero da mãe, onde o latejante coração é
ouvido pela primeira vez.
O próximo nível de desafio que a música apresenta é o modo analógico de
ouvir. Nesta fase, desenvolve-se a habilidade de evocar sentimentos e
imagens baseados nos padrões do som.
O estágio mais complexo da escuta musical é o analítico. Neste modo, a
atenção muda aos elementos estruturais da música, em vez dos elementos

sensoriais ou narrativos. Habilidades de escuta neste nível envolve a
capacidade de reconhecer a ordem subjacente ao trabalho, e os meios por
qual a harmonia foi alcançada. Eles incluem a capacidade de avaliar
criticamente o desempenho e a acústica; para comparar a peça com peças
anteriores e posteriores do mesmo compositor, ou com o trabalho de outros
compositores escrevendo ao mesmo tempo; e para comparar a orquestra,
maestro ou banda com suas próprias performances anteriores e posteriores,
ou com a interpretação dos outros. . . . Tendo estabelecido esses objetivos, um
ouvinte torna essa uma experiência ativa que fornece feedback constante
(por exemplo, "von Karajan abrandou", "a Berlim os latões são mais nítidos,
mas menos suaves ’). À medida que se desenvolvem habilidades de escuta
analítica, oportunidades de curtir música aumentam geometricamente.
“(109-111)
Se realmente quisermos nos aprofundar no flow, podemos tentar fazer
música para nós mesmos e experimentar recompensas ainda maiores do que
ouviríamos sozinhos. Existe uma conexão entre a capacidade de criar
harmonia no som e a harmonia mais geral e abstrata que a subjacente ao
tipo de ordem social que chamamos de civilização. “Atento a essa conexão,
Platão acreditava que as crianças deveriam aprender música antes de
qualquer outra coisa; aprender a prestar atenção aos ritmos graciosos e
harmonias toda a sua consciência se tornaria ordenada.
Nossa cultura parece ter colocado uma ênfase cada vez menor na exposição
de crianças pequenas a habilidades musicais. Sempre que os cortes são feitos
no orçamento da escola, cursos de música (também como artes e educação
física) são os primeiros a serem eliminados. É desanimador como estas três
habilidades básicas, tão importantes para melhorar a qualidade de vida, são
geralmente consideradas supérfluas no atual clima educacional. Privado de
séria exposição à música, as crianças crescem e se tornam adolescentes que
compensam a sua privação precoce, investindo excessivamente quantidades
de energia psíquica em sua própria música. Eles formam grupos de rock,
compram fitas e registros, e geralmente tornam-se cativos de uma
subcultura que não oferece muitas oportunidades para tornar a consciência
mais complexa.
Mesmo quando as crianças aprendem música, o problema usual geralmente
surge: muita ênfase é colocada em como eles executam, e muito pouco no
que eles experimentam. Pais que empurram suas crianças para se destacar
no violino geralmente não estão interessadas em saber se as crianças estão
realmente curtindo a brincadeira; eles querem que a criança tenha um bom

desempenho para atrair a atenção, para ganhar prêmios, e para acabar no
palco do Carnegie Hall. Ao fazer isso, eles conseguem perverter a música para
o oposto do que foi projetado para ser: eles a transformam em uma fonte
psíquica de desordem. As expectativas dos pais em relação ao
comportamento musical geralmente criam grande estresse, e às vezes um
colapso completo.- (111-112)
Apenas lembre-se, a música deve ser apreciada. E apesar de aprender a tocar
um instrumento ser mais fácil quando jovem, realmente nunca é tarde para
começar!

FLOW ATRAVÉS DO PALADAR
Como todos sabemos, comer é um dos prazeres mais básicos do nosso
sistema nervoso. Dentro de cada cultura, o simples processo de consumo de
calorias foi transformado em uma forma de arte que proporciona prazer além
da diversão.
“A preparação de alimentos se desenvolveu na história de acordo com os
mesmos princípios de todas as outras atividades de flow. Primeiro, as pessoas
aproveitaram as oportunidades de ação (neste caso, as várias substâncias
comestíveis em seu ambiente), e como resultado de atender
cuidadosamente eles foram capazes de fazer distinções mais refinadas entre
as propriedades dos alimentos. . . . Uma vez conscientes dessas propriedades,
as pessoas podem experimentá-las e depois desenvolver regras para reunir as
várias substâncias nas combinações mais agradáveis. Estas regras
tornaram-se as várias cozinhas; sua variedade fornece uma boa ilustração da
quase infinita gama de experiências de flow que podem ser evocadas com
um número relativamente limitado de ingredientes.
Em nossa cultura, apesar dos recentes holofotes sobre a cozinha gourmet,
muitas pessoas ainda mal observam o que eles colocam em suas bocas,
perdendo assim uma fonte potencialmente rica de prazer. Para transformar a
necessidade biológica de alimentar em uma experiência de flow, deve-se
começar prestando atenção ao que se come. É surpreendente, bem como
desanimador - quando os convidados engolem amorosamente alimentos
preparados sem qualquer sinal de ter notado suas virtudes. Que desperdício
de experiência rara se reflete nessa insensibilidade! Desenvolver um paladar
discriminador, como qualquer outra habilidade, requer o investimento de
energia psíquica. Mas a energia investida é devolvida muitas vezes em uma

experiência mais complexa. As pessoas que realmente gostam de comer
desenvolver com o tempo um interesse por uma cozinha particular e
conhecer sua história e suas peculiaridades. Eles aprendem a cozinhar nesse
idioma, não apenas pratos simples, mas refeições inteiras que reproduzem o
ambiente culinário da região. ”(114)
“Como todas as outras fontes de fluxo relacionadas a habilidades corporais. . .
o cultivo do sabor só leva a diversão quando se assume o controle da
atividade. Enquanto se esforçar para se tornar um gourmet ou um apreciador
de vinhos, porque está "com" coisa a fazer, esforçando-se para dominar um
desafio externamente imposto, então o gosto pode facilmente azedar. Mas
um paladar cultivado fornece muitas oportunidades de flow se alguém se
aproxima de comer - e cozinhar - em um espírito de aventura e curiosidade,
explorando as potencialidades dos alimentos em benefício da experiência e
não em como mostrar a perícia para uma pessoa. O outro perigo em se
envolver com prazeres culinários - e aqui novamente os paralelos com o sexo
são óbvios - é que eles podem se tornar viciantes. . .dado um gosto do que
eles estão geneticamente programados para desejar, as pessoas vão querer
mais, e levará tempo longe das rotinas necessárias da vida cotidiana para
satisfazer sua ânsia.
Mas a repressão não é o caminho para a virtude. Quando as pessoas se
controlam por medo, suas vidas são necessariamente diminuídas. Eles se
tornam rígidos e defensivos, e seu ego pára crescendo. Somente através da
disciplina livremente escolhida a vida pode ser desfrutada, e ainda mantida
dentro dos limites da razão. Se uma pessoa aprende a controlar seus desejos
instintivos, não porque precisa, mas porque ele quer, ele pode se divertir sem
se tornar viciado. Um fanático devoto de comida é tão chato para si mesmo e
para outros como o asceta que se recusa a entrar seu gosto. Entre estes dois
extremos, há bastante espaço para melhorar a qualidade da vida. ”(115)

FLOW NA MENTE
Experiências ótimas não vêm exclusivamente através dos sentidos.
Algumas das melhores experiências de nossas vidas são geradas dentro da
mente, desencadeadas por informações que nos desafia a pensar (ler,
escrever, criar teorias científicas, resolver enigmas, interpretação de notação
musical, análise de arte, etc.) “Estas atividades são principalmente de
natureza simbólica, na medida em que dependem de línguas naturais,
matemática ou algum outro sistema de notação como uma linguagem de

computador para alcançar seus efeitos de ordenação na mente. ”(118)
“É inútil lembrar fatos a menos que eles se encaixem em padrões, a menos
que se encontrem semelhanças e regularidades entre eles. O sistema de
pedidos mais simples é dar nomes às coisas; as palavras nós inventamos
transformamos eventos discretos em categorias universais. O poder da
palavra é imenso. . . . Os blocos de construção da maioria dos sistemas de
símbolos, as palavras tornam o pensamento abstrato possível e aumentar a
capacidade da mente de armazenar os estímulos a que assistiu. Sem
sistemas de ordenação de informações, até mesmo a memória mais clara
encontrará a consciência em um estado do caos. Depois que os nomes
vieram números e conceitos, e então as regras primárias para combina-los de
maneira previsível. No sexto século aC, Pitágoras e seus alunos tinham
embarcado na imensa tarefa de ordenação que tentou encontrar leis que
ligam astronomia, geometria, música e aritmética. Não surpreendentemente,
o trabalho era difícil de distinguir da religião, já que tentava atingir objetivos
semelhantes: encontrar uma maneira de expressar a estrutura do universo. . .
. Além de histórias e enigmas todas as civilizações desenvolveram
gradualmente regras mais sistemáticas para a combinação de informações,
formas de representações geométricas e provas formais. Com a ajuda de tais
fórmulas, tornou-se possível descrever o movimento das estrelas, prever
precisamente ciclos sazonais, e mapear com precisão a terra. Conhecimento
abstrato e, finalmente, o que sabemos sobre ciência experimental, cresceu a
partir dessas regras.
É importante salientar aqui um fato que muitas vezes é perdido de vista:
filosofia e ciência foram inventados e floresceram porque o pensamento é
prazeroso. Se os pensadores não gostassem do senso de ordem que o uso de
silogismos e números cria na consciência, é muito improvável que agora
tivéssemos as disciplinas de matemática e física. Esta afirmação no entanto,
voa em face das teorias mais atuais do desenvolvimento cultural. . . . [onde]
todo passo criativo é interpretado como o produto de forças extrínsecas,
sejam elas guerras, pressões demográficas, ambições territoriais, condições
de mercado, necessidade tecnológica ou a luta pela supremacia de classe.
Forças externas são muito importantes para determinar quais novas idéias
serão selecionadas dentre as muitas disponíveis; mas eles não podem
explicar sua produção. . . . Grandes pensadores sempre foram motivados pelo
prazer de pensar ao invés das recompensas materiais que poderiam ser
obtidas por ele. ”(125-126).
“Para desfrutar de uma atividade mental, é preciso atender às mesmas

condições que fazem atividades físicas agradáveis. Deve haver habilidade em
um domínio simbólico; tem que haver regras, um objetivo e um caminho de
obter feedback. É preciso ser capaz de se concentrar e interagir com as
oportunidades em um nível compatível com as habilidades de alguém.
Na realidade, alcançar tal condição mental ordenada não é tão fácil quanto
parece. Contrário ao que tendemos a assumir, o estado normal da mente é o
caos. Sem treinamento e sem um objeto no mundo externo que exige
atenção, as pessoas não conseguem concentrar seus pensamentos por mais
de alguns minutos de cada vez. . . . Entropia é o estado normal de consciência
- uma condição que não é útil nem agradável.
Para evitar essa condição, as pessoas estão naturalmente ansiosas para
preencher suas mentes com qualquer a informação está prontamente
disponível, desde que distraia a atenção de se voltar para dentro e de estar
vivendo em sentimentos negativos. Isso explica por que uma proporção tão
grande de tempo é investida em assistir televisão, apesar do fato de que é
muito raramente apreciado. . . . Enquanto as pessoas assistem televisão, eles
não precisam temer que suas mentes vagantes os obriguem a enfrentar
problemas pessoais. É compreensível que, uma vez que se desenvolva essa
estratégia para superar entropia psíquica, abandonar o hábito torna-se quase
impossível ”(118-120).
Pessoas sem um sistema simbólico internalizado podem facilmente tornar-se
cativos do meios de comunicação. Eles são facilmente manipulados por
demagogos, pacificados por artistas e explorados por quem tem algo para
vender. Se nos tornamos dependentes da televisão, das drogas, e em apelos
fáceis para a salvação política ou religiosa, é porque temos tão pouco para
recuar tão poucas regras internas para impedir que nossa mente seja
dominada por aqueles que afirmam ter as respostas. (128)
O melhor caminho para evitar o caos na consciência, é claro, é através dos
hábitos que dão controle sobre os processos mentais para o indivíduo, ao
invés de alguma fonte externa de estimulação ... . Adquirir tais hábitos requer
prática, no entanto, o tipo de objetivos e regras que são inerentes às
atividades de flow. Por exemplo, uma das formas mais simples de usar a
mente que está sonhando acordada: reproduzindo alguma sequência de
eventos como imagens mentais. Mas mesmo isso a maneira aparentemente
fácil de ordenar o pensamento está além do alcance de muitas pessoas. . . .
sonhar acordado é uma habilidade que muitas crianças nunca aprendem a
usar. No entanto, sonhar acordado não só ajuda a criar uma ordem
emocional, compensando a imaginação a realidade desagradável - como

quando uma pessoa pode reduzir a frustração e a agressividade contra
alguém que causou lesões visualizando uma situação em que o agressor é
punido - mas também permite que crianças (e adultos) ensaiem situações
imaginárias para que a melhor estratégia para enfrentá-los seja adotada,
opções alternativas consideradas, conseqüências imprevistas descobertas todos os resultados que ajudam a aumentar a complexidade da consciência.
E, claro, quando usado com habilidade, sonhar acordado pode ser muito
agradável. ”(120)
“O ponto é que brincar com idéias é extremamente estimulante. Não só
filosofia, mas o surgimento de novas idéias científicas são alimentado pelo
prazer que se obtém de criar nova maneira de descrever a realidade. . . .
Quando uma pessoa aprendeu um sistema simbólico bem o suficiente para
usar, ela estabeleceu um mundo portátil e independente dentro da mente.
”(127)
“Assim como o uso dos membros e dos sentidos está disponível para todos
sem considerar o sexo, raça, educação ou classe social, também os usos da
memória, da linguagem, da lógica, das regras de causalidade também são
acessíveis a qualquer um que deseje assumir o controle da mente. Muitas
pessoas desistem de aprender depois que eles saem da escola porque
passaram treze ou vinte anos de educação extrínseca motivada e essa ainda é
uma fonte de lembranças desagradáveis. Sua atenção tem sido manipulados
tempo suficiente do lado de fora por livros didáticos e professores, e eles têm
contado com a graduação como o primeiro dia da sua liberdade. Mas uma
pessoa que renuncia ao uso de suas habilidades simbólicas nunca são
realmente livres. Seu pensamento será dirigido pelas opiniões de seus
vizinhos, pelos editoriais nos jornais e pelos apelos da televisão. Ele estará à
mercê dos “experts". O ideal é que o fim da educação extrinsecamente
aplicada seja o começo de uma educação motivada intrinsecamente. Nesse
ponto, o objetivo de estudar não é mais faça “pontos", "ganhe um diploma" e
"encontre um bom emprego". Pelo contrário, é para entender o que é
acontecendo em torno de nós, para desenvolver um sentido pessoalmente
significativo do que é viver e experienciar a vida. Daí virá a profunda alegria
do pensador. ”(141-142)

FLUINDO COM A MEMÓRIA
A memória é uma das habilidades mentais mais antigas das quais
todas as outras derivam. Sem isso, nós não serÍamos capazes de lembrar e
não poderíamos seguir as regras que fazem todos os outros funcionamentos

mentais possíveis. Quando uma pessoa não tem nada para lembrar, a vida
pode se tornar severamente empobrecida.
“Uma pessoa que se lembra de histórias, poemas, letras de músicas,
estatísticas de beisebol, química, operações matemáticas, datas históricas,
passagens bíblicas e citações sábias tem muitas vantagens sobre quem não
cultivou tal habilidade. A consciência de tal pessoa é independente da ordem
que pode ou não ser fornecida pelo ambiente. Ela sempre pode se divertir e
encontrar significado no conteúdo de sua mente. Enquanto outros precisam
de estimulação externa - TV, leitura, conversação ou drogas - para manter
suas mentes entrando no caos, a pessoa cuja memória é armazenada com
padrões de informação é autônoma e auto-suficiente. Além disso, essa
pessoa também é muito mais querida, companheira, porque ela pode
compartilhar as informações em sua mente e, assim, ajudar a trazer ordem
na consciência daqueles com quem ela interage. Como alguém pode encontrar mais valor na memória? O jeito mais natural
de ser é decidir que assunto se está realmente interessado em. . . Se você
decidir o que gostaria de ter na memória, a informação estará sob o seu
controle, e todo o processo de aprendizado de coração torna-se uma tarefa
agradável, em vez de uma tarefa imposta do exterior. . . . Claro que existe
sempre um perigo de que a pessoa que domina uma informação use-a para
tornar-se um tédio arrogante. Todos nós conhecemos pessoas que não
conseguem resistir a exibir sua memória. Mas isso geralmente ocorre quando
alguém memoriza apenas para impressionar os outros. É menos provável que
uma pessoa se torne chata quando estiver intrinsecamente motivada - com
um interesse no material, e um desejo de controlar a consciência, ao invés de
controlar o meio Ambiente. - (123-124)

FLUINDO COM AS PALAVRAS
De palavras cruzadas a escrever poesia, para resolver enigmas, ler um
livro, gravar o seu pensamentos em um diário, e ter uma boa conversa - todos
estes são grandes oportunidades para nós para entrarmos no flow e melhorar
nossas vidas com palavras.
“E, novamente, não há razão para deixar de ser um consumidor passivo. . . .
Escrever é facilmente uma habilidade acessível que dá à mente um meio
disciplinado de expressão. Se o único ponto a escrever é para transmitir
informação, então mereceria se tornar obsoleto. Mas o ponto de escrever é
criar informações, não simplesmente passá-las. [Escrita] permite que alguém
registre eventos e experiências para que possam ser facilmente lembrados e

revividos no futuro. Isto é uma maneira de analisar e compreender
experiências, uma auto-comunicação que traz ordem para quem escreve.
Como qualquer outra atividade de fluxo, no entanto, a escrita que se torna
viciante torna-se perigosa: Obriga o escritor a comprometer-se com uma
gama limitada de experiências e exclui outras opções para lidar com eventos.
Mas quando a escrita é usada para controlar a experiência, sem deixa-la
controlar a mente, é uma ferramenta de sutileza infinita e recompensas ricas.
”(131-132)

