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LIÇÃO UM
UM IDEAL GRANDIOSO

Estabelecendo e Alcançando Metas de Valor

“Os que tomam decisões rápida e definitivamente, sabem o que querem e conseguem-no.
Os líderes em qualquer campo da vida decidem firmemente. Essa é a principal razão 

pelo qual são líderes. O mundo tem o hábito de abrir caminho para a pessoa 
cujas palavras e acções mostram que sabe para onde vai.”

NAPOLEON HILL

VISÃO GERAL

Permita que cada preocupação que tenha em qualquer área da sua vida abandone a sua 
mente durante os próximos minutos. Permita que a sua imaginação o leve para um sitio 

onde os sonhos e desejos fluem livremente e de forma clara.

Imagine que tem acesso a todos os recursos que alguma vez precisou e pode ter tudo o que 
quiser. O que é que escolheria para começar a mover-se nessa direcção? O que é que quer 
realmente? Lembre-se, não precisa de pensar em como é que o vai conseguir nem se alguma 
vez o conseguirá. A mente do indivíduo comum está tão cheia de limitações que nunca se 
permitirá ir a este sitio.

Thinking Into Results é baseado em 50 anos de pesquisa intensa e experiência prática. Siga 
este sistema e poderá ter qualquer coisa que queira. So há, no entanto, um requisito - tem que 
o querer de verdade.

Há medida que estuda esta fase de Thinking Into Results, vai querer desenvolver uma 
consciência de que decidir o que quer e conseguir o que quer são duas coisas completamente 
diferentes. Ao começar o processo de decidir o que quer, como lá chegar é irrelevante. 
Saiba apenas que o processo para conseguir a sua meta ser-lhe-á explicado. Os conceitos 
que vamos aprender nesta lição em particular podem ser aplicados ao crescimento de uma 
empresa, à eficácia de uma equipa, ou ao desenvolvimento pessoal e profissional de um 
indivíduo, independentemente da sua idade ou sexo.

CRENÇA
Antes que comece a olhar para os ABC de definir metas, olhe atentamente para o sistema 
de crenças ou do seu grupo. Parece que temos guardas que foram contratados por uma 
autoridade superior para deter qualquer progresso na vida de uma pessoa que vá além do 
nível de crença da mesma. Esses guardas recebem as suas ordens desse mesmo sistema 
de crenças, que é governado pelas leis naturais do universo. Não há crescimento além das 
crenças que temos. Se pretende conseguir algo que esteja além do seu nível de crença, a 
sua mente vai rápida e automaticamente criar ideias or motivos que justifiquem o porquê de 
não poder ser feito, e essas ideias continuarão a fluir até o projecto ser abandonado. Por outro 
lado, quando uma pessoa ou grupo acreditam que algo pode ser feito, a mente começará 
automaticamente a criar ideias que levarão à realização do projecto.
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O grande segredo do progresso está então na Crença. Por isso devemo-nos perguntar e exigir 
respostas a estas perguntas:

1.  Tenho boas razões para as minhas crenças? 

2.  De onde é que vieram as minhas crenças?

3.  Se mudasse as minhas crenças, a minha vida melhoraria?

4.  Como é que mudo as minhas crenças? 

Ao tentar responder a algumas destas perguntas, muitas das suas crenças se desmancharão.
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“Forme ideias claras e definitivas para as suas convicções do porquê de fazer o que faz,  
e o porquê de pensar como pensa. Essa prática é como fazer uma limpeza mental.  

A prática do pensamento claro leva a uma mente clara, afina as faculdades,  
fortalece as percepções e dá-nos um entendimento mais forte e melhor  

dos essenciais básicos para uma vida melhor e maior.
O Pensamento claro e exacto é uma grande necessidade.  

É, de facto, uma garantia para o avanço no plano material e espiritual.
Devemos, no entanto, criar uma linha de distinção entre pensamentos superficiais,  

que são comuns, triviais e banais, e pensamentos verdadeiros, que são associados com 
a compreensão da Verdade. O posterior é um pensamento profundo que acorda poderes 

adormecidos, acelera a percepção e leva ao aumento da compreensão.

