UM NOVO OLHAR
E outras crônicas sobre um mundo volátil
Eugenio Mussak
Um dos temas em que filósofos e físicos estão de acordo, é que o olhar do
observador tem o poder de modificar o fato observado. O olhar. A maneira
como vemos o que vemos – essa é a chave. Para modificar a realidade temos
que, primeiro, mudar a maneira como a observamos. Lançar um novo olhar e a
mágica acontece.
Esse pensamento tem grande utilidade diante de um problema, uma dificuldade que parece insolúvel. Einstein (falando em físicos...) disse ser impossível
encontrar uma solução usando o mesmo modelo mental que criou o problema.
É preciso criar um novo ângulo de visão, olhar a questão com outros olhos.
Aliás, esse é o papel dos consultores de empresas, ou mesmo dos psicólogos
de consultório. Eles olham com os olhos deles, que são diferentes dos nossos,
e nos ajudam a modificar o nosso próprio olhar, do nosso jeito. “Veja por este
ângulo...” -, dizem, e o mundo começa sua metamorfose.
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O curitibano Eugenio Mussak é reconhecido no mundo dos negócios por trabalhar com Educação Corporativa, ministrando palestras, workshops e conduzindo
reuniões estratégicas em empresas.
Sua carreira ligada à educação teve início em 1971 e
contabiliza cerca de 20 mil aulas dadas, e mais de mil
palestras e congressos, no Brasil e exterior. Sua formação original é Medicina, pela Universidade Federal do Paraná. Porém, logo descobriu que sua grande
paixão era a educação. Passou a dar aulas e se especializou em Negócios pela FAE Business School.
Atualmente é professor convidado das renomadas FIA
– Fundação Instituto de Administração, em São Paulo e
FDC – Fundação Dom Cabral, em Minas Gerais e membro da diretoria da ABRH – Associação Brasileira de Recursos Humanos.
Autor e co-autor de mais de 10 livros e cerca de 500
artigos. Eugenio escreve mensalmente para as revistas
Vida Simples, sobre comportamento e o cotidiano da
vida, na Revista Voce s/a, sobre carreira e liderança e
Melhor RH, sobre gestão de pessoas.
Aos 67 anos, tem 4 filhos –o mais velho tem 41 anos e
o mais novo, 1 ano. É apaixonado por leitura e esportes
(musculação, natação e a andar de bike pela cidade
que escolheu viver, São Paulo) e adora cozinhar para
amigos.

• Um novo olhar •• Tudo se conecta •• O uróboro •• A
aventura da rotina •• Bendita frustração •• Detalhes ••
As sobremesas •• Abandono •• A glória do cotidiano ••
O bom e o belo •• Otimismo consciente •• Um ensaio
sobre a dor •• Sempre tem um mas •• O maestro e os
tubarões •• Tempo, inteligência e coragem •• Adapatação não é acomodação •• A alavanca e o braço ••
O desapego pragmático •• Aprendendo a desaprender •• Capricho só faz bem •• Ops! Derrubei a torta ••
Muita calma nessa hora •• Falar é bom, fazer é melhor
•• A esquina de babel •• Um homem elegante •• Uma
experiência sensual •• Um drinque em Nova York •• O
terror de cada um •• Um lugar sagrado •• O trem para
Paris
“Um novo olhar reúne trinta textos de

Eugenio Mussak, sobre diversos temas com os
quais, de alguma forma, todos estamos
conectados. Os assuntos do cotidiano, da dor,
da frustração, da beleza, da sustentabilidade,
das constantes mudanças e da conduta humana
diante das dificuldades, são aqui tratados de
forma extremamente interessante e inspiradora.”
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