FLUINDO COM A HISTÓRIA
“Embora a história não tenha as regras claras que fazem outras atividades
mentais como lógica, poesia ou matemática tão agradável, tem sua própria
estrutura inequívoca estabelecida pela sequência irreversível de eventos no
tempo. Observando, registrando e preservando a memória de tanto os
grandes como os pequenos eventos da vida é uma das formas mais antigas e
satisfatórias de trazer ordem para a consciência. De certo modo, todo
indivíduo é um historiador de sua própria existência pessoal. Por causa de seu
poder emocional, memórias de infância tornam-se elementos cruciais na
determinação do tipo de adultos que crescemos e como as nossas mentes
funcionarão... A tarefa de dar sentido ao passado novamente se torna
importante na velhice. Erik Erikson sustentou que a última etapa do ciclo de
vida humano envolve a tarefa de alcançar "integridade", ou reunir o que se
tem realizado e o que não conseguiu realizar no curso de sua vida em uma
história significativa que pode ser reivindicada como a sua.
Lembrar o passado não é apenas instrumental na criação e preservação de
uma identidade pessoal, mas também pode ser um processo muito
agradável. As pessoas guardam diários, guardam fotos, fazem slides e filmes
caseiros, e recolhem lembranças para armazenar em suas casas para
construir o que é, com efeito, um museu da vida da família.
Ter um registro do passado pode dar uma grande contribuição para a
qualidade de vida. Nos liberta da tirania do presente, e torna possível à
consciência revisitar antigos momentos. Torna possível selecionar e preservar
eventos de memória que são especialmente agradáveis e significativos, e
assim "criam" um passado que nos ajudará a lidar com o futuro.
A maioria de nós não pensa em nós mesmos como historiadores amadores o
tempo todo. Mas uma vez que nós tomar consciência de que ordenar eventos
no tempo é uma parte necessária de ser um ser consciente, e além disso, que

é uma tarefa agradável, então podemos fazer um trabalho muito melhor.
”(132-133) Existem várias maneiras de praticar a transformação da história em
uma experiência de flow, incluindo: Diários, escrever uma crônica familiar,
enfocar um aspecto particular do passado e depois pesquisar e coletar livros
e mobílias relevantes, aprendendo a história da comunidade em que você
vive visitando museus, lendo livros e juntando-se a associações, ou mesmo
pesquisando o mais a fundo possível no grupo étnico a que você pertence.
“Muitas vezes estamos inclinados a ver a história como uma lista triste de
datas para memorizar. . . O conhecimento visto como controlado de fora é
adquirido com relutância e não traz alegria. Mas assim que uma pessoa
decide quais aspectos do passado são convincentes, e decide persegui-los,
concentrando-se nas fontes e nos detalhes que são pessoalmente
significativos e registra as descobertas em um estilo pessoal, a história de
aprendizado pode se tornar uma experiência de flow total. ”- 134

FLUINDO COM A CIÊNCIA
“O que nos preocupa aqui é a ciência amadora, o prazer que as
pessoas comuns podem ter em observar e registrar leis de fenômenos
naturais. É importante perceber que, por séculos cientistas fizeram o
seu trabalho como um hobby, porque eles estavam fascinados com o
métodos que eles tinham inventado, e não porque eles tinham
empregos para o fazer o que gordo governo pagava para eles
inventarem.
Nicolau Copérnico aperfeiçoou sua descrição de época dos movimentos
planetários enquanto ele era um cônego da Catedral de Frauenburg, na
Polônia. O trabalho astronômico certamente não ajudou sua carreira na
Igreja, e durante a maior parte de sua vida as principais recompensas que ele
teve foram estéticas, derivadas da beleza simples de seu sistema. Galileu fora
treinado em medicina, e o que o levou a fazer cada vez mais perigosos
experimentos, essa foi a alegria que ele tinha em descobrir coisas como a
localização do centro de gravidade de vários objetos sólidos. Newton
formulou suas principais descobertas logo depois que ele recebeu seu B.A.
em Cambridge, em 1665, quando a universidade estava fechada por causa da
peste. Newton teve que passar dois anos na segurança e no tédio de um
retiro rural, e ele preencheu o tempo brincando com suas idéias sobre uma
teoria universal de gravitação. ”(136-137) A lista continua e continua. “A
situação é realmente diferente hoje em dia? É realmente verdade que uma
pessoa sem um Ph.D., que não está trabalhando em um dos principais

centros de pesquisa, não tem contribuição para o avanço da ciência?
Não há dúvidas de que um leigo não pode contribuir, como hobby, para o
tipo de pesquisa que depende de equipamentos multibilionários, ou uma
ressonância magnética nuclear espectroscopia. Mas, esses campos não
representam a única ciência que existe. O mental, estrutura que torna a
ciência agradável, é acessível a todos. Envolve curiosidade, observação
cuidadosa, uma maneira disciplinada de registrar eventos e encontrar
maneiras de regularidades subjacentes no que se aprende. Também requer a
humildade de estar disposto a aprender com os resultados de investigadores
anteriores, juntamente com bastante ceticismo e abertura de espírito rejeitar
crenças que não são apoiadas por fatos.
Definido nesse sentido amplo, existem mais cientistas amadores praticantes
do que se pensa. Alguns concentram seu interesse na saúde. . . alguns
aprendem tudo o que podem sobre a reprodução de animais domésticos, ou
criando novas flores híbridas. Outros replicam diligentemente as observações
dos primeiros astrônomos com seus telescópios de quintal. Há geólogos de
armário que vagueiam o deserto em busca de minerais, coletores de cactos
que vasculham as mesas do deserto para novos espécimes, e provavelmente
centenas de milhares de indivíduos que usam suas habilidades mecânicas a
ponto de estarem se aproximando da verdadeira compreensão científica.
O que impede muitas dessas pessoas de desenvolver suas habilidades é a
crença de que elas nunca serão capazes de se tornar genuínos, cientistas
"profissionais" e, portanto, que o seu hobby não deve ser levado a sério. Mas
não há melhor razão para fazer ciência do que o sentido de ordem traz à
mente do pesquisador. Se o flow, ao invés de sucesso e reconhecimento, é a
medida pela qual julgar seu valor, a ciência pode contribuir imensamente
para a vida. ”(137-138)

FLUINDO COM A FILOSOFIA
“Filósofos amadores, ao contrário de seus colegas profissionais nas
universidades, não precisam se preocupar com as lutas históricas pela
proeminência entre as escolas concorrentes, a política dos periódicos, e os
ciúmes pessoais dos estudiosos. Eles podem manter suas mentes nas
questões básicas. Qual é a primeira tarefa para o filósofo amador decidir. Ele
está interessado em quais os melhores pensadores do passado acreditaram
no que significa "ser"? Ou ele está mais interessado no que constitui o "bem"
ou o "belo"?

Como em todos os outros ramos da aprendizagem, o primeiro passo depois
de decidir que área se quer perseguir é aprender o que os outros pensaram
sobre o assunto. Ao ler, falar e ouvir seletivamente, pode-se formar uma idéia
do que é o “estado da arte” no campo. Novamente, a importância de assumir
pessoalmente o controle da direção da aprendizagem desde as primeiras
etapas não pode ser estressante demais. Se uma pessoa se sente coagida a
ler um determinado livro, a seguir um dado curso, porque esse é o suposto
caminho para fazê-lo, a aprendizagem vai contra a natureza. Mas se a decisão
é seguir o mesmo caminho por causa de um sentimento interior, o
aprendizado será relativamente fácil e agradável. . . . especialização é por uma
questão de pensar melhor, e não um fim em si mesmo. Infelizmente, muitos
pensadores sérios dedicam todo o seu esforço mental para se tornarem
eruditos bem conhecidos, enquanto isso eles esquecem o propósito na grade
de estudos.
Na filosofia, como em outras disciplinas, chega um ponto em que uma
pessoa está pronta para passar do status de consumidor passivo ao de
produtor ativo. Para anotar as percepções da pessoa esperando que um dia
eles sejam lidos com admiração pela posteridade seria na maioria dos casos
um ato de arrogância. . . Mas se alguém registra idéias em resposta a um
desafio interno para expressar claramente as principais questões pelas quais
alguém se sente confrontado, e tenta esboçar respostas que ajudam a dar
sentido às suas experiências, o filósofo amador terá aprendido a obter prazer
de uma das tarefas mais difíceis e recompensadoras da vida. ”(138-139).

ENCONTRANDO FLUXO NO TRABALHO
“Como outros animais, precisamos gastar uma grande parte de nossa
existência para ganhar a vida: calorias necessárias para abastecer o corpo não
aparecem magicamente na mesa, e casas e carros não aparecem
espontaneamente. Não há fórmula certa, no entanto, por quanto tempo as
pessoas realmente têm que trabalhar. . . [Sabemos que] o trabalho exige
grandes habilidades e o que é feito livremente refina a complexidade do eu;
e, por outro lado, há poucas coisas tão entrópicas quanto o trabalho não
qualificado feito sob compulsão. . . . Pelo trabalho ser tão universal e tão
variado, faz uma tremenda diferença para as pessoas escolher se o que faz
para viver é agradável ou não.
Não parece ser verdade que o trabalho necessariamente precise ser
desagradável. Pode sempre ser duro, ou pelo menos mais difícil do que não
fazer nada. Mas há ampla evidência de que o trabalho pode ser agradável e,

na verdade, muitas vezes é a parte mais agradável da vida. ”(143-144)
“O trabalho não apenas transforma o meio ambiente construindo pontes
entre rios e cultivando planícies estéreis; também transforma o trabalhador
de um animal guiado por instintos em uma pessoa consciente, dirigida por
objetivos e habilidosa. . . . Pode-se dizer aqui que escolher o estilo de vida com
base no de seus colegas de trabalho é repreensivelmente "elitista". Depois
estar com os caras em um bar se divertindo, quem vai ter coragem de dizer
que cavar no quintal durante um arco-íris é a sua melhor maneira de passar o
tempo? Pelos princípios do relativismo cultural a crítica seria justificável,
claro. Mas quando se entende que o prazer depende do aumento da
complexidade, não é mais possível levar a sério esse relativismo radical. A
qualidade da experiência das pessoas que brincam e transformam as
oportunidades em seus ambientes são claramente mais desenvolvidas, bem
como mais agradáveis do que as pessoas que resignam-se a viver dentro das
restrições da realidade estéril eles sentem que não podem alterar. ”(149)
“Indivíduos capazes de transformar seus empregos em atividades complexas
fazem isso reconhecendo oportunidades de ação onde outros não são
capazes, desenvolvendo habilidades, focalizando a atividade em questão, e
permitindo-se perder na interação de modo que seu indivíduo pode se
aprofundar com mais ênfase. . . Apesar das severas limitações do meio
ambiente, essas pessoas são capazes de mudar restrições em oportunidades
para expressar sua liberdade e criatividade. O método de uns representa uma
maneira de aproveitar o trabalho de alguém enquanto enriquece. O de
outros é mudar o trabalho em si, até que suas condições sejam mais
propícias ao flow, mesmo para pessoas que carecem de personalidades
autotélicas. Quanto mais o trabalho inerentemente se assemelha a um jogo com variedade, desafios adequados e flexíveis, metas claras e feedback
imediato - quanto mais agradável, independentemente do nível de
desenvolvimento do trabalhador. Assim transformado, o trabalho torna-se
agradável, e como resultado de um investimento pessoal de energia psíquica,
parece que também foram escolhidos livremente ”(151-152).
“Um dos exemplos mais interessantes de como o fenômeno do fluxo
apareceu para os pensadores de tempos antigos é o conceito de Yu referido
cerca de 2300 anos atrás nos escritos do Erudito taoísta Chuang Tzu. Yu é
sinônimo para o jeito certo de se seguir o caminho, ou o Tao: ele foi traduzido
para o inglês como "errante"; ou “andar sem tocar o chão”; ou "nadar", "voar" e
"fluir". Chuang Tzu acreditava que para Yu era o caminho apropriado para se
viver - sem preocupação com recompensas externas, espontaneamente, com

total comprometimento - curto, como uma experiência autotélica total. . . .
“Percepção e compreensão chegaram ao fim e o espírito se move onde quer.
Em outras palavras, as alturas místicas do Yu não são alcançados por algum
salto quântico sobre-humano, mas simplesmente pela focalização gradual de
atenção às oportunidades de ação em um ambiente, o que resulta em uma
perfeição de habilidades que com o tempo se torna tão completamente
automático a ponto de parecer espontâneo e de outro mundo. . . . Também é
notável que, há vinte e três séculos, a dinâmica dessa experiência já era tão
conhecida. ”(150-151)
“Então o trabalho pode ser brutal ou chato, ou agradável e excitante....
Quanto mais cedo percebermos a qualidade da experiência de trabalho mais
cedo pode ser transformada à vontade, para podermos melhorar a dimensão
da vida. No entanto, a maioria das pessoas ainda acredita que o trabalho é
para sempre destinado a permanecer “a maldição de Adão".
Em teoria, qualquer trabalho poderia ser mudado de forma a torná-lo mais
agradável seguindo as prescrições do modelo de flow. No entanto, se o
trabalho é agradável ou está muito baixo nas preocupações daqueles que
têm o poder de influenciar a natureza de um determinado trabalho. A
administração precisa cuidar da produtividade em primeiro lugar, e os chefes
sindicais têm que manter a segurança e as compensações em primeiro lugar
em suas mentes. No curto prazo, essas prioridades podem entrar em conflito
com as condições de produção de flow. Isso é lamentável, porque se
trabalhadores realmente gostassem de seus empregos, eles não só se
beneficiariam pessoalmente, mas mais cedo ou mais tarde eles quase
certamente produziriam mais eficientemente e alcançariam todos os outros
objetivos que agora tem precedência.
Ao mesmo tempo, seria errado esperar que, se todos os trabalhos fossem
construídos como jogos, todo mundo iria apreciá-los. Mesmo as condições
externas mais favoráveis não garantem que uma pessoa esteja em flow.
Porque a experiência ótima depende de uma avaliação subjetiva de quais são
as possibilidades de ação, e de suas próprias capacidades, muitas vezes, um
indivíduo ficará descontente, mesmo com um ótimo trabalho. . . Bem pago
mas rotinas repetitivas logo começam mostrarr seu tédio. . . A especialização
pode ser lucrativa mas faz com que o trabalho seja mais difícil. . . . Os
pioneiros se esgotam pelo motivo oposto de o especialista de rotina: eles
conseguiram o impossível uma vez, mas não encontraram maneira de fazer
isso novamente. ”(154-155)
“O que isso indica é tão importante quanto a estrutura de um trabalho é, por

si só, não determina se uma pessoa que executa esse trabalho vai encontrar
prazer nela ou não. Satisfação em um trabalho também depende se um
trabalhador tem ou não uma personalidade autotélica. . . . Para melhorar a
qualidade de vida através do trabalho, são necessárias duas estratégias
complementares: por um lado, os trabalhos devem ser redesenhados para
que se assemelhem tanto quanto possível às atividades de flow. . . Mas isso
também será necessário ajudar as pessoas a desenvolver personalidades
autotélicas. . . Treinando-as para reconhecer oportunidades de ação,
aprimorar suas habilidades, estabelecer metas alcançáveis. Nenhuma dessas
estratégias tende a tornar o trabalho muito mais agradável por si só; em
combinação, eles deve contribuir enormemente para uma ótima experiência.
”(157)
No entanto, para muitos de nós, não importa quanto flow tenhamos no
trabalho, ainda há relatos de descontentamento. Nós ainda preferimos estar
fazendo outra coisa. Esse fenômeno nos leva ao paradoxo estranho do
trabalho: "Em nossos estudos, encontramos muitas vezes um estranho
conflito interno na maneira como as pessoas se relacionam com o modo
como elas ganham a vida. Por um lado, nossos sujeitos geralmente relatam
que tiveram algumas de suas experiências mais positivas enquanto estavam
no trabalho. A partir dessa resposta, acreditava-se que eles gostariam de estar
trabalhando, que sua motivação no trabalho seria alta. Em vez disso, mesmo
quando se sentem bem, as pessoas geralmente dizem que prefeririam não
estar trabalhando, que sua motivação no trabalho é baixa. O inverso também
é verdade: quando supostamente desfrutam do seu suado lazer, as pessoas
geralmente relatam climas surpreendentemente baixos; ainda assim,
continuam desejando mais lazer.
Como esperado, quanto mais tempo uma pessoa passa em flow durante a
semana, melhor é a qualidade de sua experiência relatada. As pessoas que
estavam mais frequentemente em flow provavelmente se sentem "fortes",
"ativos", "criativos", "concentrados" e “motivados". No entanto, o que foi
inesperado foi a frequência com que as pessoas relataram situações de fluxo
no trabalho e quão raramente no lazer.
[Quando perguntado se as pessoas prefeririam estar fazendo outra coisa], os
resultados mostraram que as pessoas queriam fazer outra coisa mais quando
trabalhavam do que quando no lazer, e isso independentemente de estarem
em flow. Em outras palavras, motivação estava baixa no trabalho mesmo
quando proporcionava flow, e era alta no lazer mesmo quando a qualidade
de experiência foi baixa. ”(157- 159)

