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INTRODUÇÃO
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Escrevi A sutil arte de ligar o f*da-se para servir como 

um tipo diferente de livro de autoajuda. Eu não queria 

falar sobre positividade, mas sobre a inevitabilidade 

dos problemas da vida. Eu queria falar mais sobre como 

enfrentar e superar a perda e o fracasso do que sobre o 

sucesso. 

Acima de tudo, minha intenção era não fornecer ao leitor 

um roteiro, um manual ou um passo a passo indicando 

como alcançar todos os seus sonhos ou qualquer coisa do 

tipo. Eu queria deixar os conselhos em aberto, para ajudar 

a pessoa a fazer perguntas melhores, em vez de entregar 

todas as respostas.

Porque, em última análise, “ligar o foda-se” é uma questão de 

valores. Com o que você opta por se importar, e com o que 

você escolhe não se importar? Não existe um certo ou errado 

universal quando o assunto são valores. Cada um tem os seus. 

Você pode valorizar mais o tempo com sua família do que eu. 

E não tem problema. Eu posso valorizar a literatura russa ou 

os fi lmes de kung fu dos anos 1970 mais do que você. E não 

tem problema. Não é questão de “certo” ou “errado”.

Portanto, ao escrever um livro sobre valores, achei 

importante não impor nenhum valor ao leitor. A “sutil arte” 

de ligar o foda-se é realmente a capacidade de descobrir 

que só depende de você escolher com o que vale a pena 

se importar e com o que não vale. Meu trabalho como 

autor é apenas ajudá-lo a descobrir, reconhecer e fazer 

essas perguntas difíceis para si mesmo. Impor meus valores 

e dizer exatamente com o que você deve se importar 

acabaria por minar o poder da mensagem.

Desde então, o livro virou um megabest-seller, foi traduzido 

para mais de sessenta idiomas, vendeu mais de dez milhões 

de exemplares e alcançou o primeiro lugar nas listas de mais 

vendidos de uma dúzia de países. Até hoje, a pergunta 

mais comum que recebo dos leitores é: “Tudo isso é ótimo, 
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e consigo entender, mas como é que eu faço? Por 

onde começo?”

No início, eu sugeria alguns exercícios para as pessoas, 

individualmente. Eu costumava dizer: “Talvez você 

devesse tentar escrever as cinco coisas sem as quais não 

conseguiria viver. Comece por aí.”

Acabei passando tanto esses pequenos exercícios que 

coloquei alguns deles no meu site ou os enviei para a minha 

lista de e-mail. As pessoas adoravam e sempre relatavam 

ótimos resultados.

Ao longo dos anos, os exercícios fi caram maiores, 

multiplicaram-se e foram refi nados. Eu pedia feedback, 

criava novas perguntas e continuava compartilhando. Acabei 

percebendo que tinha metade de um livro de perguntas 

e lembretes — tudo baseado em questões profundas e 

importantes sobre as quais poucos já pararam para pensar.

Este diário é uma coleção e uma expansão desses 

exercícios iniciais. Fiéis ao princípio do livro original, eles 

não lhe dirão o que valorizar ou quem se tornar, mas o 

ajudarão a ter uma noção mais clara do que você valoriza e 

de quem você deseja ser. São os passos lógicos a se seguir, 

partindo das perguntas levantadas no livro para aquelas 

que você deveria responder por si mesmo.

O diário está dividido em cinco partes. A primeira 

delas consiste em alguns exercícios que chamo de “O 

aquecimento”. São perguntas gerais e abstratas sobre o 

que você quer da vida, o que espera alcançar antes de 

morrer etc. Essas perguntas podem ser divertidas e úteis, 

mas basicamente são elaboradas para que você consiga 

compreender o restante do diário.

A Parte II tem como objetivo ajudar você a lidar com 

sentimentos negativos. A maioria de nós tem difi culdade 
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para descobrir com o que devemos nos importar 

porque estamos muito presos à dor, à raiva e à tristeza. 

É só lidando com esses sentimentos negativos e/ou 

canalizando-os para algo mais positivo que nos libertamos 

para pensar sobre questões mais profundas.

A Parte III foca em escolhas e responsabilidade. Todos nós 

gostamos de nos iludir pensando que não escolhemos 

nenhum dos nossos problemas, que eles foram 

simplesmente lançados sobre nós por um universo injusto. 

Mas a verdade é que a maior parte da vida é consequência 

de nossas escolhas, e é apenas ao reconhecer essas 

escolhas — e fazer outras melhores! — que somos capazes 

de resolver qualquer um dos nossos problemas.