O anterior é uma fase passageira de actividade mental, enquanto o posterior  
governa a vida humana. O pensamento superficial que damos às nossas tarefas habituais  
e pequenas coisas da vida quotidiana, não é o pensamento que reforma o nosso carácter,  

desenvolve a nossa mente ou muda a nossa crença e destino.  
É o pensamento positivo, profundo e penetrante que vem de fortes convicções,  
nascido de uma percepção maior e uma compreensão mais clara da Verdade.

A ideia superficial não é um pensamento real. São as convicções internas que controlam 
o rumo, desejo e motivo que constituem o verdadeiro pensamento de um indivíduo e 

determinam o percurso da vida de uma pessoa e o seu destino.”

RAYMOND HOLLIWELL

As nossas crenças são baseadas na nossa avaliação de algo. Frequentemente, quando 
re-avaliamos uma situação, a nossa crença nessa mesma situação muda. Reveja as suas 
crenças no que diz respeito ao que pensa que consegue concretizar na sua vida pessoal e 
profissional.

PONTOS CHAVE
• 🡪Uma Meta é algo que quer alcançar, mas que nunca fez antes.

• 🡪Uma Meta é desenhada para o fazer crescer, faz com que use qualidades das quais não
tinha consciência de ter dentro de si.

• Se já sabe como atingir a sua Meta, não estará a fazer o que foi destinado a fazer.

• Se realmente quer concretizar algo, terá que se sentir inspirado para ir atrás do que 
realmente quer, e isso terá que vir de dentro de si. 

• Metas do tipo A são aquelas que já sabe como fazer e atingir. Tipo B são Metas que pensa 
e acredita que pode fazer. Metas do tipo C são aquelas que quer. O que quer de verdade. 
Metas do tipo C vêm das suas fantasias e são originadas através do uso efectivo da sua 
imaginação. 
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Esta pessoa descartou o processo criativo que a leva ao crescimento.  
Ela fica-se entre o que ela sabe que consegue fazer e o que ela pensa que pode fazer.

Esta pessoa tem consciência de que não há inspiração em “B” nem crescimento em “A”,  
por isso descartou “A” e “B” e foi directo para “C” e para a fase “3” (próxima página)  

e assim envolveu-se no processo criativo.

“C”

“B”

“A”

Fantasia

Plano

Conhecer 

O que eu Quero

O que eu Penso que 

Consigo Fazer

Resultados Actuais

1

“C”

“B”

“A”

2

Fantasia

Plano

Conhecer

O que eu Quero

O que eu Penso que 

Consigo Fazer

Resultados Actuais
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• Você tem que criar a sua fantasia. É você quem tem que transformar essa fantasia numa 
teoria. 

• Tem que acreditar que é capaz de a atingir e deve estar disposto a fazer o que é preciso 
para conseguir transformar a sua teoria numa meta.

• Não deixe que as circunstâncias externas ditem como vive. 

• Recuse-se a deixar que qualquer coisa que esteja a acontecer externamente o detenha.  

• Ao se envolver emocionalmente com a sua Meta, estará a usar as suas emoções, e 
ao fazer isso o seu comportamento mudará. Ao mudar o seu comportamento, os seus 
resultados também começarão a mudar, e a sua teoria se transformará num facto. 

• Indivíduos sem metas estão perdidos. Não têm bússola. Tem que acordar animado de 
manhã e pensar “eu estou a trabalhar em direcção à minha meta!”. 

3

TEORIA
(Meta)

FACTOFANTASIA 

Sou capaz?