Assim, temos a situação paradoxal: no trabalho, as pessoas se sentem
habilidosas e desafiadas, e portanto, sentem-se mais felizes, fortes, criativas e
satisfeitas. No seu tempo livre, as pessoas sentem que geralmente não há
muito a fazer e suas habilidades não estão sendo usadas e, portanto, elas
tendem a sentir-se mais tristes, fracas, aborrecidas e insatisfeitas. No entanto,
elas gostariam de trabalhar menos e gastar mais tempo no lazer. . .
[Claramente], quando se trata de trabalho, as pessoas não atentam às
evidências de seus sentidos. Eles desconsideram a qualidade da experiência
imediata e se baseiam em sua motivação em vez disso, no estereótipo
cultural fortemente enraizado de como o trabalho deve ser. Eles pensam no
trabalho como uma imposição, uma restrição, uma violação de sua liberdade
e, portanto, algo a ser evitado tanto quanto possível.
Pode-se argumentar que, embora o flow no trabalho seja agradável, as
pessoas não podem suportar se desafiar o tempo todo. Elas precisam se
recuperar em casa, para se transformar em preguiçosos por algumas horas
no dia, mesmo que não gostem. Mas exemplos comparativos parecem
contradizer este argumento. Como essas descobertas sugerem, a apatia de
muitas pessoas ao nosso redor não é devido a estarem esgotados física ou
mentalmente. O problema parece estar mais na relação do trabalhador
moderno com seu trabalho, do que como a maneira como ele percebe seus
objetivos em relação a ele.
Quando sentimos que estamos investindo a atenção em uma tarefa contra a
nossa vontade, é como se a nossa energia psíquica estivesse sendo
desperdiçada. Em vez de sentirmos que estamos a alcançar nossos próprios
objetivos, sentimos que estamos fazendo os objetivos de outra pessoa se
tornar realidade. O tempo canalizado para tal tarefa é percebido como tempo
subtraído do total disponível para a nossa vida. Muitas pessoas consideram
seus empregos como algo que eles têm que fazer, um fardo imposto do
exterior, um esforço que tira a vida da razão de sua existência. Assim, mesmo
que a experiência momentânea no trabalho possa ser positiva, elas tendem a
evita-la, porque ele não contribui para o seu próprio alcance metas (159-160)
“Deve-se ressaltar, no entanto, que 'insatisfação' é um termo relativo. . . Nos
nossos estudos encontramos que os trabalhadores americanos tendem a
mencionar três razões principais para sua insatisfação com seus empregos,
todos os quais estão relacionados com a qualidade da experiência
normalmente disponível para eles no trabalho - embora, como acabamos de
ver, a experiência deles no trabalho tende a ser melhor do que em casa. (Ao
contrário da opinião popular, o salário e outras preocupações materiais

geralmente não estão entre suas preocupações mais urgentes.) A primeira e
talvez mais importante queixa diz respeito à falta de variedade e desafio. Isso
pode ser um problema para todos, mas especialmente para aqueles em
ocupações de nível inferior em que a rotina desempenha um papel
importante. O segundo tem a ver com conflitos com outras pessoas no
trabalho, especialmente chefes. A terceira razão envolve esgotamento: muita
pressão, muito estresse, muito pouco tempo para pensar por si mesmo,
muito pouco tempo para passar com a família. Este é um fator que
particularmente perturba os escalões superiores como executivos e gerentes.
Tais reclamações são reais o suficiente, pois se referem a condições objetivas,
mas podem ser abordada por uma mudança subjetiva na consciência.
Variedade e desafio, por exemplo, são características inerentes aos empregos,
mas eles também dependem de como se percebe as oportunidades.
Algumas pessoas vêem desafios em tarefas que a maioria das pessoas
acharia sem significado. Se um trabalho tem variedade ou não depende, em
última instância, mais da abordagem do que nas condições reais de trabalho.
O mesmo vale para as outras causas de insatisfação. Se dando bem com
colegas de trabalho e os supervisores podem ser difíceis, mas geralmente
podem ser gerenciados se alguém fizer a tentativa. Conflito no trabalho é
muitas vezes devido a uma pessoa ficar na defensiva por medo de perder o
lugar. Para provar a si mesmo, ele estabelece certas metas de como os outros
devem tratá-lo, e então espera rigidamente que os outros satisfaçam essas
expectativas. Isso raramente acontece como planejado, porque os outros
também têm uma expectativa para seus própria rígida. Talvez a melhor
maneira de evitar esse impasse é definir o desafio de alcançar as metas de
um, ajudando o chefe e os colegas a alcançar as deles; é menos direto e mais
demorado do que avançar para satisfazer os interesses de uma só pessoa,
independentemente do que acontece com os outros, mas, a longo prazo,
raramente falha.
Finalmente, tensões e pressões são claramente os aspectos mais subjetivos
de um trabalho e, portanto, os que deveriam ser controlados pela
consciência. O estresse existe somente se nós o experimentamos; são
necessárias as condições objetivas mais extremas para causá-lo. A mesma
quantidade de pressão vai murchar uma pessoa e ser um ótimo desafio para
outra pessoa. Existem centenas de maneiras de aliviar o estresse, algumas
baseadas em melhor organização, delegação de responsabilidade, melhor
comunicação com colegas de trabalho e supervisores; outros são baseados
em fatores externos ao trabalho, como melhoria da vida em casa, padrões de

lazer ou disciplinas internas como meditação transcendental. “(160-161)
“Essas soluções fragmentadas podem ajudar, mas a única resposta real para
lidar com o estresse no trabalho é considerá-lo parte de uma estratégia para
melhorar a qualidade geral da experiência. Claro Isto é mais fácil de dizer do
que fazer. Fazer isso envolve mobilizar energia psíquica e mantê-la focada em
objetivos pessoalmente forjados, apesar de distrações inevitáveis. ”(162)

O DESPERDÍCIO DO TEMPO LIVRE
“Agora pode ser útil considerar como o uso do tempo de lazer contribui
- ou não contribui - para a qualidade de vida global.
Embora, como vimos, as pessoas geralmente desejem deixar seus locais de
trabalho e chegar em casa, prontos para colocar seu tempo livre suado para o
bom uso, muitas vezes eles não têm idéia do que fazer. Ironicamente, os
empregos são realmente mais fáceis de aproveitar do que o tempo livre,
porque como atividades de fluxo eles têm metas, feedback, regras e desafios
embutidos, que incentivam a pessoa a envolver-se no trabalho, concentrar-se
e perder-se nele. Tempo livre, por outro lado, é desestruturado, e requer
muito mais esforço para ser moldado em algo que pode ser apreciado.
Hobbies que exigem habilidade, hábitos que estabelecem metas e limites,
interesses pessoais, e especialmente a disciplina interna ajuda a tornar o
prazer o que deve ser - uma chance para lazer. Mas no geral as pessoas
perdem a oportunidade de aproveitar o prazer ainda mais do que se
comparado com o tempo de trabalho.
A tremenda indústria de lazer que surgiu nas últimas gerações tem sido
concebida para ajudar a preencher o tempo livre com experiências
agradáveis. No entanto, em vez de usar nosso recursos físicos e mentais para
experimentar o flow, a maioria de nós passa muitas horas por semana
assistindo atletas famosos jogando em estádios enormes. Em vez de fazer
música, nós ouvimos discos de platina feitos por músicos milionários. Em vez
de fazer arte, nós vamos admirar pinturas que trouxeram as propostas mais
altas no último leilão. Nós não corremos riscos agindo em nossas crenças,
mas ocupamos horas a cada dia observando atores que fingem ter aventuras,
engajados em ação com significado falso.
Esta participação vicária é capaz de mascarar, pelo menos temporariamente,
o vazio subjacente da perda de tempo. Mas é um substituto muito pálido
para a atenção investida em desafios reais. As experiências de flow que
formam os resultados do uso de habilidades levam ao crescimento; leads de

entretenimento passivo não levam a lugar algum. Coletivamente, estamos
perdendo a cada ano o equivalente a milhões de anos de consciência. A
energia que poderia ser usada para se concentrar em objetivos complexos,
para o crescimento agradável é desperdiçado em padrões de estimulação
que apenas imitam a realidade. Lazer em massa, cultura de massa, e até
mesmo alta cultura, quando apenas atendidos passivamente e por
extrínsecas razões - como o desejo de exibir o status - são parasitas da mente.
Eles absorvem energia psíquica sem fornecer força substancial em troca. Eles
nos deixam mais exaustos, mais desanimados do que éramos antes.
A menos que uma pessoa se determine, tanto o trabalho quanto o tempo
livre provavelmente serão decepcionantes.
A maioria dos empregos e muitas atividades de lazer - especialmente aquelas
que envolvem o consumo passivo de meios de comunicação de massa - não
são projetados para nos tornar felizes e fortes. Sua finalidade é fazer dinheiro
para outra pessoa. Se permitirmos, eles podem sugar a medula de nossas
vidas, deixando apenas cascas fracas. Mas como tudo mais, trabalho e lazer
podem ser apropriados para nossas necessidades. Pessoas que aprendem a
gostar de seu trabalho, que não perdem seu tempo livre, acabam sentindo
que suas vidas como um todo se tornaram muito mais valiosas. "O futuro",
escreveu CK Brightbill, “pertencerá não somente ao homem instruído, mas ao
homem que é educado para usar seu lazer com sabedoria. ”(162-163)

APRECIANDO A SOLIDÃO E A COMPANHIA
“Mais do que qualquer outra coisa, a qualidade de vida depende de dois
fatores: como vivenciamos o trabalho, e nossas relações com outras pessoas. .
. Nós somos biologicamente programados a tornar outros humanos, os
"utensílios" mais importantes do mundo. Porque eles podem tornar a vida
muito interessante e gratificante ou totalmente miserável, como podemos
gerenciar relacionamentos com eles faz uma enorme diferença para a nossa
felicidade. Se aprendermos a tornar as nossas relações com os outros em
experiências de flow, nossa qualidade de vida como um todo vai ser muito
melhor.
Por outro lado, também valorizamos a privacidade e muitas vezes desejamos
ficar sozinhos. Ainda assim, freqüentemente acontece que, assim que
estamos sós, começamos a ficar deprimidos. É típico pessoas solitárias se
sentirem que não há desafio, não há nada a fazer. Para alguns, a solidão

provoca de forma mais branda os sintomas desorientadores da privação
sensorial. A menos que se aprenda a tolerar e até mesmo a gostar de ficar
sozinho, é muito difícil realizar qualquer tarefa que requer concentração
indivisa. Por esta razão, é essencial encontrar maneiras de controlar a
consciência mesmo quando somos deixados por nossa própria conta.
”(164-165)
“Das coisas que nos assustam, o medo de ser deixado de fora do flow da
interação humana é certamente um dos piores. Não há dúvida de que somos
animais sociais; somente na companhia de outras pessoas nos sentimos
completos. Em muitas culturas pré-letradas, a solidão é tão intolerável que
uma pessoa faz um grande esforço para nunca estar sozinho. Em muitas
culturas, a pior sanção que a comunidade pode emitir é o afastamento. A
pessoa ignorada se torna gradualmente deprimida, e logo começa a duvidar
de sua existência. Em algumas sociedades, o resultado final de ser
ostracizado é a morte: a pessoa que é deixada sozinha chega a aceitar o fato
de que ela já deve estar morto, já que ninguém considera sua existência
importante; pouco a pouco ele pára de cuidar de seu corpo e acaba
morrendo.
A locução latina para “estar vivo” é "inter hominem esse", que significa
literalmente “estar entre homens"; enquanto que “estar morto” era o
"hominem esse desinere", ou “deixar de estar entre os homens. ”O exílio da
cidade foi, como a morte, a mais grave punição para um cidadão romano; não
importa o quão luxuosa sua propriedade rural seja, se banido da companhia
de seus pares, o romano urbano torna-se um homem invisível. . . . A
densidade dos contatos humanos que as grandes cidades oferecem são
como um calmante; pessoas em tais centros desfrutam de companhia
mesmo quando as interações que ele proporciona sejam desagradáveis ou
perigosas. As multidões ao longo de uma avenida movimentada pode ter
uma grande quantidade de assaltantes e pessoas esquisitas; no entanto,
estar na presença de uma multidão é excitante e reconfortante. Todo mundo
se sente mais vivo quando cercado por outras pessoas. ”(165)
“Não há dúvida de que estamos programados para buscar companhia. . .
Animais que desenvolvem uma vantagem competitiva contra outras
espécies através da cooperação sobrevivem muito melhor se eles estiverem
constantemente à vista um do outro. . . . Como adaptação humana
começamos a depender cada vez mais da cultura, razões adicionais para se
unir tornaram-se importantes. Quanto mais as pessoas passam a depender
da sobrevivência pelo conhecimento em vez do instinto, mas elas se

beneficiaram de compartilhar seu aprendizado mutuamente; um indivíduo
solitário sob tais condições torna-se um idiota, que em grego originalmente
significava uma "pessoa privada" - alguém quem é incapaz de aprender com
os outros.
Ao mesmo tempo, paradoxalmente, há uma longa tradição de sabedoria nos
alertando que “o inferno são as outras pessoas." . . . E quando examinamos as
experiências mais negativas na vida das pessoas, vemos o outro lado da
moeda: os mais dolorosos eventos também são aqueles que envolvem
relacionamentos.
Como é possível conciliar o fato de que as pessoas causam os melhores e os
piores momentos? Essa aparente contradição não é tão difícil de resolver.
Como qualquer outra coisa que realmente importa, os relacionamentos nos
deixam extremamente felizes quando vão bem, e são muito depressivos
quando eles não dão certo. As pessoas são as mais flexíveis e o aspecto mais
mutável do meio ambiente com o qual temos que lidar. A mesma pessoa
pode tornar a manhã maravilhosa e a noite miserável. Isso porque
dependemos muito do carinho e aprovação dos outros, somos
extremamente vulneráveis a como somos tratados. Portanto, uma pessoa
que aprende se dar bem com os outros vai fazer uma tremenda mudança
para melhor na qualidade da vida como um todo.
É a própria flexibilidade das relações que torna possível transformar
desagradáveis interações em toleráveis, ou mesmo emocionantes. Como nós
definimos e interpretamos uma interação social faz uma grande diferença na
forma como as pessoas tratam umas às outras e como nos sentimos ao
fazê-lo. ”(166-167)
“Uma situação social tem o potencial de ser transformada pela redefinição de
suas regras.... Relações interpessoais são maleáveis, e se uma pessoa tem as
habilidades apropriadas, suas regras podem ser transformadas. ”(168)

SOLIDÃO + APRENDENDO A AMAR O TEMPO SÓ
“O adulto médio gasta cerca de um terço de seu tempo vivo sozinho,
mas sabemos muito pouco sobre essa grande fatia de nossas vidas, exceto
pelo fato de que não gostamos disso.
A maioria das pessoas sente uma sensação quase intolerável de vazio quando
está sozinha, nada específico para fazer ... Quase toda atividade é mais
agradável com outra pessoa por perto, e menos divertida quando se faz

sozinho ... Mas a condição mais deprimente não é a de trabalhar ou assistir TV
sozinho; os piores estados de espírito são relatados quando se está sozinho e
não há nada que precise ser feito.
Por que a solidão é uma experiência tão negativa? A resposta final é que
manter a mente em ordem é muito difícil. Precisamos de objetivos externos,
estímulo externo, feedback para manter a atenção dirigida. E quando há falta
de estímulos externos, a atenção começa a vagar e os pensamentos se
tornam caóticos - resultando no estado de entropia psíquica. Sem nada para
fazer, a mente é incapaz de impedir pensamentos negativos. . . .
Preocupações com a vida amorosa, a saúde, os investimentos, a família e o
trabalho estão sempre pairando na periferia da atenção, esperando até que
não haja nada que exija sua concentração. Assim que a mente estiver pronta
para relaxar, zap! Os problemas potenciais aparecem. É por essa razão que a
televisão é uma benção para tantas pessoas. . . pelo menos a tela piscando
traz uma certa quantidade de ordem para consciência. ... Evidentemente,
evitar a depressão dessa maneira é um desperdício, porque se gasta muita
atenção sem ter muito resultado. A mais drástica forma de lidar com o pavor
da solidão inclui o uso regular de drogas, ou o recurso a práticas obsessivas,
que podem variar de limpar a casa incessantemente a um compulsivo
comportamento sexual. Enquanto sob a influência de produtos químicos, o
eu é aliviado do responsabilidade de dirigir sua energia psíquica; podemos
nos sentar e observar os padrões que pensamos que a droga está fornecendo
- o que quer que aconteça, está fora de nosso controle. E como com a
televisão, a droga impede que a mente tenha que enfrentar pensamentos
depressivos. Enquanto o álcool e outras drogas são capazes de produzir
experiências ótimas, elas geralmente tem muito baixo nível de complexidade.
A menos que seja consumida em contextos e rituais altamente qualificados,
como é praticado em muitas sociedades tradicionais, o que as drogas de fato
faz é reduzir nossa percepção de ambos, o que pode ser realizado e o que
nós, como indivíduos, somos capazes de realizar, até que os dois estejam em
equilíbrio. Este é um estado agradável, mas é apenas uma simulação
enganosa de prazer que vem da sensação de aumento de oportunidades
para ações e habilidades para agir... O perigo é que ao se tornar dependente
de produtos químicos para padronizar a mente, o indivíduo corre o risco de
perder a capacidade de manter seu autocontrole. (168-170)
“O mesmo argumento que vale para o que pode parecer à primeira vista o
oposto de prazer: comportamento masoquista, se arriscar, vício em jogo.
Essas maneiras que as pessoas acham de se punir não exigem muita

