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Decisões e lazer

• Os assuntos relativos ao uso que
podemos fazer do dinheiro e do crédito
se cruzam com os modos e critérios que
usamos para tomar decisões.

• As decisões que vamos tomando ao longo
da vida definem a nossa personalidade
(nosso modo de ser) e em grande parte
nosso futuro. 

• As decisões que tomamos não devem
ser confundidas com as intenções ou os
planos que idealizamos. Nossas decisões
são ações que trabalham para concretizar
um propósito ou uma escolha. 

• Decidir é determinar-se, resolver-se.
É assumir o comando de si mesmo e,
às vezes, a roda da fortuna. É agir com
consciência e ponderação.

• Tomar decisões é, ao mesmo tempo,
escolher e fazer. 

• Uma decisão determina o que faremos do
tempo que temos. Que coisas nascerão,
que outras desaparecerão. Quais serão
valorizadas, quais vão ser desprestigiadas.

• A decisão – nunca a intenção – revela
quem realmente somos. 

• Elas estabelecem os compromissos que,
voluntariamente, assumimos com os
outros, com a sociedade e com o meio
ambiente. Definem como:

• Utilizamos o dinheiro e o crédito. 
• Participamos da vida em sociedade.
• Como cuidamos da saúde.
• Como equilibramos e usamos

o tempo entre:
• Dedicação ao trabalho.
• Dedicação à família e aos amigos.
• Dedicação a nós mesmos: diversão,

educação, descanso.
• É transformando “promessas” em ações,

que as decisões nos livram do inferno
que, sabidamente, é o lugar das “boas
intenções perdidas”. 

• O verbo da decisão não é pretender,
mas fazer.

Perguntas e etapas
de uma decisão eficaz

a. Esclareça bem qual é o problema que
você precisa resolver. Que decisão
você precisa tomar? Que pessoas e
empresas estão envolvidas? Em suma:
faça uma análise bem cuidada.

b. Investigue os seus motivos. O que
você realmente quer? Seu propósito
VERDADEIRAMENTE o deixará
satisfeito ou resolverá, DE FATO, algum
problema? Ele o ajuda a usar o dinheiro
ou o crédito de forma consciente?

Decisões não se tomam com palavras, mas com trabalho. MARTIN HEIDEGGER (filósofo alemão)

Objetivo: Mostrar que as decisões
não devem ser confundidas com
as intenções: há muito que fazer
para transformar uma intenção
em uma decisão.

Dicas para o multiplicador

• Usando a afirmação bíblica de que
“o inferno está cheio de bem intencionados”,
reúna um grupo e peça-lhes para
comentarem alguma situação em que isso
aconteceu com eles. Depois, reflita com eles
sobre o que é preciso fazer para realizarmos
as nossas intenções, projetos, sonhos…

c. Converse com outras pessoas.
Você discutiu a desisãocom sua
família ou colegas? Existe alguém
que pode ajudá-lo?

d. Faça a memória trabalhar: procure
lembrar situações semelhantes pelas
quais você passou e avalie os resultados
das decisões que você tomou na época
– isso ajuda a não repetir erros ou a
aumentar a confiança na decisão que
você está prestes a tomar. Desenvolva
a sua intuição.

e. Imagine o maior número possível de
conseqüências da sua decisão. Você
conseguirá ter condições materiais e
equilíbrio emocional para assumi-las?
É social e ambientalmente responsável?
A decisão irá durar muito tempo?

f. A implantação da decisão é viável?
Você tem os meios? Você tem o tempo
e o preparo necessários? Ela não está
baseada em desejos ou fantasias? 

g. Tenha sempre um “Plano B” nas mãos.
Não decida em “linha reta” e sem volta,
tenha sempre mais de uma opção.

É tempo de não fazer nada: isso é bom ou ruim?

• Esta é uma pergunta que não pode
ser respondida apenas com dinheiro,
planejamento e o serviço de uma boa
companhia de turismo. 

• O lazer e o repouso exigem que
saibamos o que realmente nos diverte
e nos descansa, e exige também que
saibamos a mesma coisa em relação aos
demais membros da família. Além disso,
precisamos saber como negociar as
diferenças de entendimento e
preferências que sempre existirão. 

• O turismo, a cultura e o lazer estão
em grande parte “industrializados”,
associados ao consumismo. Isso faz
com que muita gente já não saiba
mais relaxar e se entreter. Não é fácil
se desligar da rotina nem mesmo
quando se está numa praia, com o sol
na medida. 