Estou disposto? O PROCESSO 
CRIATIVO
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PLANO INDIVIDUAL PARA UM IDEAL GRANDIOSO
Imagine que se está a preparar para ir a um evento onde irá conhecer várias pessoas 
importantes. Haverá um jantar e dança. Estas são as pessoas às quais quer deixar uma boa 
impressão de si mesmo. Escusado será dizer que nunca iria a este evento sem prestar atenção 
à sua aparência física e até rever a mentalidade com que iria ao mesmo. Os detalhes dessa 
preparação são importantes, assim como os exercícios que preparámos para si em cada lição. 
Alguns dos exercícios podem parecer triviais, no entanto, são importantes pois os utilizará como 
o primeiro passo para a mudança. Se vai dedicar tempo a estudar o programa Thinking Into 
Results, deverá dar tudo de si ao programa, prestando atenção a todos os detalhes.

1. Se alguém o parasse na rua e lhe perguntasse “Qual é a sua Meta?” - como é que 
responderia? Tem alguma meta? Está escrita algures?

2. Metas do tipo “C” são os seus desejos, o que você realmente quer. O que é que realmente 
quer? O que é que amaria ter, ser ou fazer, mesmo que pareça – por uma razão ou outra – 
que está fora do seu alcance? 

Permita-se relaxar e que a sua imaginação flua, fantasie. Crie uma lista de compras dos 
seus desejos. Inclua desejos pessoais e profissionais. 

Enquanto fantasia, não perca energia mental a pensar em como é que a sua meta será 
realizada. Não se preocupe de onde o dinheiro, o tempo e a ajuda que precisar virá.  
Tentar pensar no “como” limitará ou destruirá a sua fantasia. Pense exclusivamente no  
QUE você quer.
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DESEJOS PESSOAIS

“Aquilo que se encontra à sua frente e o que se encontra atrás é insignificante quando 
comparados com o que se encontra por dentro.”

EMERSON
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DESEJOS PROFISSIONAIS

“Este grande sonho, esta força dinâmica, invisível ao mundo inteiro excepto à pessoa que a 
mantém, é responsável por todo o grande avanço do homem.”

EARL NIGHTINGALE
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3. Para cada uma destas listas, escolha uma coisa que quer mais. É essencial que escolha 
algo especial, algo pelo qual que se sinta pessoalmente atraído e que seja muito 
importante para si. Tem que querer isto — querer muito, com todo o coração e alma. 
Também é importante que os desejos que escolha estejam em harmonia. Não o podem 
puxar em direcções opostas.

DESEJOS PESSOAIS

DESEJOS PROFISSIONAIS
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4. É muito importante que invista toda a sua energia mental para construir a imagem daquilo 
que deseja. Comece a pensar nesses desejos como imagens na sua mente. Escreva a 
respeito desses desejos como se já existissem na sua vida no presente. Veja-se em 
possessão de tudo o que deseja.  

Estou tão Feliz e Grato agora que 

os meus Desejos Pessoais se manifestaram:

(descreva os seus desejos em detalhe e no presente)
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Estou tão Feliz e Grato agora que 

os meus Desejos Profissionais se manifestaram:

(descreva os seus desejos em detalhe e no presente)
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5. Você tem um potencial criativo tremendo. Tudo o que vê à sua volta foi antes uma ideia 
concebida pela imaginação. Todas as imagens que vêm da imaginação são chamadas 
fantasias. Voar num avião foi uma fantasia, assim como os automóveis e a internet. Para 
exercitar a sua faculdade criativa (a imaginação) comece por construir uma fantasia. 
Mentalmente, comece a jogar com essa fantasia até que a começa a levar a sério. Depois 
deixa de usar a imaginação e passa a usar a razão, outra das suas faculdades intelectuais, 
e começa a construir a ideia com mais claridade. Aqui é quando a imagem se transforma 
numa teoria na sua mente consciente.

Antes da teoria se transformar numa meta, tem que se perguntar duas perguntas. A 
primeira é: “Sou capaz de fazer isto?” Quando tomar em consideração que as únicas duas 
fontes de referencia que temos disponíveis, a ciência e a teologia, no que diz respeito ao 
potencial humano, dizem que o nosso potencial é infinito, a resposta à primeira pergunta 
deve ser um enfático sim.