habilidade, mas ajudam a alcançar o objetivo de ter uma sensação de
experiência real. Até a dor é melhor que o caos que se infiltra na mente sem
foco. Ferir a si mesmo, seja física ou emocionalmente, garante que a atenção
seja focado em algo que, embora doloroso, é pelo menos controlável - já que
estamos causando isso. ”(170-171)
“O teste final para a capacidade de controlar a qualidade da experiência é o
que uma pessoa faz em solidão, sem exigências externas para estruturar a
atenção. ... Para preencher o tempo livre com atividades que exigem
concentração, que aumentam as habilidades, que levam ao desenvolvimento
do indivíduo, não é o mesmo que matar o tempo assistindo televisão ou
tomando drogas recreativas.
Embora ambas as estratégias possam ser vistas como formas diferentes de
lidar com a mesma ameaça de caos, como defesas contra a ansiedade
ontológica, o primeiro leva ao crescimento, enquanto o segundo serve
apenas para impedir que a mente se desfaça. Uma pessoa que raramente
fica entediada, que não precisa constantemente de um ambiente externo
favorável para aproveitar o momento, já passou no teste por ter alcançado
uma vida criativa. Aprender a usar o tempo sozinho, em vez de escapar dele, é
especialmente importante em nossos primeiros anos.”(171)
“Adolescentes que nunca aprendem a controlar sua consciência se tornam
adultos sem "Disciplina". Eles não têm as habilidades complexas que os
ajudarão a sobreviver de forma competitiva, em um ambiente intensivo de
informação. E o que é ainda mais importante, eles nunca aprendem como
aproveitar a vida. Eles não adquirem o hábito de encontrar desafios que
trazem escondidos potenciais para o crescimento.
Mas a adolescência não é o único momento em que é crucial aprender a
explorar a oportunidade de estar só. Infelizmente, muitos adultos sentem
que, depois de terem atingido vinte ou trinta anos - ou certamente quarenta
- eles têm o direito de relaxar em quaisquer ranhuras habituais que tenham
estabelecido para si. Eles pagaram suas dívidas eles aprenderam os truques
necessários para sobreviver, e de agora em diante, eles podem continuar no
piloto automático. Equipado com o mínimo de disciplina, essas pessoas
inevitavelmente acumulam entropia a cada ano que passa. Decepções de
carreira, o fracasso da saúde física, as costuras e flechas habituais do destino
constroem informação negativa que ameaça cada vez mais a sua paz de
espírito. Como um manter esses problemas longe? Se uma pessoa não sabe
controlar a atenção na solidão, ele inevitavelmente se voltará para as soluções
externas fáceis: drogas, entretenimento, excitação - o que for para entorpecer

ou distrair a mente. ”(172)
“A maneira de crescer enquanto aproveitamos a vida é criar uma forma mais
elevada de ordem a partir da entropia que é uma condição inevitável de viver.
Isto significa tomar cada novo desafio não como algo ser reprimido ou
evitado, mas como uma oportunidade para aprender e para melhorar as
habilidades. Quando o vigor físico falha com a idade, por exemplo, isso pode
significar estar pronto para transformar as energias do domínio do mundo
externo para uma exploração mais profunda da realidade interior. ... Mas é
difícil conseguir isso a menos que se tenha adquirido anteriormente o hábito
de usar a solidão como uma coisa boa. É melhor desenvolver este hábito
cedo, mas nunca é tarde demais para fazê-lo. Nos capítulos anteriores,
revisamos algumas das maneiras pelas quais o corpo e a mente podem fazer
acontecer. Quando uma pessoa é capaz de realizar atividades por vontade
própria, independentemente do que acontecendo externamente, então
aprendemos a construir a nossa qualidade de vida. ”(172-173)
É claro que toda regra tem suas exceções, e mesmo que a maioria das
pessoas tenha medo da solidão, existem alguns indivíduos que vivem
sozinhos por escolha. Os indivíduos que escolhem isso de bom grado e
prosperam, estruturam seu espaço e, mais importante, seu tempo. “Pode-se
sobreviver na solidão, mas somente se encontrarmos maneiras de ordenar a
atenção, o que impedirá a entropia de desestruturar a mente. ”(174)
“[Mas] estar lidando com a solidão abandonando rituais desnecessários, mas
exigentes, moldar a mente é diferente de tomar drogas ou assistir TV
constantemente? ... A forma como o indivíduo lida com a solidão faz toda a
diferença. Se ficar sozinho for visto como uma chance de atingir metas que
não podem ser alcançadas na companhia de outros, então ao invés de se
sentir solitário, uma pessoa desfruta a solidão e pode aprender novas
habilidades no processo. Por outro lado, se a solidão é vista como uma
condição a ser evitada a todo custo, e não como um desafio, a pessoa entrará
em pânico e recorrerá a distrações que não podem o levar a níveis mais altos
de complexidade. Criação de animais e guiar trenós de corrida através de
florestas árticas podem parecer um pouco primitivo, em comparação com as
palhaçadas glamourosas de playboys ou usuários de cocaína. Ainda em
termos de organização psíquica, a primeira é infinitamente mais complexa
que a segunda. Estilos de vida construídos sob prazer sobrevivem apenas em
simbiose com culturas complexas baseadas em trabalho duro e divertimento.
Mas quando a cultura não é mais capaz ou está disposta a apoiar hedonistas
improdutivos, aqueles viciados em prazer, sem habilidades e disciplina e,

portanto, incapazes de se defenderem sozinhos, encontram-se perdidos e
desamparados. ... Uma pessoa pode dominar as atividades de flow em quase
qualquer meio ambiente ... A menos que o indivíduo aprenda a se divertir,
muito da vida será gasto tentando evitar os efeitos da vontade propriamente
dita. ”(175)

CASAMENTO + FAMÍLIA
“Algumas das experiências mais intensas e significativas em nossas
vidas são o resultado dos relacionamentos em família. ”(175)
“É claro que a família pode fazer uma pessoa muito feliz ou ser um fardo
insuportável. Qual dos dois dependerá, em grande parte, da quantidade de
energia psíquica que os membros da família investem no relacionamento
mútuo e, especialmente, nos objetivos de cada um.
Todo relacionamento requer uma reorientação da atenção, um
reposicionamento de metas.... Quando duas pessoas escolhem focar sua
atenção umas nas outras, ambas terão que mudar seus hábitos; Como
resultado, o padrão de sua consciência também terá que mudar. . . . Tudo isso
pode ser muito trabalhoso, e também pode ser muito frustrante. Se uma
pessoa não está disposta a ajustar suas metas pessoais ao iniciar um
relacionamento,
muito
do
que
acontece
posteriormente
nesse
relacionamento produz desordem na consciência do indivíduo, porque novos
padrões de interação conflitam com velhos padrões de expectativa. ”(177)
Então, enquanto você se agarra a seus velhos desejos, metas, aspirações e
desejos conflitantes, você se sentirá frustrado e desconfortável. Se você
mudar seus objetivos, você tem que reconhecer e aceitar que você mesmo,
sendo a soma e a organização de seus objetivos, irá mudar como resultado. O
que isto significa que entrar em qualquer relacionamento implica em uma
transformação do indivíduo.
“Até algumas décadas atrás, as famílias tendiam a ficar juntas porque pais e
filhos eram forçados a continuar o relacionamento por razões extrínsecas. Se
os divórcios eram raros no passado, não foi porque maridos e esposas se
amaram mais nos velhos tempos, mas porque maridos precisavam de
alguém para cozinhar e donas de casa precisavam de alguém para levar para
casa o bacon, e as crianças precisavam de ambos os pais para comer, dormir
e iniciá-las no mundo. Os “valores familiares” que os anciões gastaram tanto
esforço inculcando nos jovens é um reflexo dessa simples necessidade,
mesmo quando ela foi encoberta por termos religiosos e morais. Claro, uma
vez que os valores da família foram ensinados como sendo importantes, as

pessoas aprenderam levá-los a sério e eles ajudaram a impedir que as
famílias se desintegrassem. Com demasiada frequência, no entanto, as regras
morais eram vistas como uma imposição externa, uma restrição externa de
que maridos, esposas e filhos se irritavam. Em alguns casos, a família pode ter
permanecido intacta fisicamente, mas pode também ter sido internamente
dividida com conflitos e ódio. A atual “Desintegração” da família é o resultado
do lento desaparecimento de razões externas para ficar casado. O aumento
da taxa de divórcio é provavelmente mais afetado pelas mudanças no
mercado de trabalho que aumentaram as oportunidades de emprego das
mulheres, e pela difusão de eletrodomésticos que economizam mão-de-obra,
do que a diminuição do amor ou a fibra moral. ... Se a tendência de famílias
tradicionais manterem-se juntas principalmente como uma conveniência
está em declínio, o número de famílias que perduram porque seus membros
se divertem um com o outro pode estar aumentando. Claro, porque as forças
externas ainda são muito mais poderosas que as internas, a rede de efeito é
provavelmente uma nova fragmentação da vida familiar por algum tempo.
Mas as famílias que perseveram estarão em melhor posição para ajudar seus
membros a desenvolver um rico autoconhecimento do que as famílias
unidas contra a sua vontade são capazes de fazer.
Houveram discussões intermináveis sobre se os humanos são naturalmente
promíscuos, poligâmico ou monogâmico; e se em termos de evolução
cultural a monogamia é a maior forma de organização familiar. É importante
perceber que essas questões tratam apenas as condições extrínsecas que
moldam as relações matrimoniais. E conforme o tempo vai passando, o fim
da linha parece mostrar que os casamentos assumirão sua forma mais
eficiente de garantir a própria sobrevivência. Até membros de uma mesma
espécie animal varia os seus padrões de relacionamento de modo a
conseguir um melhor desempenho em um determinado ambiente .... A
forma que a família humana assume é uma resposta a tipos semelhantes de
pressões ambientais. Em termos de razões extrínsecas, somos monogâmicos
porque, em sociedades tecnológicas baseadas numa economia monetária, o
tempo provou que este é um arranjo conveniente. Mas a questão que temos
de enfrentar como indivíduos não é se humanos são “naturalmente”
monogâmicos ou não, mas se queremos ser monogâmicos ou não. E ao
responder a essa pergunta, precisamos pesar todas as conseqüências de
nossa escolha. É costume pensar no casamento como o fim da liberdade, e
alguns se referem aos seus cônjuges como seus carcereiros. A noção de vida
familiar tipicamente implica constrangimentos, responsabilidades que

interferem com os objetivos e a liberdade de ação. Embora isso seja verdade,
especialmente quando o casamento é uma questão de conveniência, o que
tendemos a esquecer é que essas regras e obrigações não são diferentes, em
princípio, do que as regras que limitam o comportamento em um jogo. Como
todas as regras elas excluem uma ampla gama de possibilidades para que
possamos nos concentrar totalmente em um conjunto selecionado de
opções. ”(178-179)
Até agora, deve parecer bastante óbvio que tudo com o que esta igreja se
preocupa é que você possa viver uma vida saudável, feliz e consciente.
Portanto, nós encorajamos você a pensar sobre o que você quer em um
relacionamento, não o que a sociedade lhe diz que você deveria querer. A
Igreja Internacional da Slacklife tolera todos os tipos de relações, do gay ao
heterossexual, da monogamia a poligamia. Não precisa nem ter um nome!
Descubra em qual você está e, em seguida, estruture seus relacionamentos
em torno dele. Faça como quiser!
"Cícero escreveu certa vez que, para ser completamente livre, devemos nos
tornar escravos de um conjunto de leis. Em outras palavras, aceitar as
limitações é libertador. Por exemplo, moldar a mente para investir energia
psíquica
exclusivamente
em
um
casamento
monogâmico,
independentemente de quaisquer problemas, obstáculos, ou opções mais
atraentes que podem surgir mais tarde, nos liberta da constante pressão de
tentar maximizar os retornos emocionais. Tendo feito o compromisso de
assumir um casamento padrão, e tendo feito isso de bom grado em vez de
ser obrigada por uma tradição, uma pessoa não precisa mais se preocupar se
ela fez a escolha certa, ou se se a grama pode ser mais verde em outro lugar.
Como resultado, uma grande quantidade de energia é liberada para viver, em
vez de ser gasta em saber como viver.
Se alguém decide aceitar a forma tradicional da família, como um casamento
monogâmico, e com um envolvimento próximo com as crianças, com
parentes e com a comunidade, é importante considerar de antemão como a
vida familiar pode ser transformada em uma atividade. Porque se não for, o
tédio e a frustração inevitavelmente se instalarão, e então o relacionamento
provavelmente acabe a menos que existam fortes fatores externos
mantendo-os juntos. ”(179-180)
“Para fornecer flow, uma família precisa ter uma meta para sua existência.
Razões extrínsecas não são suficientes: não é suficiente sentir que, bem, "todo
mundo é casado", "é natural ter crianças ", ou" Dois podem viver tão barato
quanto um ". Essas atitudes podem encorajar a pessoa a família, e pode até

ser uma razão forte o suficiente para continuar com o casamento, mas ela
não pode tornar a vida familiar agradável... Objetivos positivos são necessários
para concentrar as energias psíquicas dos pais e crianças em tarefas comuns:
Algumas dessas metas podem ser muito gerais e de longo prazo, como
planejar um determinado estilo de vida - para construir uma casa ideal, para
fornecer a melhor educação possível para as crianças, ou para implementar
um modo religioso de viver em uma sociedade moderna e secularizada. Para
que tais metas resultem em interações que ajudarão a aumentar a
complexidade de seus membros, a família deve ser diferenciada e integrada.
[No contexto familiar], diferenciação significa que cada pessoa é encorajado a
desenvolver os seus traços únicos, maximizar as habilidades pessoais, definir
objetivos. A integração, em contraste, garante que o que acontece com uma
pessoa afetará todas as outras. Se uma criança se orgulha do que realizou na
escola, o resto da família prestará atenção e se orgulhará dela também. Se a
mãe está cansada e deprimida, a família tentará ajudar e animá-la. Em uma
família integrada, os objetivos de cada pessoa são importantes para todos os
outros.
Além dos objetivos de longo prazo, é imperativo ter um suprimento
constante de recursos de curto prazo. Estes podem incluir tarefas simples
como comprar um novo sofá, fazer um piquenique, planejar umas férias ou
jogar um jogo juntos na tarde de domingo. A menos que hajam metas que
toda a família está disposta a compartilhar, é quase impossível para o seus
membros estar fisicamente juntos, muito menos envolvidos em uma
atividade conjunta agradável. Aqui novamente, diferenciação e integração
são importantes: os objetivos comuns devem refletir aos objetivos dos
membros individuais, tanto quanto possível. Se Rick quer ir para uma corrida
de motocross, e Erica gostaria de ir ao aquário, deve ser possível para todos
assistirem a corrida um fim de semana, e depois visitar o aquário no outro. A
beleza de tal arranjo é que é provável que Erica aproveite alguns dos aspectos
das corridas de moto, e Rick pode realmente aprecie olhar para os peixes,
nenhum deles teria descoberto tanto se deixassem seu seus próprios
preconceitos tomar conta de suas decisões.
Como acontece com qualquer outra atividade de flow, as atividades
familiares também devem fornecer um feedback claro. Nesse caso, é
simplesmente uma questão de manter canais abertos de comunicação... A
menos que o parceiros investem energia psíquica no relacionamento, os
conflitos são inevitáveis, simplesmente porque cada indivíduo tem objetivos
que são até certo ponto divergentes daqueles de todos os outros membros

da família. Sem boas linhas de comunicação, as distorções se tornarão
amplificados, até que a relação se desfaça.
O feedback também é crucial para determinar se os objetivos da família
estão sendo alcançados... É um fato da vida que, mais cedo ou mais tarde,
todas as crianças expressarão a opinião de que as atividades familiares
comuns são "burras". Nesse ponto, forçá-los a fazer coisas juntos tende a ser
contraproducente. Assim, a maioria dos pais simplesmente desiste e
abandona seus filhos adolescentes para outras culturas. A estratégia mais
eficiente, embora mais difícil, é encontrar um novo conjunto de atividades
que continuará a manter o grupo familiar envolvido.
O equilíbrio de desafios e habilidades é outro fator necessário para desfrutar
dos relacionamentos em geral, e a vida familiar em particular, é como
qualquer outra atividade de flow. Quando um homem e uma mulher são
atraídos pela primeira vez, as oportunidades de ação são geralmente claras o
suficiente... Com o tempo, a pessoa conhece bem a outra pessoa e os óbvios
desafios são esgotados. Todas as estratégias habituais se tornam tediosas; as
reações da pessoa tornaram-se previsíveis. O jogo sexual perdeu a excitação.
Neste ponto, o relacionamento está em perigo de se tornar uma rotina chata
que pode ser mantida viva por mútua conveniência, mas é improvável que
proporcione ainda mais prazer ou estimule um novo nível de complexidade.
A única maneira de restaurar o flow para o relacionamento é encontrar novos
desafios.
Isso pode envolver etapas tão simples quanto variar as rotinas de comer,
dormir ou fazer compras. Elas podem envolver um esforço para conversar
sobre novos tópicos, visitas a novos lugares, fazer novos amigos. Mais do que
qualquer outra coisa, envolve prestar atenção à própria complexidade do
parceiro, conhecê-lo em níveis mais profundos do que o necessário nos
primeiros dias do relacionamento, apoiando-o com simpatia e compaixão
durante as inevitáveis mudanças que os anos trazem. ”(180-182)