Depois de aplacarmos nossos malditos sentimentos e 

reconhecermos nossos problemas, chegamos às coisas 

boas na Parte IV: você escolhe se importar com o quê? 

Com o que você queria se importar mais? Para o que você 

gostaria de ter ligado mais o foda-se? Vale a pena ligar o 

foda-se para essas coisas ou não?

Essa é a seção sobre valores — com o que escolhemos nos 

preocupar e se devemos ou não priorizar mais ou menos 

outras coisas em nossa vida.

Essas perguntas difíceis nos levam à Parte V, que é um 

plano de ação detalhado. Por meio de uma série de 

exercícios, vou ajudá-lo a avaliar como está gastando seu 

tempo e se esse tempo refl ete o que importa para você 

(ou com o que quer se importar). Na Parte V, você também 

desenvolverá alguns passos que mais tarde poderá colocar 

em ação. É tudo com você. Por quê? Porque não faço a 

menor ideia de quem você é ou do que você faz.

Entre cada parte, incluí uma série de “interlúdios” — 

pequenas seções que complementam as ideias da parte 

anterior e/ou oferecem exercícios rápidos para prepará-lo 
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para a seção seguinte. A parte fi nal do diário também tem 

um monte de páginas em branco para você anotar qualquer 

momento de iluminação que tiver ao longo do caminho, os 

quais espero que sejam muitos.

Aproveite esse mergulho interior. Torço para que você 

goste do que verá. E, mesmo se não gostar, tenho 

confi ança de que sairá uma pessoa melhor do que quando 

começou. 

Ligue o foda-se e divirta-se,

Mark Manson
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PARTE I: 

O 
AQUECIMENTO
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CALA A BOCA 
E AGRADECE
A gratidão é como vitamina D para a alma. Uma 
pequena dose dá um bom reforço para a imunidade 
contra o papo furado e ajuda a fortalecer a saúde 
mental.

Praticar de tempos em tempos a gratidão de forma 

consciente é um dos exercícios mentais cientifi camente 

comprovados que contribuem para a felicidade e o bem-estar.

Além disso, é bom reservar um tempo de vez em quando 

e refl etir sobre tudo de incrível na sua vida. Então vamos 

começar esta festa do jeito certo e refl etir sobre as diversas 

coisas pelas quais podemos agradecer.

INSTRUÇÕES:

Use esta lista para anotar as muitas coisas pelas quais você 

é grato. Pode ser algo abstrato (“Sou grato por estar vivo 

no século XXI”) ou específi co (“Sou grato porque o posto 

de gasolina onde parei tinha o meu energético favorito”).

Basicamente, encha esta parte de gratidão. Tente preencher 

completamente estas páginas.

EXEMPLOS:

•  Sou grato pelo meu trabalho me permitir viajar bastante.

• Sou grato pelo fato de a cafeína ter sido descoberta no 
século XVI e estar prontamente disponível pela manhã. 

•  Sou grato pelo meu relacionamento. Tenho a sorte de ter 
encontrado uma pessoa tão incrível.
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SUA VEZ:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 
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15. 
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17. 
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27. 

28. 

29. 
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SAIBA MAIS:

www.intrinseca.com.br/livro/1159/

Com seu estilo clássico e inimitável, Mark Manson criou 
um diário dividido em cinco seções que correspondem aos 
principais temas abordados em A sutil arte de ligar o f*da-se 
e oferece diversas atividades que vão ajudar você a refletir 
profundamente a respeito de suas emoções, seus valores e 
seu propósito. Além disso, a sabedoria de Manson é com-
plementada com exercícios que vão fazer você rir, pensar e 
crescer, e sua atitude sem rodeios só encontra paralelo com a 
sinceridade que ele demonstra ao querer que o leitor de fato 
lute pelas coisas que mais importam.

Os assuntos mais relevantes da vida — como felicidade, va-
lores e responsabilidade — sempre geram questões que pa-
recem não ter fim. Manson trata delas com sua irreverência 
única, trazendo insights e observações para ajudar você a en-
contrar suas próprias respostas.

Diário a sutil arte de ligar o f*da-se oferece um espaço para 
você contemplar os prós e os contras da vida e o ajuda a en-
xergar como os momentos-chave da nossa existência — os 
bons e os ruins, os cômicos e os trágicos — podem se tornar 
oportunidades para amadurecer (ou às vezes só para dar uma 
bela risada). 
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