A segunda pergunta é bastante diferente. “Estou disposto – Estou disposto a fazer o que 
for necessário para fazer com que a imagem que tenho na mente se manifeste fisicamente 
na minha vida?” Quando a resposta a essa pergunta é sim, a sua teoria transforma-se 
imediatamente numa meta, e quando a sua meta se enraiza na mente subconsciente, as leis 
do Universo entram em acção e a primeira lei - a lei da transmutação perpétua da energia 
– assume o comando e a sua meta começa a manifestar-se fisicamente, para e através de 
si. Faz com que o seu comportamento mude e ao mesmo tempo, começa a atrair para si 
tudo o que necessita para manifestar a sua imagem. Passado pouco tempo, a sua teoria 
transforma-se num facto. E aí tem as três fases da criação – Fantasia, Teoria e Facto. É 
assim que tudo se conseguiu até hoje.

TEORIA
(Meta)

FACTOFANTASIA 

Sou capaz?

Estou disposto?

O PROCESSO 
CRIATIVO
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Agora escreva a sua meta pessoal e a profissional num cartão. (deve ser capaz de 
articular a sua meta numa frase concisa). Olhe para o seu cartão todas as manhãs, sempre 
que possa durante o dia, e todas as noites.

6. Como se sente depois de determinar a sua meta pessoal e profissional?

7. No espaço abaixo, escreva 6 acções que pode fazer neste momento que lhe levarão a 
conseguir a sua meta pessoal e profissional. 

i. 

ii. 

iii.

iv.

v.

vi.

Priorize estes passos por ordem em que os irá executar.

A MINHA META
Até 20

Estou tão feliz e grato agora que…
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Coloque o seu cartão na sua carteira, mala ou bolso. Lembre-se dele várias vezes ao longo do 
dia. Ao pensar na sua meta todas as manhãs, várias vezes ao longo do dia e todas as noites, 
começa a mover-se na sua direcção, e atraindo-a cada vez mais para perto de si. Deve ser 
capaz de se ver a si mesmo na sua mente já tendo concretizado a sua meta, e deve querê-
la seriamente e verdadeiramente. Lembre-se, a imagem que guardar na sua mente, muito 
provavelmente será expressada física ou circunstancialmente.

PLANO EM GROUPO PARA UM IDEAL GRANDIOSO
1. Fantasie sobre uma meta de equipa. Quais são dos desejos da equipa, o que é que a equipa 

quer realmente? O que é que gostariam mesmo de ser, ou de ter, mesmo que a equipa o 
sinta além das suas capacidades? Permitam-se relaxar e deixem a vossa imaginação fluir, 
fantasiem. Criem uma lista de desejos em equipa.

DESEJOS EM EQUIPA

 1. 2.

 3. 4.

 5. 6.

 7. 8.

 9. 10.

 11. 12.

2. O quão motivada é que está a equipa para conseguir esta meta? A motivação vem daquilo 
que “deviam” fazer, ou vem do vosso interior?
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3. São estas as metas que a equipa sente que é capaz e que está disposta a concretizar?

4. Escolham um item da lista que a equipa queira definir com a meta da equipa.  
Certifiquem-se de que as metas pessoais e profissionais de cada membro estejam  
em harmonia com a meta da equipa.

META DE EQUIPA

5. Escrevam esta meta de equipa num cartão ou num quadro. Mantenham o cartão/quadro 
num lugar onde toda a equipa o consiga ver frequentemente.

6. Como equipa, visualizem como seria se esta meta já tivesse acontecido. Completem esta 
frase…

Estou tão Feliz e Grato agora que 

os Desejos da minha equipa se manifestaram:

(descreva os seus desejos em detalhe e no presente)
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7. Em equipa, organizem a prática diária de visualização da meta a concretizar-se. Cada 
pessoa deve visualizar a meta a acontecer.

8. Façam uma lista de cada acção que cada membro da equipa deve tomar esta semana para 
se moverem na direcção da meta.

i. 

ii. 

iii.

iv.

v.

vi.