CRIANDO FILHOS(AS)
“Influências na infância também são fatores muito prováveis para determinar
se uma pessoa não sentirá facilmente o flow. Há ampla evidência para sugerir
que os pais interagirem com uma criança implica em um efeito duradouro
sobre o tipo de pessoa que a criança se tornará. ”(88)
“Não há necessidade de visitar terras distantes para ver como o flow pode ser
uma parte natural da vida. Cada criança, antes que a autoconsciência
comece a interferir, age espontaneamente com total desapego e
envolvimento completo. O tédio é algo que as crianças têm que aprender da
maneira mais difícil, em resposta a escolhas artificialmente restritas.
Novamente, isso não significa que as crianças sempre são felizes. Pais cruéis
ou negligentes, pobreza e doença, os inevitáveis acidentes de vida fazem as
crianças sofrerem intensamente. Mas uma criança raramente é infeliz sem
uma boa razão. É compreensível que as pessoas tendam a ser tão nostálgicas
em seus primeiros anos. Muitos sentem que a serenidade sincera da infância,
a participação indivisa no aqui e agora, torna-se cada vez mais difícil de
recapturar com o passar dos anos ”(229).
“[Assim] a mesma necessidade de aumentar constantemente desafios e
habilidades se aplica a relacionamento com as crianças. Durante o curso da
infância e primeira infância a maioria dos pais aprecia espontaneamente o
desdobramento do crescimento de seus bebês: o primeiro sorriso, a primeira
palavra, os primeiros passos, os primeiros rabiscos. Cada um desses saltos
quânticos nas habilidades da criança se torna um novo desafio alegre, ao qual
os pais respondem, enriquecendo as oportunidades da criança de agir. Do
berço ao cercado, do parquinho ao jardim de infância, os pais ajustam o
equilíbrio de desafios e habilidades entre a criança e seu ambiente. Mas no
início da adolescência, muitos adolescentes chegam a ser difíceis de lidar. O
que a maioria dos pais faz nesse ponto é educadamente ignorar a vida de
seus filhos, fingindo que tudo está bem, esperando com esperança que tudo
realmente esteja bem.
Os adolescentes são seres fisiologicamente maduros, maduros para
reprodução sexual; na maioria das sociedades (e no nosso também, um
século atrás) eles são considerados prontos para responsabilidades adultas e
reconhecimento apropriado. Porque nossos arranjos sociais atuais, no
entanto, não fornecem desafios adequados para as habilidades que os
adolescentes têm, eles devem descobrir oportunidades de ação fora daqueles

sancionados por adultos. As únicas saídas que encontram, com demasiada
frequência, são o vandalismo, delinquência, drogas e sexo recreativo. Nas
condições existentes, é muito difícil para os pais para compensar a pobreza
de oportunidades na cultura em geral. A este respeito, as famílias que vivem
nos subúrbios mais ricos são pouco melhores do que as famílias que vivem
nas favelas. O que uma pessoa forte, vital e inteligente de quinze anos pode
fazer no seu subúrbio típico? Se você pensar, você provavelmente concluirá
que o que está disponível é muito artificial ou muito simples, ou não excitante
o suficiente para capturar a imaginação de um adolescente. Não é de
surpreender que o atletismo é tão importante nas escolas suburbanas; em
comparação com as alternativas, eles fornecem algumas das chances mais
concretas de exercitar e exibir suas habilidades.
Mas há alguns passos que as famílias podem dar para aliviar parcialmente
esse deserto de oportunidades. Nos tempos antigos, os homens jovens saíam
de casa por algum tempo como aprendizes e viajavam para cidades distantes
a serem expostas a novos desafios. Hoje existe algo semelhante na América
para o final da adolescência: o costume de sair de casa para a faculdade. O
problema permanece com o período de puberdade, aproximadamente dos
cinco anos entre doze e dezessete anos: Quais desafios significativos podem
ser encontrado para jovens que envelhecem? A situação é muito mais fácil
quando os pais, eles próprios estão envolvidos em atividades compreensíveis
e complexas em casa. Se os pais gostam de tocar música, cozinhar, ler,
jardinagem, carpintaria ou consertar motores na garagem, então é mais
provável que seus filhos encontrem atividades semelhantes e desafiadoras e
invistam atenção suficiente neles para começar a gostar de fazer algo que os
ajude a crescer. E se os pais acabam por falar mais sobre seus ideais e sonhos
- mesmo que estes tenham sido frustrados - as crianças podem desenvolver a
ambição necessária para romper a complacência de seus presentes eus. Se
nada mais, discutir um trabalho ou os pensamentos e eventos do dia, e tratar
as crianças como jovens adultos, como amigos, ajuda a socializá-los em
adultos conscientes. Mas se o pai passa todo o seu tempo livre em casa
vegetando em frente ao televisor com um copo de álcool na mão, as crianças
vão naturalmente supor que os adultos são pessoas chatas que não sabem
como se divertir, e se voltarão para o grupo de iguais para se divertir.... A
maioria das atividades, incluindo escola, recreação e emprego, estão sob
controle de adultos e deixam pouco espaço para a iniciativa dos jovens. Na
falta de qualquer saída significativa para suas habilidades e criatividade, eles
podem virar sua atenção para festas redundantes, fofocas maliciosas, ou

drogas e uma narcisista introspecção para provar a si mesmos que estão
vivos. ”(182-184)“ Muito do que rotulamos: delinquência juvenil - roubo de
carro, vandalismo, comportamento desordeiro em geral - é motivado pela
mesma necessidade de ter experiências de flow não disponíveis na vida
comum. Contanto que um significativo segmento da sociedade que tem
poucas oportunidades de encontrar desafios significativos, e poucas chances
de desenvolver as habilidades necessárias para se beneficiar delas, devemos
esperar que a violência e o crime vá atrair aqueles que não conseguem
encontrar o caminho para o complexas experiências. ”(69-70)
“Pessoas que, como adultos, desenvolvem temas de vida coerentes, muitas
vezes lembram que, quando jovens, seus pais contavam histórias e liam livros.
Quando contada por um adulto amoroso em quem se confia, contos de
fadas, histórias bíblicas, atos históricos heróicos e família pungentes eventos
são muitas vezes as primeiras insinuações de ordem significativa que uma
pessoa resplandece da experiência do passado. Em contraste, encontramos
em nossos estudos que indivíduos que nunca se concentram em qualquer
objetivo, ou aceitam sem questionar a sociedade ao seu redor, tendem a não
lembrar-se do que seus pais leram ou contaram em histórias quando eram
crianças. Programas de TV, espetáculos infantis na televisão, com o seu
sensacionalismo sem sentido, são pouco susceptíveis de alcançar a mesma
finalidade. ”(236)“ Em vez de buscar a complexidade do prazer, uma criança
maltratada tem probabilidade de crescer e se tornar um adulto que ficará
satisfeito em obter tanto prazer quanto possível na vida. ”(90) “Como
reestruturar tal ambiente para torná-lo suficientemente desafiador é
certamente uma das tarefas mais urgentes que pais de adolescentes
enfrentam. E não tem valor simplesmente dizer que estamos prendendo
crianças adolescentes para moldá-los a fazer algo útil. O que ajuda são
exemplos vivos e oportunidades concretas. Se estes não estiverem
disponíveis, não se pode culpar os jovens por tomarem seus próprios
conselhos.
Algumas das tensões da vida adolescente podem ser amenizadas se a família
fornecer uma sensação de aceitação, controle e autoconfiança para o
adolescente. Um relacionamento que tem essas dimensões é uma em que as
pessoas confiam umas nas outras e se sentem totalmente aceitas. Um não
tem que se preocupar constantemente em ser amado, ser popular ou viver
sob expectativas ... Ter a certeza de ter valor aos olhos de um parente dá a
uma pessoa força para arriscar; Conformidade excessiva é geralmente
causada pelo medo da desaprovação. É muito mais fácil para uma pessoa

tentar desenvolver seu potencial se ela sabe que não importa o que
acontecer, ela tem uma base emocional segura na família.
A aceitação incondicional é especialmente importante para as crianças. Se os
pais ameaçam retirar seu amor de uma criança quando ele não consegue o
que querem, a brincadeira natural da criança será gradualmente adquirir
ansiedade crônica. No entanto, se a criança sentir que seus pais estão
incondicionalmente comprometido com seu bem-estar, ele pode então
relaxar e explorar o mundo sem medo; caso contrário, ele tem que alocar
energia psíquica para sua própria proteção, reduzindo assim quantidade que
ele pode dispor para agir livremente. A segurança emocional precoce pode
muito bem ser uma das condições que ajudam a desenvolver uma
personalidade autotélica em crianças. Sem isso, é difícil abandonar o
indivíduo por tempo suficiente para experimentar o flow.
Amor sem cobrança não significa, claro, que os relacionamentos não devem
ter padrões, ou nenhuma punição por quebrar as regras. Quando não há risco
associado a transgredir as regras, elas se tornam sem sentido e, sem regras
significativas, uma atividade não pode ser agradável. As crianças devem saber
que os pais esperam certas coisas deles, e que conseqüências específicas
seguirão se elas não obedecerem. Mas eles também devem reconhecer que
não importa o que aconteça, a preocupação dos pais por eles não está em
questão.
Quando uma família tem um propósito comum e canais abertos de
comunicação, quando oferece oportunidades gradualmente expansivas para
a ação em um ambiente de confiança, então a vida nela torna-se uma
atividade de flow agradável. Seus membros focalizarão espontaneamente
sua atenção no relacionamento do grupo, e até certo ponto esquecem seus
eus individuais, seus divergentes objetivos, para experimentar a alegria de
pertencer a um sistema mais complexo que une consciências separadas em
um objetivo unificado. ”(184-185)
Assim, “o contexto familiar que promove a experiência ótima pode ser
descrito como tendo cinco características. A presença destas cinco condições
torna possível a FAMÍLIA DE CONTEXTO INDEPENDENTE- eles fornecem um
treinamento ideal para aproveitar a vida. As cinco características são
claramente paralelas as dimensões da experiência de flow. Crianças que
crescem em situações familiares que facilitam a clareza das metas, feedback,
sentimento de controle, concentração na tarefa em questão, motivação
intrínseca, e desafio geralmente terá uma melhor chance de ordenar suas

vidas tão como tornar o flow possível.
1. Clareza: os adolescentes sentem que sabem o que os pais esperam deles metas e o feedback na interação familiar não são ambíguas. 2. Centralização:
a percepção das crianças de que seus pais estão interessados no que fazem
no presente, em seus sentimentos e experiências concretas, ao invés de
estarem preocupados com se eles vão estar entrando em uma boa faculdade
ou obter um bom emprego.

3. Escolha: as crianças sentem que têm uma variedade de possibilidades para
escolher, incluindo o de quebrar as regras dos pais - desde que estejam
preparados para enfrentar as consequências. 4. Compromisso: A confiança
que permite que a criança se sinta confortável o suficiente para abaixar o
escudo de sua defesa e tornar-se inconscientemente envolvido em tudo o
que ele está interessado. 5. Desafio: A dedicação dos pais para oferecer
oportunidades cada vez mais complexas de ação para seus filhos.
Famílias que fornecem um contexto independente conservam uma
quantidade maior de energia psíquica para membros individuais, tornando
assim possível aumentar o prazer ao redor. (88-89)
“Uma das ilusões mais básicas do nosso tempo é que a vida doméstica cuida
de si naturalmente, e que a melhor estratégia para lidar com isso é relaxar e
deixar que ela siga seu curso.... a família, como qualquer outra empresa
coletiva precisa de investimentos constantes de energia psíquica para
assegurar a sua existência.
Para tocar bem a trombeta, um músico não pode passar mais que alguns
dias sem praticar. Um atleta que não corre regularmente em breve estará
fora de forma e não mais desfrutará da corrida. Qualquer gerente sabe que
sua empresa vai começar a desmoronar se sua atenção vagueia. Em cada
caso, sem concentração, uma atividade complexa se transforma em caos. Por
que a família deveria ser diferente? Aceitação incondicional, a família de
confiança completa que os membros devem ter um pelo outro, só é
significativo quando é acompanhado por um investimento de atenção. Caso
contrário, é apenas um gesto vazio, um hipócrita fingimento indistinguível do
desinteresse. ”(185)

DESFRUTANDO AMIZADES
“Comparado aos relacionamentos familiares, as amizades são muito
mais fáceis de aproveitar. Nós podemos escolher o nosso amigos, e
geralmente o fazemos, com base em interesses comuns e objetivos
complementares. Nós não precisamos mudar a nós mesmos para estar com
os amigos; eles reforçam o nosso senso de si em vez de tentar nos
transformar. Enquanto em casa há muitas coisas chatas que temos que
aceitar, como tirar o lixo e recolher as folhas, com os amigos podemos nos
concentrar em coisas que são "Divertidas" (185)
“Porque uma amizade geralmente envolve objetivos comuns e atividades

comuns, é ‘naturalmente' agradável. Mas, como qualquer outra atividade,
essa relação pode assumir várias formas, variando do destrutivo ao altamente
complexo. Quando uma amizade é principalmente uma maneira de validar
seu próprio senso inseguro de si mesmo, ela dará prazer, mas não será
agradável no sentido de fomentar o crescimento. Por exemplo: [amigos
bebendo]. . . Esse tipo de interação mantém a desorganização que a solidão
traz à mente passiva, mas sem estimular muito crescimento. É como uma
forma coletiva de assistir televisão, e embora seja mais complexa na medida
em que requer participação, suas ações e frases tendem a ser rigidamente
roteirizadas e altamente previsíveis.
A socialização deste tipo imita as relações de amizade, mas fornece alguns
dos benefícios reais. Todo mundo sente prazer em ocasionalmente passar
uma hora do dia conversando, mas podem as pessoas tornar-se
extremamente dependentes de uma "correção" diária de contatos
superficiais. Isso é especialmente verdade para indivíduos que não toleram a
solidão e que têm pouco apoio emocional em casa. Adolescentes sem fortes
laços familiares podem se tornar tão dependentes de seus pares que eles
farão qualquer coisa para serem aceitos por ela. ... Se o jovem se sentir aceito
e tiver cuidados em casa, no entanto, a dependência do grupo é diminuída, e
o adolescente pode aprenda a controlar suas relações com os pares.
”(186-187). “A empresa de pares, como todas as outras atividades, pode ser
experimentada em vários níveis: no nível mais baixo de complexidade é uma
maneira prazerosa de afastar temporariamente o caos; no mais alto
proporciona uma forte sensação de prazer e crescimento. É no contexto das
amizades íntimas, no entanto, que as experiências mais intensas ocorrem. . . .
Desfrutar destes tipos de relacionamentos requer as mesmas condições que
estão presentes em outras atividades de flow. É necessário não apenas ter
objetivos comuns e fornecer feedback recíproco, que até mesmo interações
nas tabernas ou nos coquetéis, mas também para encontrar novos desafios
em cada outra empresa. ... Há poucas coisas tão agradáveis quanto
compartilhar um dos mais secretos sentimentos e pensamentos com outra
pessoa. Mesmo que isso soe como algo comum, de fato requer atenção
concentrada, abertura e sensibilidade. Na prática, esse grau de investimento
de energia psíquica em uma amizade é infelizmente raro. Poucos estão
dispostos a dispor a energia ou o tempo para isso. ”(187-188)
“A amizade nos permite expressar partes de nossos seres que raramente
temos a oportunidade de mostrar de outra forma. Uma maneira de descrever
as habilidades que todo homem e mulher tem é divida em duas classes: o

instrumental e o expressivo. Habilidades instrumentais são as aprendemos
para lidarmos efetivamente com o meio ambiente. . . . Pessoas que não têm
aprendido a encontrar o flow na maioria das coisas que eles realizam
geralmente tem a experiência instrumental tarefas como extrínsecas porque elas não refletem suas próprias escolhas, mas são requisitos imposta
de fora. Habilidades expressivas, por outro lado, referem-se a ações que
tentam exteriorizar nossas experiências subjetivas. Quando envolvido em
uma atividade expressiva nos sentimos em contato com o nosso verdadeiro
eu. Uma pessoa que vive apenas por ações instrumentais sem experimentar
o flow espontâneo de se expressar se torna indistinguível de um robô que foi
programado por alienígenas para imitar o comportamento humano.
No curso da vida normal, há poucas oportunidades de experimentar a
sensação de totalidade que a expressividade fornece. ... É somente com
amigos que a maioria das pessoas sente que pode deixar seu cabelo para
baixo e serem eles mesmos. ... É na companhia de amigos que podemos mais
claramente experimentar a liberdade de si e aprender quem realmente
somos. ”(188-189)
“A amizade não é agradável a menos que assumamos seus desafios
expressivos. Se uma pessoa rodeia ele mesmo com “amigos” que
simplesmente reafirmam sua persona pública, que nunca questionam seus
sonhos e desejos, que nunca o forçam a experimentar novas formas de ser,
perdem as oportunidades que amizade proporciona. Um verdadeiro amigo é
alguém que ocasionalmente pode ser louco com alguém que não espera que
sejamos sempre fiéis à forma. É alguém que compartilha nosso objetivo de
auto-realização e, portanto, está disposto a compartilhar os riscos que
qualquer aumento complexidade implica. ”(189)
“Infelizmente, poucas pessoas hoje em dia conseguem manter amizades até
a idade adulta, nós somos muito mutáveis, muito especializados e estreitos
em nossos interesses profissionais para cultivar relacionamentos. Temos sorte
se pudermos manter uma família junta, muito mais difícil é manter um
círculo de amigos. ... [Mas] assim como com a família, as pessoas acreditam
que as amizades acontecem naturalmente, e se elas falham, não há nada a
ser feito a respeito, a não ser lamentar. Na adolescência, quando tantos
interesses são compartilhados com os outros e temos grandes espaços de
tempo livre para investir em um relacionamento, fazer amigos pode parecer
um processo espontâneo. Mais tarde na vida amizades raramente acontecem
por acaso: é preciso cultivá-las tão assiduamente quanto se deve cultivar um
emprego ou uma família. ”(189-190)