• A mesma ansiedade que nos desvia do
planejamento financeiro, nos inibe na
hora de nos desinibirmos. 

• O lazer praticamente deixou de ser
um momento privilegiado de degustação
de si mesmo na companhia daqueles
a quem se ama. Ao invés dele ser
buscado na sua legitima fonte – convívio
social, “convívio consigo mesmo” e
contemplação – ele está sendo procurado
em “eventos”: eventos viagens, eventos
shows, eventos cinema... O carro
ocupou o lugar da estrada e voltamos
sem ter ido.

• Ao invés de desfrutarmos com vagar,
calma e profundidade o descanso e o
lazer, fazemos tudo com pressa.
Fotografamos e filmamos tudo para ver
depois. A qualidade de um lazer assim
é bastante baixa e acabamos por
esquecer que é mais enriquecedor viver
intensamente as experiências que
podemos colher em nossos momentos
de repouso e lazer do que colecionar
fotos e filmes.

• Pare um instante e procure em sua
memória: quais são as cinco melhores
coisas de que você se lembra em
relação a viagens, passeios ou fins de
semana? Nenhuma dessas coisas

costuma ser algo que você comprou.
Em geral, sãomomentos de convivência
com afamília e amigos, de pura diversão
ou contato com um lugar, da Natureza
ou da cidade . 

• Como em tantas outras coisas na vida,
o segredo aqui é acreditar nos seus
próprios sentimentos e experiências: ter
a coragem de reconhecer e assumir o
que de fato nos dá prazer, abrindo mão
da parafernália de compras e outras
quinquilharias com que acabamos nos
soterrando.

• Além de tudo, temos muita dificuldade
para sair de férias sem ficarmos
preocupados com o trabalho – Ele ainda

A vida é curta, por isso mesmo, deveríamos nos mover mais devagar e com mais tranqüilidade. THICH NHAT HANH (monge budista)

Objetivo: Incentivar o melhor
preparo e aproveitamento dos
momentos de lazer e repouso.
Mostrar que também aqui é preciso
um trabalho de auto-conhecimento.

Dicas para o multiplicador

• Proponha a seus “clientes” que  reflitam
(meditem) durante 10 minutos sobre como
anda o equilíbrio entre o tempo dedicado
ao trabalho e o dedicado à vida pessoal e
familiar. Recomende que anotem para si
mesmos as idéias mais importantes que
surgirem.

• Peça agora que escrevam para si mesmos
5 boas coisas com que poderiam ocupar
algumas horas com suas famílias ou consigo
mesmos, e para as quais dinheiro não fosse
um impeditivo.

• Sugira que , depois,  conversem com suas
famílias sobre  as idéias que surgiram,
e ponham em prática algumas delas,
ou outras que tenham surgido na conversa
em família.

estará lá quando eu voltar? Alguém
notará a minha falta? Também ficamos
ocupados pela dúvida: como vou pagar
as contas depois que voltar? 

• Como se vê, descansar e divertir-se 
atualmente não  parece tão simples
como deveria ser. Requer o refinamento
da auto-percepção, da observação das
parcerias familiares, muito diálogo, zelo
e paciência. 

• O tempo livre também é feito com
trabalho. A programação do lazer requer
uma boa “desprogramação mental”.
A chave do bom lazer é a mesma do
bom trabalho: conhecer a si mesmo,
respeitar seus sentimentos e os de sua
família, e colocar a alma no que está
fazendo, sabendo que cada coisa tem
sua hora, seu lugar e seu tempo.

Programas que você pode fazer com pouco dinheiro
• Parques (que além da natureza também têm programas gratuitos) 

• Centros culturais 

• Bibliotecas (e seus eventos) 

• Museus e galerias (que sempre têm um dia com entrada gratuita na semana) 

• Mega Stores (grandes lojas de cultura e entretenimento, onde pode-se ler livros, ouvir música, 
passear e também usufruir de uma programação cultural gratuita) 

• Cineclubes 

• Cinemas normais que têm um dia com entrada reduzida na semana 

• Feiras culturais 

• Feiras de artesanato 

• Programação gratuita de teatros públicos 

• Cursos e programação cultural, educacional e esportiva, em escolas ou instituições
como SESC, SESI, SENAC, SENAI e SEBRAE

• Pintar e desenhar ao ar livre 

• Caminhar 

• Olhar o pôr-do-sol 

• …e as estrelas

Pensamento e ação, juntos no rumo certo!
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