Priorize estes passos por ordem em que os irá executar. 
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EXERCÍCIO DO PENSAMENTO CRIATIVO PARA MELHORAR OS 
RESULTADOS

Encontre um lugar calmo, onde possa estar só e completamente relaxado. Envolva-se 
emocionalmente com a ideia de estar totalmente relaxado. Deixe o seu corpo muito leve e 

a sua mente fluir livremente. Quando se sentir claro e livre, permita que uma imagem se forme 
na tela da sua mente como se já tivesse e alcançado a sua meta. Esteja consciente de como se 
sente nesta situação. Quando sentir que a imagem é clara, escreva uma descrição detalhada 
da imagem que criou na sua mente.  Este mesmo exercício pode ser aplicado tanto para o 
trabalho individual como para o Grupo Corporativo. 

WÖCHENTLICHE AUFGABEN
• Cada semana, ao estudar o sistema de Thinking Into Results, reveja com a máxima 

frequência cada lição em que está e os Pontos Chave da mesma. Quando revê informação 
várias vezes, não encontra nada que não lá estava antes, vê algo em si que não lá estava 
antes. Tornou-se numa pessoa diferente a funcionar num nível diferente.

• Complete os Planos.

• Continue a construir a imagem das suas metas pessoais, profissionais e de equipa na sua 
mente. Seja o mais descritivo possível. Diariamente, chame essa imagem à sua mente e 
passe tempo a visualizar as suas metas.

Chame estas imagens à sua mente sempre que acordar de manhã, e faça-o novamente 
mesmo antes de adormecer.
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Existe um movimento mental que pode 
fazer que, num micro-segundo, resolver-

lhe-á enormes problemas. Tem o potencial 
de resolver quase qualquer problema pessoal 
ou profissional... e literalmente o lançará no 
caminho certo para um sucesso incrível. 
Temos um nome para esta atividade mental 
tão magnífica... é chamada DECISÃO.

Decisões ou a falta delas são responsáveis 
pelo começo ou fim de muitas carreiras. 
Indivíduos que se tornaram proficientes em 
tomar decisões sem serem influenciados pelas 
opiniões dos outros são os mesmos indivíduos 
cuja renda cai na categoria  de seis ou sete 
dígitos. Contudo não só o seu salário é afectado 
pelas decisões, a sua vida inteira é dominada 
por este poder. A saúde da sua mente e do seu 
corpo, o bem estar da sua família, a sua vida 
social, o tipo de relações que desenvolve... 
tudo depende da sua habilidade 
de tomar decisões sólidas.  

Poderíamos pensar que uma 
coisa tão importante como saber 
tomar decisões e com um poder tão extenso 
seria ensinado nas escolas, mas não é. Para 
agravar o problema, a habilidade de tomar 
decisões não só está em falta no nosso sistema 
educativo, mais também na maioria dos 
programas corporativos e recursos humanos. 

Então, como pode ser esperado de uma 
pessoa ter esta habilidade desenvolvida? É 
muito simples, precisa de a desenvolver você 
mesmo. No entanto, é importante entender 
que não é difícil aprender a tomar decisões 
sábias. Armado com a informação apropriada 
e sujeitando-se a certas disciplinas, poderá 
tornar-se muito eficaz a tomar decisões. 

Poderá eliminar conflitos e confusão na sua 
vida só por se tornar proficiente em tomar 
decisões. Tomar decisões traz-lhe ordem na 
sua mente e é claro que esta ordem se reflete 
no seu mundo objectivo... os seus resultados. 

A pessoa que falha em desenvolver a 
sua habilidade para tomar decisões está 
condenada porque indecisão cria conflitos 
internos que, sem aviso, podem criar guerras 

mentais e emocionais. Os psiquiatras tem um 
nome para descrever estas guerras mentais 
– a ambivalência. A definição do dicionário 
da Oxford para ambivalência é a coexistência 
numa pessoa de sentimentos opostos para o 
mesmo objectivo. 