A COMUNIDADE MAIS AMPLA
“Uma pessoa faz parte de uma família ou amizade na medida em que
investe energia psíquica em metas compartilhado com outras pessoas. Do
mesmo modo, pode-se pertencer a sistemas interpessoais maiores
subscrevendo as aspirações de uma comunidade, um grupo étnico, um
partido político ou uma nação.... No antigo grego, "política" referia-se a
qualquer pessoa envolvida nos assuntos que acontecessem além do
bem-estar pessoal e familiar. Nesse sentido amplo, a política pode ser uma
das mais complexas e agradáveis atividades disponíveis para o indivíduo, pois
quanto mais se movimenta, maiores são os desafios que ela apresenta. Uma
pessoa pode lidar com muitos problemas intrincados na solidão, e familiares
e amigos podem ter muita atenção. Mas tentando otimizar os objetivos de
indivíduos não relacionados envolve complexidades de uma ordem de
grandeza maior... O maior desafio não é apenas beneficiar a si mesmo, mas
ajudar os outros no processo. ”(190)
“Qualquer envolvimento de domínio público pode ser agradável, desde que
seja estruturado de acordo com os parâmetros de flow. . . . O que conta é
definir uma meta, concentrar a energia psíquica, prestar atenção ao feedback
e ter certeza de que o desafio é apropriado para uma habilidade. Mais cedo
ou mais tarde, a interação começará a zumbir e a experiência do flow seguirá.
”(190-191)
“O conceito de fluxo é útil não só para ajudar as pessoas a melhorar a
qualidade de suas vidas, mas também em apontar como as ações públicas
devem ser direcionadas. Talvez a mais poderosa teoria do flow de efeito
poderia ter no setor público em fornecer um modelo de como instituições
podem ser reformadas, de modo a torná-las mais propícias à experiência
ótima. Nos últimos séculos, a racionalidade econômica tem sido tão
bem-sucedida que chegamos a dar por certo que a "linha de fundo" de
qualquer esforço humano deve ser medida em dólares e centavos. Mas uma
abordagem exclusivamente econômica da vida é profundamente irracional; o
verdadeiro fim linha consiste na qualidade e complexidade da experiência.
Uma comunidade deve ser julgada não porque é tecnologicamente
avançada ou está nadando em riquezas materiais; é bom que se ofereça às
pessoas a oportunidade de aproveitar o máximo de aspectos de suas vidas,
ao mesmo tempo em que se permite desenvolver seu potencial na busca de
desafios cada vez maiores. Da mesma forma, o valor de uma escola não

depende de seu prestígio, ou de sua capacidade de treinar estudantes para
enfrentar as necessidades da vida, mas sim no grau de prazer da
aprendizagem ao longo da vida. Uma boa fábrica não é necessariamente
aquela que faz mais dinheiro, mas a que que é a maior responsável por
melhorar a qualidade de vida de seus trabalhadores e clientes. E a verdadeira
função da política não é tornar as pessoas mais ricas, seguras ou poderosas,
mas deixar o maior número possível de pessoas desfrutarem de uma
existência cada vez mais complexa.
Mas nenhuma mudança social pode acontecer até que a consciência dos
indivíduos seja mudada primeiro. Quando um jovem perguntou a Carlyle
como ele deveria reformar o mundo, Carlyle respondeu: “Reforme-se. Dessa
forma, haverá um patife a menos no mundo. ”O conselho é ainda válido.
Aqueles que tentam melhorar a vida de todos sem ter aprendido a controlar
suas próprias vidas geralmente acabam piorando as coisas ao redor. ”(191)

SOFRIMENTO
“Muitas vidas são interrompidas por acidentes trágicos, e mesmo os
mais afortunados estão sujeitos a tensões de vários tipos. No entanto, tais
golpes não diminuem necessariamente a felicidade. É como as pessoas
respondem ao estresse que determina se eles vão tirar o melhor da situação
ou se vão permanecer em sofrimento.”(192)
“Seria ingenuamente idealista afirmar que, não importa o que aconteça a
uma pessoa, com o controle da consciência será feliz. Certamente há limites
para quanta dor, ou fome, ou privação que um corpo pode suportar. . . . O
ponto relevante a ser feito aqui é que uma pessoa que sabe como encontrar
o flow da vida é capaz de desfrutar mesmo situações que parecem apenas
conter desespero “(193)
“Uma grande catástrofe que frustra um objetivo central de vida irá destruir o
indivíduo, forçando uma pessoa a usar toda a sua energia psíquica para erigir
uma barreira em torno dos objetivos restantes, defendendo eles contra
ataques adicionais do destino; ou fornecerá um novo, mais claro e mais
urgente objetivo: superar os desafios criados pela derrota. Se a segunda
estrada for tomada, a tragédia não é necessariamente um prejuízo para a
qualidade de vida. ”(198)
Quer você esteja nas circunstâncias mais comuns ou nas piores
circunstâncias, tente pensar sobre isso: “Perdidos na Antártida ou confinados
em uma prisão, alguns indivíduos conseguem transformar suas condições

angustiantes em uma luta administrável e agradável, enquanto a maioria dos
outros sucumbiria à provação. Richard Logan, que estudou os relatos de
muitas pessoas em situações difíceis, conclui que eles sobreviveram
encontrando maneiras para transformar as condições objetivas sombrias em
uma experiência subjetivamente controlável. Eles seguiram o projeto de
atividades de flow. Primeiro, eles prestaram muita atenção aos detalhes mais
minuciosos de seu ambiente, descobrindo nele oportunidades ocultas de
ação que correspondiam ao pouco eles eram capazes de fazer, dadas as
circunstâncias. Então eles estabelecem metas apropriadas para a situação
difícil e acompanharam de perto o progresso através do feedback recebido.
Sempre que alcançaram seus objetivos, aumentaram a aposta,
estabelecendo cada vez mais desafios complexos para si. . . .
Essencialmente, a mesma engenhosidade em encontrar oportunidades de
ação mental e estabelecer metas são relatados por sobreviventes de
qualquer confinamento solitário, de diplomatas capturados por terroristas,
para senhoras idosas presas por comunistas chineses. Eva Zeisel, a designer
de cerâmica que foi presa na prisão de Lubyanka, em Moscou, por mais de
um ano pela polícia de Stalin, manteve sua sanidade ao descobrir como fazer
um sutiã com os materiais à mão, jogando xadrez contra ela mesma em sua
cabeça, mantendo conversas imaginárias em francês, fazendo ginástica, e
memorizando poemas que ela compôs. Alexander Solzhenitsyn descreve
como um de seus companheiros prisioneiros na cadeia de Lefortovo mapeou
o mundo no chão da cela e, em seguida, imaginou viajar pela Ásia e Europa
para a América, cobrindo alguns quilômetros a cada dia. O mesmo "jogo" foi
descoberto independentemente por muitos prisioneiros; por exemplo Albert
Speer, o arquiteto favorito de Hitler, se manteve na prisão de Spandau por
meses, fingindo que ele estava tomando uma viagem a pé de Berlim a
Jerusalém, em que sua imaginação forneceu todos os eventos e pontos
turísticos ao longo do caminho.
Um conhecido que trabalhou na inteligência da Força Aérea dos Estados
Unidos conta a história de um piloto que foi preso no Vietnã do Norte por
muitos anos, e perdeu oitenta quilos e muito de sua saúde em um
acampamento na selva. Quando ele foi libertado, uma das primeiras coisas
que ele pediu foi jogar um jogo de golfe. Para o grande espanto de seus
colegas oficiais, ele jogou um excelente jogo, apesar de sua condição
emaciada. Para as suas perguntas, ele respondeu que todos os dias de seu
aprisionamento ele se imaginou jogando dezoito buracos, escolhendo
cuidadosamente seus tacos e sistematicamente variando o curso. Esta

disciplina não só ajudou a preservar sua sanidade, mas aparentemente
também manteve suas habilidades físicas bem afiadas. ”(90-91)
Por mais louco que isso pareça, isso realmente faz sentido. A visualização é
um flow hack essencial apoiado pela ciência. “Nos anos 1930, [Edmund]
Jacobson, [Fisiologista de Harvard], descobriu que ao imaginar-se levantando
um objeto desencadeava uma atividade elétrica nos músculos envolvidos no
levantamento. Agora dezenas e dezenas de estudos têm surgido,
encontrando repetidamente fortes correlações entre ensaio - ou seja,
visualização - e melhor desempenho. . . . Nós também sabemos que os
benefícios se estendem para além do psicológico (aumento da confiança e
motivação) e para o fisiológico.
Em 2004, por exemplo, o fisiologista Guang Yue, da Cleveland Clinic, quis
saber se pensar em levantar pesos era o suficiente para aumentar a força. Os
sujeitos do estudo foram divididos em quatro grupos. Um grupo tentou
fortalecer os músculos dos dedos com exercícios físicos; tentava- se fortalecer
os músculos dos dedos apenas visualizando o exercício; outro tentou
aumentar a força do braço através da visualização; enquanto o último grupo
não fez nada. O teste durou doze semanas. Quando acabou, aqueles que não
fizeram nada não viram ganhos. O grupo que contou com treinamento físico
viu o maior aumento na força - em 53 por cento. Mas nos grupos mentais foi
onde as coisas ficaram curiosas. Pessoas que não fizeram treinamento físico,
e meramente imaginaram seus dedos passando por movimentos precisos de
exercício viram um aumento de 35 por cento em força, enquanto os que
visualizaram os exercícios de braço tiveram um aumento de 13,5% força. Quão
fortes são é imaginação combinada à fisiologia? A força está entre as mais
básicas de todas as medidas de desempenho e nós, seres humanos,
podemos ficar mais fortes simplesmente pensando muito sobre isso. [!!!!!!! ênfase minha]
Além disso, os neurocientistas não encontraram diferença entre realizar uma
ação e apenas imaginar-se realizando essa ação - os mesmos circuitos
neuronais disparam nesse caso. Isso significa que a visualização impacta uma
série de processos cognitivos - controle motor, memória, atenção, percepção,
planejamento - essencialmente acelerando e encurtando o tempo que leva
para aprender novos padrões. Desde o primeiro estágio do ciclo de flow - o
estado de esforço- envolve exatamente este processo de aprendizagem, a
visualização é um hack de flow essencial: encurta o esforço físico. A
visualização também confirma objetivos e metas, ampliando ainda mais o
flow. ”(175-176, rise of superman)

Assim, quando toda esperança e sonho se esgotam, quando o infortúnio e as
dificuldades ameaçam nos aleijar, precisamos restabelecer o controle sobre a
nossa consciência, buscando um novo objetivo significativo no qual investir
nossa energia psíquica e organizar o interior. Um objetivo que está fora do
alcance das forças externas. “Então, mesmo que essa pessoa seja
objetivamente uma escrava, subjetivamente ele é livre. Solzhenitsyn descreve
muito bem como até mesmo as mais degradantes situações podem ser
transformadas numa experiência de flow: "Às vezes, quando se está em uma
cela de prisioneiros abatidos, em meio aos gritos dos guardas com
metralhadoras, sentia uma onda de rimas e imagens em que eu parecia estar
flutuando acima. . . . Nesses momentos eu era livre e feliz. . . . Alguns
prisioneiros tentaram escapar esmagando o arame farpado. Para mim não
havia arame farpado. A contagem de presos permanecia inalterada, mas eu
estava na verdade, em um vôo distante. ”
Ok, então se é possível transformar situações sem esperança em significados,
então por que as pessoas não fazem isso? Por que algumas pessoas
conseguem isso, enquanto outras não conseguem?
“Basicamente a resposta é simples: aqueles que sabem transformar uma
situação sem esperança em uma nova atividade de flow que pode ser
controlada serão capazes de se divertir e emergir as mais fortes provações.
Existem três etapas principais que parecem estar envolvidas em tais
transformações:
1. Autoconfiança inconsciente: como Richard Logan encontrou em seu
estudo de indivíduos que sobreviveram a severas provações físicas. . . Uma
atitude comum foi compartilhada por essas pessoas que foi a crença
implícita de que seu destino estava em suas mãos. Eles não duvidaram que
seus recursos próprios seriam suficientes para lhes permitir determinar os
seus próprios destinos. Nesse sentido alguém poderia chamá-los de
auto-confiantes demais, mas, ao mesmo tempo, seus egos pareciam
curiosamente ausentes: eles não são egocêntricos; sua energia não é
tipicamente inclinada a dominar seu ambiente, tanto quanto em encontrar
uma maneira de funcionar harmoniosamente. Essa atitude ocorre quando
uma pessoa não se vê mais em oposição ao meio ambiente, como um
indivíduo que insiste que seus objetivos, suas intenções prevalecem sobre
todas as coisas. Em vez disso, ele se sente parte do que acontece ao redor
dele, e tenta fazer o seu melhor dentro do sistema em que ele deve operar.
Paradoxalmente, esse sentimento de humildade - o reconhecimento de que
os objetivos podem ter que ser subordinados a uma entidade maior, e que,

para se ter sucesso, pode-se ter que jogar por um conjunto diferente de
regras do que se prefere - é uma marca registrada de pessoas fortes. . . .
Basicamente, para chegar a esse nível de autoconfiança, é preciso confiar em
si mesmo, no ambiente e no local em que se está inserido. (203-204).
2. Concentrar a atenção no mundo: é difícil perceber o ambiente
enquanto a atenção é focada principalmente para dentro, enquanto a maior
parte da energia psíquica é absorvida pelas preocupações e desejos do ego.
Pessoas que sabem transformar o estresse em um desafio prazeroso passam
muito pouco tempo pensando em si mesmo. Eles não estão expandindo toda
a sua energia tentando satisfazer o que acreditam ser suas necessidades, ou
se preocupando com desejos socialmente condicionados. Em vez disso, a
atenção deles está alerta, em processamento constante de informações do
que está ao seu redor. O foco ainda é definido pelo objetivo da pessoa, mas
ela é aberta o suficiente para perceber e se adaptar a eventos externos,
mesmo que eles não sejam diretamente relevantes para o que ele quer
realizar.
Uma postura aberta possibilita que uma pessoa seja objetiva, esteja ciente de
possibilidades alternativas, sentir-se parte do mundo circundante... Em uma
situação de ameaça é natural mobilizar a energia psíquica, atraí-la para
dentro e usá-la como defesa contra a ameaça. Mas essa reação inata na
maioria das vezes compromete a capacidade de lidar. Isso exacerba a
experiência de turbulência interna, reduz a flexibilidade de resposta, e, talvez
pior do que qualquer outra coisa, isola uma pessoa do resto do mundo,
deixando-a sozinha com suas frustrações. Por outro lado, se este continua a
ficar em contato com o que está acontecendo, novas possibilidades são
susceptíveis de surgir, o que, por sua vez, pode sugerir novas respostas, e uma
delas é menos provável de ser inteiramente cortada: a do flow da vida. (204 207)
3. A descoberta de novas soluções: Existem basicamente duas
maneiras de lidar com uma situação isso cria entropia psíquica. Uma é
concentrar a atenção nos obstáculos para alcançar objetivos e, em seguida,
movê-los para fora do caminho, restaurando assim a harmonia da
consciência. Essa é a abordagem direta. A outra é se concentrar em toda a
situação, incluindo a si mesmo, para descobrir se metas alternativas podem
não ser mais apropriadas, e, portanto, obter diferentes soluções possíveis...
Mas essas transformações exigem que uma pessoa esteja preparada para
perceber oportunidades inesperadas. A maioria de nós se torna tão
rigidamente fixados nos sulcos esculpidos pela programação genética e

condicionamento social que ignoram as opções de escolher qualquer outro
curso de ação. Vivendo exclusivamente por instruções genéticas e sociais que
ficam conformadas desde que tudo corra bem. Mas neste momento, as
metas biológicas ou sociais são frustradas - o que, a longo prazo, é inevitável a pessoa deve formular novos objetivos e criar uma nova atividade de flow
para si desperdiçará suas energias em conflito interno... Mas como se faz para
descobrir essas estratégias alternativas? A resposta é basicamente simples: se
alguém age com profunda segurança inconsciente, e permanece aberta ao
meio ambiente em que se está envolvido, uma solução provavelmente vai
surgir.
Todos nós começamos com noções preconcebidas do que queremos da vida.
Isso inclui as necessidades básicas programadas pelos nossos genes para
garantir a sobrevivência - a necessidade de comida, conforto, sexo, domínio
sobre outros seres. Eles também incluem os desejos que a nossa cultura
inculcou em nós - ser magro, rico, educado e bem quisto. Se nós abraçamos
esses objetivos e formos sortudos, podemos replicar a imagem física e social
ideal para o nosso tempo e lugar histórico. Mas este é o melhor uso de nossa
energia psíquica? E se não pudermos realizar esses fins? Nós nunca nos
tornaremos conscientes de outras possibilidades a menos que . . . prestemos
atenção ao que está acontecendo ao nosso redor e avaliemos os eventos e a
base de seu impacto direto sobre como nos sentimos, ao invés de avaliá-los
exclusivamente em termos de noções preconcebidas. Se fizermos isso,
podemos descobrir que ao contrário do que fomos levados a acreditar, é mais
satisfatório ajudar outra pessoa do que derrotá-la, ou que é mais agradável
conversar com uma pessoa de dois anos de idade do que jogar golfe com o
presidente da empresa. (207-208) Em resumo, “o traço mais importante dos
sobreviventes é um“ individualismo não autoconsciente”, ou um propósito
fortemente dirigido que não é egoísta. As pessoas que têm essa qualidade
estão empenhadas e fazendo o seu melhor em todas as circunstâncias, mas
eles não estão preocupados principalmente com o avanço de seus próprios
interesses. Porque eles são intrinsecamente motivados em suas ações, eles
não são facilmente perturbado por ameaças externas. Eles estão com
bastante energia psíquica livre para observar e analisar seu entorno
objetivamente, eles têm uma melhor chance de descobrir neles novas
oportunidades de ação. . . . Indivíduos narcisistas, que estão preocupados
principalmente com proteger-se, desmoronam quando as condições
externas se tornam ameaçadoras. O pânico impede que façam o que devem
fazer; sua atenção se volta para dentro em um esforço para restaurar a ordem