Não é necessário ter uma licenciatura em 
psiquiatria para entender que você terá 
dificuldades na sua vida se permitir que a sua 
mente esteja num estado de ambivalência 
por qualquer período de tempo. A pessoa 
que o permita tornar-se-á muito desanimada 
e virtualmente incapaz de qualquer tipo de 
atividade produtiva. É óbvio que alguém que 
se encontre neste estado, não está a viver; no 
melhor está apenas a existir. Uma decisão, ou 
uma série de decisões mudariam tudo. 

Uma lei básica do universo é “crie ou 
desintegre”. Quantas vezes ouviu 
alguém dizer, “Eu não sei o que 
fazer.” Quantas vezes é que se 
ouviu a si mesmo perguntar “O 
que é que devo fazer?” Pense 

em alguns destes sentimentos de indecisão 
que você e praticamente toda a gente neste 
planeta já experienciou. 

Amar – Deixar. 
Desistir – continuar. 

Fazer – não fazer. 
Comprar – não comprar. 

Dizer – não dizer. 
Contar – não contar.

 
Toda da gente, numa ou noutra ocasião, teve 
sentimentos de ambivalência. Se isto lhe 
acontece frequentemente, tome a decisão 
agora mesmo parar com isso.

A causa da ambivalência é a indecisão. Mas 
precisamos de nos lembrar que a verdade não 
está sempre nas aparências. 

A Indecisão é a causa da ambivalência. 
Contudo, é uma causa secundária. Não é a 
causa primária. Após estudar o comportamento 
de pessoas que se tornaram proficientes em 

Indecisão causa  
desintegração. 
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DECISÃO (continuação)

fazer decisões, tornou-se claro que todas elas 
tem uma coisa em comum – elas têm uma 
auto-imagem muito forte e um nível de auto-
estima muito alto. Podem ser tão diferentes 
como o dia e a noite em muitos aspectos mas 
todos certamente tem confiança. Uma auto-
estima baixa ou a falta de confiança são os 
verdadeiros culpados.  

Tomadores de decisões não tem medo de 
errar. E quando eles erram na sua decisão, 
ou em alguma coisa, possuem a capacidade 
de não se incomodarem com o erro. Eles 
aprendem com a experiência mas nunca se 
submetem ao fracasso. 

Todos os tomadores de decisões tiveram a 
sorte de terem crescido num ambiente onde 
tomar decisões fez parte da sua educação ou 
desenvolveram essa habilidade por si próprios 
mais tarde. Eles têm consciência de algo 
que qualquer um que espera viver uma vida 
abundante tem que entender: Tomar decisões 
é algo que não pode ser evitado.

Este é o princípio fundamental de tomar 
decisões – DECIDA 
AGORA MESMO COM O 
QUE TEM. Esta é a razão 
pela qual muitas pessoas 
não dominam este 
aspecto tão importante 
das suas vidas. Permitem 
que os seus recursos 
ditem “se e quando” a decisão será ou pode 
ser feita. Quando John Kennedy perguntou 
a Werner Von Braun o que seria necessário 
para poder construir uma nave que levasse 
um homem à lua e o trouxesse de volta para a 
terra são e salvo, a sua resposta foi simples e 
directa – “A vontade de o fazer.”  O presidente 
Kennedy nunca perguntou se era possível. 
Nunca perguntou se eles podiam financiar o 
projecto ou nenhuma das outras mil questões, 
que teriam sido... naquela altura… questões 
válidas.

O presidente Kennedy tomou uma decisão – 
ele decidiu que levaríamos um homem à lua 
e o trairíamos de volta à terra antes do fim 
da década. O facto de ninguém o ter feito 

durante as centenas de milhares de anos 
de história humana nem foi considerado. Ele 
DECIDIU onde ele estava com o que ele tinha. 
O objectivo foi concretizado na sua mente no 
segundo quem que ele tomou a decisão. Só 
era questão de tempo, que é governado por 
uma lei natural, até que ele conseguisse ver 
o seu objectivo manifestado de forma a que 
todo o mundo o pudesse ver.