na consciência, e não resta o suficiente para se negociar fora da realidade em
que estão.
Sem interesse no mundo, um desejo de estar ativamente relacionado a ele,
uma pessoa fica isolada em si. Bertrand Russell, um dos maiores filósofos do
nosso século, descreveu como ele alcançou a felicidade pessoal. "Aos poucos,
aprendi a ser indiferente a mim e as minhas deficiências; Cheguei a centrar
minha atenção cada vez mais em objetos externos: o estado do mundo,
vários ramos do conhecimento, indivíduos pelos quais senti afeição ”. Não há
melhor descrição de como construir para si uma personalidade confiante.
Em parte, tal personalidade é um presente de herança biológica e criação
precoce. Algumas pessoas nascem com uma dotação neurológica mais
focada e flexível, ou têm a sorte de ter pais que promoveram a
individualidade inconsciente. Mas é uma habilidade aberta para cultivo, uma
habilidade que se pode aperfeiçoar através de treinamento e disciplina.
”(92-93, flow)
Então, como podemos cultivar esse traço e lidar com o estresse?
"Ao tentar descobrir o que explica a capacidade de uma pessoa de lidar com
o estresse, é útil distinguir três tipos diferentes de recursos. O primeiro é o
suporte externo disponível e especialmente a rede de suportes sociais. . . . O
segundo baluarte contra o estresse inclui um recursos psicológicos da
pessoa, como inteligência, educação e personalidade relevante... E
finalmente, o terceiro tipo de recurso refere-se às estratégias de
enfrentamento que uma pessoa usa para lidar com o estresse. Destes três
fatores, o terceiro é o mais relevante para a nossa finalidades. Os suportes
externos por si só não são tão eficazes na mitigação do estresse. Eles tendem
a ajudar apenas aqueles que podem se ajudar. E os recursos psicológicos
estão em grande parte fora do nosso controle. É difícil tornar-se muito mais
inteligente ou muito mais extrovertido do que somos. Mas como lidamos é o
fator mais importante para determinar quais efeitos o estresse terá e o
recurso mais flexível, aquele que está mais sob nosso controle pessoal.
Existem duas maneiras principais pelas quais as pessoas respondem ao
estresse. A resposta positiva é chamada de “defesa madura ”ou“
enfrentamento transformacional ”. A resposta negativa ao estresse seria uma
defesa 'ou' enfrentamento regressivo ‘”(198-199).
“...Poucas pessoas confiam somente em uma ou outra estratégia. [Quando
Jim é demitido de seu emprego confortável aos quarenta anos de idade], é
mais provável que ele se embebeda na primeira noite; tenha uma briga com

sua esposa, que vinha dizendo a ele há anos que seu trabalho era ruim
[imaturo, enfrentamento regressivo]; e na manhã seguinte, ou na semana
seguinte, ele iria quebrar a cabeça e começar a descobrir o que fazer a seguir
[enfrentamento maduro e transformacional]. Mas as pessoas diferem em
suas habilidades de usar outra estratégia. [Alguns] são mestres em lidar com
a transformação. Outros, no entanto, quando confrontados com níveis muito
menos intensos de estresse, e respondem diminuindo a complexidade de
suas vidas para sempre.
A capacidade de ter infelicidade e fazer algo bom é um presente muito raro.
Aqueles que possuem essa habilidade são chamados de “sobreviventes” e
dizem ter “resiliência” ou “coragem”. Nós geralmente entendemos que eles
são pessoas excepcionais que superaram grandes dificuldades, e superaram
os obstáculos que assustariam a maioria dos homens e mulheres. . . . Faz
sentido, é claro, que as pessoas olhem para essa qualidade mais do que para
qualquer outra. De todas as virtudes que podemos aprender, nenhuma
característica é mais útil, mais essencial para sobrevivência, e mais propensa
a melhorar a qualidade de vida do que a capacidade de transformar a
adversidade em um desafio agradável. Admirar essa qualidade significa que
prestamos atenção àqueles que a incorporam e, assim, temos a chance de
imitá-los se surgir a necessidade. Assim sendo, admirar a coragem é em si
um traço adaptativo positivo; aqueles que fazem isso podem estar mais bem
preparados para afastar os golpes do infortúnio. ”(200-201)
“A integridade do indivíduo depende da capacidade de realizar eventos
neutros ou destrutivos e transformá-los em positivos... Na vida de cada
pessoa, as chances de apenas coisas boas acontecerem são extremamente
pequenas. A probabilidade de que nossos desejos sejam sempre cumpridos é
tão pequena que se torna insignificante. Mais cedo ou mais tarde, todos terão
de enfrentar eventos que contradizem seus objetivos: decepções, doenças
graves, inversão financeira e, eventualmente, a inevitabilidade de morte. Cada
evento desse tipo é um feedback negativo que produz desordem na mente.
Cada ameaça ao indivíduo prejudica seu funcionamento. Se o trauma for
grave o suficiente, uma pessoa pode perder a capacidade de se concentrar
nos objetivos necessários. Se isso acontecer, o indivíduo não está mais no
controle. Se a deficiência é muito grave, a consciência se torna aleatória e a
pessoa "Perde a cabeça" - os vários sintomas da doença mental assumem o
controle. Em casos menos graves, o indivíduo ameaçado sobrevive, mas pára
de crescer; encolhida sob ataque, ele se coloca atrás de enormes defesas e
vegeta em um estado de suspeita contínuo.

É por essa razão que coragem, resiliência, perseverança, defesa madura ou
transformação- as estruturas dissipativas da mente - são tão essenciais. Sem
elas estaríamos constantemente sofrendo com o bombardeio aleatório de
meteoritos psicológicos. Por outro lado, se desenvolvermos tais estratégias
positivas, a maioria dos eventos negativos podem ser neutralizados, e
possivelmente até usados como desafios que ajudarão a tornar o eu mais
forte e mais complexo. ”(202)

CRIANDO UMA VIDA UNIFICADA EM FLOW
"Mas não é incrivelmente ingênuo esperar que a vida tenha um significado
geral coerente?
É verdade que a vida não tem sentido, se com isso queremos dizer que há
um objetivo supremo construído no tecido da natureza e a experiência
humana, um objetivo que é válido para todos os indivíduos. Mas isso não
muda o fato de que a vida pode não ter significado. Muito do que chamamos
de cultura e civilização consiste em esforços que as pessoas têm feito,
geralmente contra adversidades esmagadoras, para criar um senso de
propósito para si e seus descendentes. Uma coisa é reconhecer que a vida é,
por si só, sem significado. É outra coisa é aceitar inteiramente isso com
resignação. O primeiro fato não implica no segundo mais do que o fato de
que a falta asas evita que voemos.
Criar significados envolves trazem ordem ao conteúdo da mente, integrando
a pessoa a ações em uma experiência unificada de flow. . . . As pessoas que
consideram suas vidas significativas geralmente tem um objetivo que é
desafiador o suficiente para absorver todas as suas energias, um objetivo que
pode dar significado para suas vidas. Podemos nos referir a esse processo
como um objetivo. Experimentar um flow deve definir metas para as ações
de uma pessoa. . . O objetivo em si geralmente não é importante; a questão é
que ela focaliza a atenção de uma pessoa e a envolve de uma maneira
agradável e viável. De um modo semelhante, algumas pessoas são capazes
de trazer o mesmo foco nítido a sua energia psíquica durante a totalidade de
suas vidas. Os objetivos não relacionados do flow separados em atividades se
fundem em um conjunto abrangente de desafios que dá propósito a tudo
que uma pessoa faz.
Nesse sentido, a resposta para o velho enigma "Qual é o sentido da vida?” é
surpreendentemente simples. O sentido da vida é significa: seja o que for, de
onde vier, um propósito unificado é o que dá sentido à vida. ”(214-217)

“Há maneiras muito diferentes de estabelecer essa direcionalidade. Napoleão
dedicou sua vida e, em um processo que levou à morte centenas de milhares
de soldados franceses, através de sua busca por poder. Madre Teresa investiu
todas as suas energias para ajudar os desamparados, porque à sua vida foi
dada o propósito de um amor incondicional baseado na crença em Deus, em
uma ordem espiritual além do alcance de seu sentido. De um ponto de vista
puramente psicológico, Napoleão e Madre Teresa podem ter atingido níveis
iguais de propósito interno, e portanto, de ótima experiência. As diferenças
óbvias entre eles levam a uma pergunta ética: Quais são as conseqüências
dessas duas formas de dar sentido à vida? Podemos concluir que Napoleão
trouxe o caos a milhares de vidas, enquanto Madre Teresa reduziu a entropia
na consciência de muitos. Mas aqui não vamos julgar o valor objetivo das
ações; nós estaremos preocupados em vez disso com o tarefa mais modesta
de descrever a ordem subjetiva que um propósito unificado traz para
consciência individual. ”(216-217)

CULTIVANDO PROPÓSITO
Não é suficiente encontrar
um propósito que unifique
as metas de uma pessoa; é
preciso também realizar e
enfrentar seus desafios. O
propósito deve resultar em
esforços; a intenção tem que
ser traduzida em ação.
Podemos
chamar
essa
resolução na busca dos
objetivos de uma pessoa. O
que conta não é tanto se
uma
pessoa
realmente
alcança o que ela se propôs
a fazer; em vez disso,
importa se o esforço foi
gasto
para
alcançar
o
objetivo, em vez de ser
difundido ou desperdiçado. ”(216-217)“O propósito dá direção aos esforços de
uma pessoa, mas não necessariamente torna a vida mais fácil. Objetivos
podem levar a todos os tipos de problemas, a ponto de tentarmos desistir
deles para encontrarmos algum roteiro menos exigente para encomendar as

ações de uma pessoa. O preço que se paga por mudanças de objetivos
sempre que há ameaça é que, se pode conseguir uma vida mais agradável e
confortável, mas é provável que acabe vazia e vazia de significado.
Nenhuma meta pode ter muito efeito, a menos que seja levada a sério. Cada
meta prescreve um conjunto de consequências, e se alguém não está
preparado para lidar com eles, o objetivo se torna sem sentido. O alpinista
que decide escalar um pico difícil sabe que ele estará exausto e sob ameaça
de extinção durante a maior parte da subida. Mas se ele desistir muito
facilmente, sua missão será revelada como uma missão de pouco valor. O
mesmo vale para todas as experiências de flow: existe um relacionamento
mútuo entre objetivos e o esforço que eles exigem. Metas justificam o esforço
que exigem no início, mas depois é o esforço que justifica o objetivo.
”(223-224)
“Mas à medida que a complexidade da cultura evolui, torna-se mais difícil
alcançar esse grau de resolução dos problemas. Há simplesmente muitos
objetivos competindo por proeminência, e quem pode dizer qual vale a
dedicação de uma vida inteira? Uma mulher costumava contentar-se em ser
uma dona de casa, em parte porque ela não tinha outras opções, agora ela
pode ser qualquer coisa e não é mais "Óbvio" que ser esposa e mãe deve ser a
primeira prioridade de uma mulher. . . A mobilidade nos libertou dos laços de
nossos locais de nascimento: Já não há mais motivo para se tornar envolvido
em sua comunidade nativa, para se identificar com um local de nascimento.
Se a grama parece mais verde do outro lado da cerca, podemos
simplesmente ir para o outro campo — Que tal abrir um pequeno
restaurante na Austrália? Estilos de vida e religiões são escolhas que são
facilmente comutados. No passado um caçador era caçador até morrer, um
ferreiro passava a vida aperfeiçoando seu ofício. Podemos agora lançar nossas
identidades profissionais à vontade: ninguém precisa permanecer um
contador para sempre.
A riqueza de opções que enfrentamos hoje estendeu a liberdade pessoal a
um nível que era inconcebível à cem anos atrás. Mas a consequência
inevitável das escolhas igualmente atraentes são a incerteza do propósito; a
incerteza, por sua vez, suga a resolução e a falta de determinação acaba
desvalorizando a escolha. Portanto, liberdade não necessariamente ajuda a
desenvolver significado na vida - pelo contrário. Se as regras de um jogo se
tornarem muito flexíveis, muitas coisas roubando nossa concentração, é mais
difícil obter uma experiência de flow. Comprometimento com um objetivo e
as regras que isso implica são muito mais fáceis quando as escolhas são

poucas e claras. ”(224-225)
“As formas de entropia psíquica que atualmente nos causam tanta angústia desejos não realizados, expectativas frustradas, solidão, frustração, ansiedade,
culpa - são prováveis invasores da mente. Eles são subprodutos do tremendo
aumento na complexidade no córtex cerebral e o enriquecimento simbólico
da cultura. Eles são o lado escuro do surgimento da consciência.
“Eu vi minha vida se ramificando diante de mim como a figueira
verde da história.
Da ponta de cada galho, como um figo gordo e roxo, um futuro
maravilhoso chamava e piscava. Um figo era um marido e um
lar feliz e crianças, e outro figo era uma poeta famosa e outro
figo era uma professora brilhante, e outro figo era Ee Gee, o
editor surpreendente, e outro figo era Europa e África e América
do Sul, e outro figo era Constantin, Sócrates e Átila e um bando
de outros amantes com nomes estranhos e profissões pouco
comuns, e outro figo era um campeão de tripulação de uma
dama olímpica, e além desses figos havia muito mais figos que
eu não conseguia entender. Eu me vi sentada na virilha dessa
figueira, morrendo de fome, só porque não conseguia decidir
qual dos figos eu escolheria. Eu queria todos e cada um deles,
mas escolher um significava perder todo o resto, e, quando me
sentei lá, incapaz de decidir, os figos começaram a enrugar e a
ficar pretos e, um por um, caíram no chão em meus pés.”
-Sylvia Plath, The Bell Jar
A entropia psíquica peculiar à condição humana envolve ver mais do que
uma possibilidade de realmente se realizar e sentir-se capaz de realizar mais
do que as condições permitem. Mas isso só se torna possível se se tem em
mente mais do que um objetivo de cada vez, ter desejos conflitantes ao
mesmo tempo. Isso só pode acontecer quando a mente sabe não apenas o
que é, mas também o que poderia ser. Quanto mais complexo qualquer
sistema, mais espaço ele deixa aberto à alternativas, e mais coisas podem dar
errado com isso. Isto é certamente aplicável a evolução da mente: como
aumentou seu poder de lidar com a informação, o potencial de conflito
interno também aumentou. Quando há muitas demandas, opções, desafios,
nos tornamos ansiosos; quando muito poucos, ficamos entediados. ”(227-228)
“A complexidade e liberdade que foram impostas a nós, e que nossos

ancestrais lutaram tão duro para conseguir, são um desafio, devemos
encontrar maneiras de dominar isso. Se fizermos isso, a vida de nossos
descendentes serão infinitamente mais enriquecidas que qualquer coisa
previamente experimentada neste planeta. Se não o fizermos, corremos o
risco de desperdiçar nossas energias em contraditórios objetivos sem sentido.
. . . Porque não há certeza absoluta para se virar, cada pessoa deve descobrir o
propósito final por si mesmo. Através de tentativa e erro, através de intenso
cultivo, podemos endireitar o emaranhado de objetivos conflitantes, e
escolher aquele que nos dará propósito à ação.
O autoconhecimento - um antigo remédio tão antigo que seu valor é
facilmente esquecido - é o processo através do qual se podem organizar
opções conflitantes. "Conhece a ti mesmo" . . . A razão pela qual o conselho é
tantas vezes repetido que funciona. Precisamos, no entanto, redescobrir de
novo a cada geração o que essas palavras significam, o que o conselho
realmente implica para cada indivíduo. E para fazer isso é útil para
expressá-lo em termos de conhecimento atual e visualizar um método
contemporâneo para a sua aplicação. ”(225)
“O conflito interno é o resultado de reivindicações concorrentes à atenção.
Muitos desejos, muitos objetivos incompatíveis lutam para tomar conta da
energia psíquica em direção aos seus próprios fins. . . . Dois caminhos para
reduzir conflitos e resolver reivindicações são essenciais:
1. Vita activa: Uma pessoa consegue fluir através do envolvimento total em
experiências externas concretas de desafios. Desta forma, a harmonia é
restaurada à consciência indiretamente - não encarando as contradições na
tentativa de resolver metas e desejos conflitantes, mas perseguindo objetivos
escolhidos com tal intensidade que toda a competição potencial é
substituída... A ação ajuda a criar ordem interna, mas tem suas desvantagens:
muitas vezes ao preço de opções excessivamente restritivas. . . Mais cedo ou
mais tarde, alternativas adiadas podem reaparecer novamente como dúvidas
intoleráveis e arrependimentos. . . Valeu a pena o preço que paguei? Em
outras palavras, as metas que mantiveram a ação durante um período
acabam não tendo poder suficiente para dar sentido à totalidade da vida. 2.
Vita Contemplativa: reflexão separada da experiência, uma pesagem realista
de opções e suas conseqüências, têm sido consideradas a melhor abordagem
para uma boa vida. . A atividade e a reflexão devem idealmente se
complementar e apoiar umas às outras. A ação por si só é cega, um reflexo
impotente. Se o hábito da reflexão é bem desenvolvido, uma pessoa não
precisa passar por muita auto- reflexão para decidir se a decisão de ação é

entrópica ou não. Ele saberá quase intuitivamente, que determinada atitude
produzirá mais stress do que vale, ou que uma relação em particular, atraente
como é, levaria a tensões inaceitáveis no contexto de casamento. ”(225-227)
“É relativamente fácil trazer ordem à mente por curtos períodos de tempo;
qualquer objetivo realista pode fazer isso. . . Mas é muito mais difícil estender
este estado de ser através da totalidade da vida. Para isso, é necessário
investir energia em objetivos tão persuasivos que eles justificam o esforço,
mesmo quando nossos recursos estão esgotados e quando o destino é
impiedoso em nos recusar uma chance de ter uma vida confortável. Se os
objetivos forem bem escolhidos e se tivermos a coragem de cumpri-los
apesar dos obstáculos, estaremos tão focados nas ações e eventos ao redor
que nós não vamos ter tempo para sermos infelizes. ”(227)
Quando uma meta importante é buscada com a resolução e todas as
atividades variadas se encaixam em uma experiência unificada de flow, o
resultado é que a harmonia é trazida à consciência. Alguém que conhece
seus desejos e trabalha com o propósito de alcançá-los é uma pessoa cujo os
sentimentos, pensamentos e ações são congruentes uns com os outros, e é,
portanto, uma pessoa que alcançou a harmonia interior. . . . Alguém que está
em harmonia, não importa o que ele faça, não importa o que esteja
acontecendo com ele, sabe que sua energia psíquica não está sendo
desperdiçada com dúvida, arrependimento, culpa e medo, mas é sempre
utilmente empregada. Congruência interna em última análise leva a essa
força interior e serenidade que admiramos em pessoas que parecem ter
chegado ao entendimento consigo mesmos. ”(217)
“Propósito, resolução e harmonia unificam a vida e dão significado,
transformando-a em uma experiência de flow sem remendos. Quem quer
que atinja esse estado, nunca lhe faltará mais nada. Uma pessoa cuja
consciência é tão ordenada não precisa temer eventos inesperados, ou
mesmo a morte. Todo momento vivo fará sentido, e a maior parte será
agradável. Isso certamente soa desejável. Então, como alguém alcança isso?
”(217-218)
“. . . A construção de um sistema de significado complexo parece envolver a
atenção focalizada o eu e o outro.
1. Primeiro, a energia psíquica é investida nas necessidades do
organismo, e a ordem psíquica é equivalente ao prazer.
2. Quando o primeiro nível é temporariamente alcançado, e a pessoa
pode começar a investir atenção nos objetivos de uma comunidade, o que é

significativamente correspondente a um grupo de valores - religião,
patriotismo e a aceitação e respeito de outras pessoas aos parâmetros de
ordem interna.
3. O próximo movimento da dialética traz de volta a atenção para o eu:
tendo alcançado um sentimento de pertencer a um sistema humano maior,
a pessoa agora sente o desafio de discernir os limites do potencial pessoal.
Isso leva a tentativas de auto-realização, a experimentação com diferentes
habilidades, diferentes idéias e disciplinas. Nesta fase divertimento, em vez de
prazer, torna-se a principal fonte de recompensas. Mas porque nesta fase
envolve tornar-se um buscador, a pessoa também pode encontrar uma crise
de meia idade, uma mudança de carreira, e um esforço cada vez mais
desesperado contra as limitações de sua capacidade individual.
4. A partir deste ponto, a pessoa está pronta para o último turno do
redirecionamento de energia: tendo descoberto o que se pode e, mais
importante, o que não se pode fazer sozinho, a meta funde-se com um
sistema maior do que a pessoa - uma causa, uma ideia, uma entidade
transcendental
Nem todo mundo se move através dos estágios dessa espiral de
complexidade ascendente. Alguns nunca tem a oportunidade de ir além do
primeiro passo. Quando as demandas de sobrevivência são tão insistentes
que uma pessoa não pode dedicar muita atenção a qualquer outra coisa, ele
ou ela não terão suficiente energia psíquica para investir nos objetivos da
família ou da comunidade em geral. Somente o interesse próprio vai dar
sentido à vida. A maioria das pessoas provavelmente está confortavelmente
instalada no segundo estágio de desenvolvimento, onde o bem-estar da
família, ou da empresa, da comunidade, ou da nação são as fontes de
significado. Muito menos pessoas atingem o terceiro nível de individualismo
reflexivo, e apenas alguns poucos preciosos emergem mais uma vez para
forjar uma unidade com valores universais. Então, esses estágios não refletem
necessariamente o que acontece ou o que vai acontecer; eles caracterizam o
que pode acontecer se uma pessoa tiver sorte e conseguir controlar a
consciência.”(222)
Embora existam vários modelos diferentes descrevendo o surgimento de
significado ao longo de um gradiente de complexidade, isso é o mais simples.
“O número de etapas é irrelevante; o que conta é que a maioria das teorias
reconhece a importância dessa tensão dialética, essa alternância entre
diferenciação de um lado e integração de outro. A partir deste ponto de vista,
a vida individual parece consistir de uma série de "jogos" diferentes, com

diferentes objetivos e desafios, que mudam com o tempo de acordo com o
quanto uma pessoa amadurece. Complexidade exige que nós invistamos
energia no desenvolvimento de quaisquer habilidades com as quais
nascemos, ao nos tornarmos autônomos, auto-confiantes, consciente de
nossa singularidade e limitações. Ao mesmo tempo, devemos investir energia
em reconhecer, compreender e encontrar maneiras de nos adaptar às forças
além dos limites de nossa própria individualidade. É claro que não
precisamos nos comprometer com nenhum desses planos. Mas se não nos
comprometermos, as chances são, mais cedo ou mais tarde, de nos
arrepender.” (222-223)
“Em vez de aceitar a unidade de propósito fornecida por instruções genéticas
ou pelas regras da sociedade, o desafio para nós é criar harmonia baseada na
razão e na escolha. Filósofos. . . tem reconhecido esta tarefa do homem
moderno chamando-o de projeto, que é o seu termo para as ações
direcionadas por objetivos que fornecem forma e significado à vida de um
indivíduo. Psicólogos usam termos como. . . temas de vida. Em cada caso,
esses conceitos identificam um conjunto de metas à um objetivo final que dá
significado ao que uma pessoa faz. . . . Com um tema de vida, tudo o que
acontece terá um significado - não necessariamente positivo, mas um
significado mesmo assim. Se uma pessoa dobra todas as suas energias para
ganhar um milhão de dólares antes dos trinta anos, aconteça o que
acontecer é um passo em direção ou para longe desse objetivo. O feedback
claro a mantém envolvida com suas ações. Mesmo se ela perder todo seu
dinheiro, seus pensamentos e ações estão amarrados por um propósito
comum e serão experimentados como valiosos.
Quando a energia psíquica de uma pessoa se une a um tema de vida, a
consciência alcança harmonia. Mas nem todos os temas da vida são
igualmente produtivos. Filósofos existenciais distinguem dois tipos de temas
da vida:
1. Temas Autênticos ou Descobertas da Vida: Projetos autênticos, ou
temas de vida descobertos, descrevem uma pessoa que percebe que as
escolhas são gratuitas e que ela escreve o roteiro de suas ações baseadas em
avaliação pessoal com base em uma avaliação racional de sua experiência.
Não importa qual seja a escolha, desde que seja uma expressão do que a
pessoa genuinamente sente e acredita. Projetos autênticos tendem a ser
intrinsecamente motivadores, escolhidos para o que eles valem em si
mesmos.
2. Temas de Vida Inautênticos ou Aceitos: Projetos não autênticos, ou

temas de vida aceitos, são aqueles que uma pessoa escolhe porque são o que
ela acha que deve ser feito, porque eles são o que todo mundo está fazendo
e, portanto, não há alternativa. UMA pessoa é motivada por forças externas e
simplesmente assume um papel predeterminado um roteiro escrito há
muito tempo por outros.
Ambos os tipos de temas da vida ajudam a dar significado à vida, mas cada
um deles tem desvantagens. A vida aceita por tema funciona bem, desde
que o sistema social seja sadio; se não for, pode prender a pessoa em
objetivos pervertidos. Adolf Eichmann, o nazista que calmamente enviou
dezenas de milhares para as câmaras de gás, era um homem para quem as
regras da burocracia eram sagradas. Ele provavelmente era um dominador
de flow experiente. . . [e] ele nunca pareceu questionar se o que lhe foi pedido
estava certo ou errado. Contanto que ele seguisse ordens, sua consciência
estava em harmonia. Para ele o sentido da vida era fazer parte de uma
instituição forte e organizada; nada mais importava. Dentro de tempos
pacíficos e bem ordenados um homem como Adolf Eichmann poderia ter
sido um estimado pilar da comunidade. Mas a vulnerabilidade do tema de
sua vida se torna aparente quando pessoas sem escrúpulos e dementes
tomam controle da sociedade; então tal cidadão honesto se transforma em
um acessório para crimes sem ter que mudar seus objetivos, e sem mesmo
perceber a desumanidade de suas ações.
Temas de vida descobertos são frágeis por uma razão diferente: porque são
produtos de uma luta pessoal para definir o propósito da vida, eles têm
menos legitimidade social; porque eles são muitas vezes ideias de
sonhadores e idiossincráticas, elas podem ser consideradas por outros como
loucas ou destrutivas. ”(230-231) Muitos de nós que vivemos na Slacklife lutam
exatamente contra isso. A sociedade em geral nos vê apenas como hippies
sujos, malucos de circo, nômades ou viciados em adrenalina. No entanto,
muitos de nós Slackers simplesmente queremos ajudar os outros a descobrir
sua vida e criar um propósito mais complexo. Nosso objetivo é compartilhar a
prática do slackline com o mundo para ajudar os outros a descobrirem a sua
confiança, e encontrarem a sua determinação e ultrapassarem os limites da
sua mente, mas o método - a atividade em si - ainda é tão nova que poucos
conseguem compreendê-la.
Então, como as pessoas forjam esses temas de vida descobertos? Que tipo de
explicações para o sofrimento acaba levando a vidas de ordem e flow?
Existem várias características comuns de como as pessoas acham sua

autenticidade:
1. Este tipo de tema é, em muitos casos, uma reação a uma grande
mágoa sofrida no início da vida - ser órfão, abandonado ou tratado
injustamente. Mas o que importa não é o trauma; o evento externo nunca
determina qual será o tema. O que importa é a interpretação que se coloca
sobre o sofrimento.
Se um pai é um alcoólatra violento, seus filhos têm várias opções para
explicar o que há de errado: eles podem dizer a si mesmos 1) que o pai é um
bastardo que merece morrer; 2) que ele é um homem e todos os homens são
fracos. 3) que a pobreza é a causa da aflição do pai, e a única maneira de
evitar seu destino é tornar-se rico; 4) que uma grande parte de seu
comportamento é devido ao desamparo e falta de educação. Apenas o
último destes pode levar, às explicações na direção de um tema de vida
descoberto.
2. Para encontrar propósito no sofrimento, é preciso interpretá-lo como
um possível desafio.
Se uma criança abusada por um pai violento concluísse que o problema era
inerente natureza humana, que todos os homens eram fracos e violentos, não
haveria muito que ela poderia fazer sobre isso. Como uma criança poderia
mudar a natureza humana? Em vez disso, formular seu problema como
sendo devido ao desamparo de minorias marginalizadas subseqüentemente
fornece à criança um desafio para atender.
3. Então, deve-se desenvolver habilidades apropriadas para enfrentar os
desafios que estão na raiz do que estava errado na vida pessoal. O que
transforma as conseqüências de um evento traumático em um desafio que
dá sentido à vida são estruturas dissipativas.
Agora que a criança tem um problema a ser resolvido, ele é capaz de
desenvolver habilidades para enfrentar os desafios que ela vê na raiz do que
tinha sido errado em sua vida pessoal (com treino e educação).
4. Finalmente, o desafio torna-se generalizado para outras pessoas, ou
para a humanidade como um todo. (Temas de vida descobertos raramente
são formulados como a resposta a apenas um problema.) Desta forma,
qualquer solução encontrada para os seus próprios problemas não só
resolvem ele próprio, mas muitos outros além dele.. Esta maneira altruísta de
generalizar soluções é típica dos temas da vida negentrópica; trazem
harmonia para a vida de muitos. ”(233-234)

“Há muitos exemplos de pessoas que tiraram o máximo proveito das piores
situações. que certamente não se pode assumir uma relação causal direta
entre a desordem externa da infância e falta interna de significado tardia na
vida... Todas essas pessoas acabaram inventando vidas poderosas e úteis para
si... Se existe uma estratégia compartilhada por estas e por outras pessoas
que conseguiram construir significado em sua experiência, uma delas é tão
simples e óbvia que é quase embaraçoso mencionar. No entanto, porque é
tão frequentemente esquecido, será valioso revisá-la. A estratégia consiste
em extrair a ordem alcançada pelos padrões passados de gerações que
ajudarão a evitar a desordem na própria mente. Há muito conhecimento - ou
informação bem ordenadas - acumuladas em culturas, prontas para esse uso.
Boa música, arquitetura, arte, poesia, teatro, dança, filosofia e religião existem
para que qualquer um veja como exemplos de como a harmonia pode ser
imposta sob o caos. No entanto, muitas pessoas ignoram eles, esperando
criar significado em suas vidas por seus próprios dispositivos.
Fazer isso é como tentar construir a própria cultura do zero em cada geração.
Ninguém em perfeita sanidade iria querer começar a reinventar a roda, o
fogo, a eletricidade e o milhão de objetos e processos que agora tomamos
como garantidos como parte do ambiente humano. Em vez disso,
aprendemos a fazer essas coisas recebendo informações ordenadas de
professores, de livros, de modelos, de modo a nos beneficiar do
conhecimento do passado e, eventualmente, superá-los. ”(235)
“Na melhor das hipóteses, a literatura contém informações ordenadas sobre
comportamento, modelos de propósito e exemplos de vidas modeladas com
sucesso em torno de objetivos significativos. Muitas pessoas confrontadas
com a aleatoriedade da existência tiraram esperança do conhecimento que
os outros antes enfrentaram com problemas semelhantes e conseguiram
prevalecer. E isso é apenas literatura; que tal música, arte, filosofia e religião?
”(236)
E AGORA?
Agora que você está equipado com todos
esses pensamentos, ferramentas e idéias incrivelmente poderosas, siga em
frente e transforme sua existência mundana em uma experiência incrível! Se
você está se esforçaNdo, lembre-se: Tudo consiste em como você vê o
mundo, e este livro está sempre aqui se você precisar dele :)

<3

Sistema de Honra
Tudo o que temos é DE GRAÇA… mais ou menos… não é de graça para fazer.
Nós acreditamos que a informação sobre segurança ou, neste caso, sobre a
história do slackline, deve ser acessível a todas as pessoas no planeta
gratuitamente. Anúncios no YouTube cobrem apenas uma pequena parte
dos gastos de HowNOTtoHighline. O resto é TUDO DOAÇÕES. Eu, Ryan, ainda
sou o maior doador e espero que o projeto se pague para que apenas meu
tempo (muito dele) seja doado. Nós sempre colocamos e colocaremos 100%
de volta para este canal. Atualmente, nos custa cerca de $1500 dólares por
mês, isso se nós não criarmos novas máquinas de testes para operar. Então,
se você assiste todos os episódios e lê todos os conteúdos, por favor,
considere nos doar $20 dólares por PayPal ou Venmo, ou se tornar um(a)
Patrono(a) mensal. Eu recentemente abri uma empresa de café instantâneo
para ajudar os gastos de HowNOTtoHighline ao invés de criarmos
equipamentos. Nós queremos ser totalmente independentes de empresas de
equipamentos, seja por patrocínio ou criando nossa própria marca de
equipamentos. Então, por gentileza, nos de suporte em nossa nova empresa
de café, Juno Coffee.

Kimberly Weglin
Kim inspirou-se pelo que leu em FLOW, de Mihaly
Csikszentmihalyi e pelo que experienciou
enquanto praticava highline. Ela escreveu este
livro para compartilhar sua pesquisa sobre estado
de fluxo (flow state) e ajudar outros a
entenderem a atração que possam sentir pelo
esporte.

Kim nasceu e cresceu em Sacramento, Califórnia. Na faculdade, cursou UC
Davis, onde formou-se em Economia Gerencial com foco em Economia
Agrícola, Ambiental e Recursos Naturais. Como a maioria das pessoas, não era
apaixonada por seu diploma e nunca o usou. Ao invés disso, decidiu tirar um
ano de folga e viajar o mundo trabalhando como bartender e depois voltar
aos estudos para se formar em Direito. Depois de um ano viajando,
misturando drinks em pubs e vivendo a vida de slackline (slacklife), ela não
queria mais parar. Ela rapidamente foi aceita na Faculdade de Direito da UC
Davis, mas ainda assim ela não sentia aquilo como sendo o correto a fazer. Ela
acabou recusando isso e partiu em busca da carreira que havia aceso seu
coração em chamas (ou pelos a fez sentir um pingo de paixão). Para viver
mais a slacklife, ela começou seu próprio negócio e mergulhou de cabeça na
indústria de casamentos, fazendo sinalizações e caligrafias — um antigo
hobby. Ela não sabia como administrar um negócio, mas fez o melhor para
entender ao longo do caminho. Logo, ela conseguiu deixar o trabalho de
bartender e pode se dedicar integralmente ao seu crescente negócio. A partir
daí, começou a aprender sobre design e arte gráfica de forma autodidata e
atualmente está encontrando sua paixão e fluxo no mundo do design. Ela
agora vive em Colorado e você pode acompanhar todas as curvaturas e
travessuras no Facebook e no Instagram.
Foto de Kim por Andrea Sarcos
Foto de capa criada por Kimberly Weglin

Matheus Samir - tradutor
Este livro foi traduzido por Matheus
Samir (@Matheus_waeny) na intenção
de compartilhar conhecimento com a
comunidade LusoBrasileira do Highline
e escalada sobre Bolting. Matheus é
atleta de Highline e realizou alguns dos
testes com os BoltBusters que estão
neste livro. Brasileiro membro da
equipe ChooseLife na capital do Brasil,
Brasília.

João Portales - revisor
João Portales (@jmcportales) mora em Brasília, Brasil
e é um escalador simpático que trabalha como
consultor de marketing e analista de tráfego pago,
também sendo cofundador da Advertize. Ele está
sempre procurando bons motivos para ir ao ar livre,
mas às vezes Netflix ganha. Por morar perto de
Parques Estaduais e Nacionais, ele está tentando
aproveitar a beleza geográfica ao seu lado. Ele
encontrou HowNOTtoHighline enquanto vagava pelas
profundezas de pesquisas sobre nós e sobre âncoras.
Como um entusiasta de open-source e com a
escalada sendo seu esporte principal, contribuiu com
a logística do curso e do site para que estes
conteúdos alcancem ainda mais pessoas.