Quando tomar a decisão, encontrará todas 
as pessoas, recursos e ideias que precisa… 
sempre.

Se este é o único benefício que tirar desta 
mensagem de tomar decisões, lembre-se bem 
disso. Transformará a sua vida por completo. 

A única consideração a ter em conta é o que 
quer. você conseguirá atrair o que precisar 
para conseguir a sua meta. 

Terá muitas pessoas que lhe dirão que é 
absurdo – não pode tomar uma decisão sem 
ter os recursos necessários. E isso não tem 
problema nenhum se essa é a forma que 

eles escolhem pensar. 
Nós vemos isso como 
um tipo de pensamento 
muito limitado. Na 
verdade, provavelmente 
não é nem pensar... 
muito provavelmente é 
uma opinião herdada de 

outros membros da família que também não 
pensavam.

Pensar é muito importante. Tomadores de 
decisões são grandes pensadores. Já deu 
consideração aos seus pensamentos... como 
eles afectam todos os aspectos da sua vida? 
Apesar de que esta deveria ser uma das 
nossas considerações mais sérias, para muitos 
não é. Só um pequeno grupo selecto faz o que 
pode para controlar os seus pensamentos. 

Qualquer um que tenha feito um estudo sobre 
grandes pensadores, os grandes tomadores 
de decisões, as pessoas bem sucedidas na 
história, sabe que raramente concordaram 
em algo em relação ao estudo da vida 

Quando tomar 
a decisão, encontrará todas  

as pessoas, recursos e ideias  
que precisa... sempre.
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humana. Contudo, há um ponto no qual todos 
concordam: “Nós nos tornamos aquilo que 
pensamos.”

No que é que você pensa? Todos nós 
devemos estar conscientes de que os nossos 
pensamentos controlam todas as decisões 
que tomamos. Nós somos a soma do total dos 
nossos pensamentos. Percebendo isto, pode 
garantir um bom dia para si mesmo. Recuse-
se a deixar que pensamentos, pessoas ou 
circunstâncias negativas o afetem.

O grande bloqueio que encontrará ao 
tomar uma decisão são as circunstâncias. 
Nós deixamos que as circunstâncias sejam 
responsáveis pelas nossas vidas, quando 
na verdade deveríamos estar a dar tudo o 
que temos para as criar. Mais sonhos são 
destruídos e metas perdidas por dar atenção 
às circunstâncias mais do que por qualquer 
outro factor. 

Quantas vezes é que se viu a dizer, “Eu 
gostaria de ter isto ou fazer isto mas não 
posso porque...” O que segue o “porque” são 
as circunstâncias. As circunstâncias podem 
causar um desvio na sua vida mas você nunca 
deveria permitir que elas o impeçam de tomar 
decisões importantes. 

Napoleão disse, “Circunstâncias, eu faço-as.”

A próxima vez que ouvir alguém dizer que 
gostariam de ir de férias 
a Paris ou comprar um 
carro mas não podem 
porque não tem o dinheiro, 
explique-lhes não precisam 
do dinheiro até que tomem 
a decisão de ir a Paris ou 
comprar o carro. Quando a decisão estiver 
tomada, eles encontrarão maneira de conseguir 
o dinheiro que precisam. Conseguem sempre.

Muitas pessoas tentam algo uma ou duas 
vezes e se não acertam logo, sentem-
se um fracasso. Falhar não faz de ninguém 
um fracasso, mas desistir certamente faz, e 
desistir é uma decisão. Seguindo essa linha 
de raciocínio, terá que dizer que tomar uma 

decisão para desistir é tomar uma decisão 
para fracassar.

Todos os dias na América, ouve-se falar num 
jogador de baseball que assinou um contrato 
que lhe pagará uns milhões de dólares por 
ano. Deveria tentar ter em mente… que esse 
mesmo jogador falha mais vezes na bola do 
que acerta na mesma.

Toda a gente se lembra do Babe Ruth pelos 
714 home runs que ele fez como jogador, mas 
raramente alguém menciona as 1,330 vezes 
que ele falhou. 

Charles F. Kettering dizer, “Quando está a 
inventar, se falhar 999 vezes e acertar uma, 
conseguiu.” 

Isto é verdade para qualquer actividade na 
qual pode pensar, o mundo esquecerá os seus 
fracassos à luz das suas conquistas. Não se 
preocupe em fracassar, torná-lo-á mais forte 
e o preparará para a vitória. Vencer é uma 
decisão. 

Há muitos anos atrás, perguntaram a Helen 
Keller se ela pensava que havia alguma 
coisa pior do que ser cega. Ela rapidamente 
respondeu que havia algo muito pior: “a pessoa 
mais patética no mundo é aquela que tem a sua 
vista mas não tem visão.” Ela acertou em cheio.

Aos 91, perguntaram a J.C. Penny como estava 
a sua vista. Ele respondeu 
que a sua vista estava 
pior mais que a sua visão 
nunca tinha sido melhor. 
Isto é óptimo não é?

Quando uma pessoa não 
tem visão de uma vida melhor, coloca-se 
automaticamente numa prisão; limita-se a 
uma vida sem esperança. Isto normalmente 
acontece quando uma pessoa tentou muitas 
vezes ganhar mas só encontrou fracasso.  
Falhas repetidas podem estragar a auto-
imagem de uma pessoa e causar com que 
perca a visão do seu potencial. Então toma 
a decisão de desistir e de se submeter ao 
destino. 
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Não se preocupe em fracassar, 
torná-lo-á mais forte e o  
preparará para a vitória.
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DECISÃO (continuação)

Dê o primeiro passo em prever o seu futuro 
próspero. Crie uma imagem mental de como 
gostaria de viver. Tome uma decisão firme de 
segurar essa visão, e maneiras positivas de 
melhorar tudo começarão a fluir para a sua 
mente. 

Muitas pessoas criam visões maravilhosas 
mas, como não conseguem perceber como 
vão fazer tudo acontecer, desistem da visão.  
Se soubessem como iriam conseguir ou fazê-
lo acontecer, teriam um plano não uma visão. 
Não há inspiração num plano mas com certeza 
numa visão. Quando tiver a sua visão, fixe-a 
com uma decisão e não se preocupe de como 
a fará acontecer ou de onde virão os recursos. 
Dê força à sua decisão com entusiasmo... isso 
é importante. Recuse-se a preocupar-se com 
como irá acontecer. 

Tomar Decisões Avançadas
Fazemos reservas antecipadas quando 
viajamos para algum lado – isso é muito 
comum. Fazemos reservas antecipadas 
para evitar confusão ou 
problemas quando chega 
a hora de viajar. Fazemos 
a mesma coisa quando 
alugamos um carro, pela 
mesma razão. Este é um 
exemplo excelente: uma 
pessoa que está de dieta para perder peso.  
As suas decisões são feitas antecipadamente. 
Se alguém lhe oferece um pedaço grande 
de bolo de chocolate, não têm de dizer “Ora, 
parece saboroso. Não sei se deveria.” A 
decisão já está feita de forma antecipada e se 
a pessoa for disciplinada, a decisão a levará 
aos resultados desejados. 

Não participe em discussões do porquê de 
alguma coisa não poder ser feita. A única 
coisa que receberá ao fazer parte desse tipo 
de discussões é algo que não quer. É incrível 
perceber o número de pessoas aparentemente 
inteligentes que o tentam envolver nesse tipo 
de brainstorming tão negativo. Num momento 
dizem que querem concretizar um objectivo 
em particular, e no momento seguinte 
começam a falar sobre por que é que não 
podem. Pense quanto poderiam desfrutar da 

vida se tomassem a decisão de não participar 
desse tipo de energia negativa. 

O psicólogo humanista Dr. Abraham Maslow, 
que dedicou a sua vida ao estudo de pessoas 
realizadas, deixou bem claro que deveríamos 
seguir o nosso guia interno e não as opiniões 
dos outros ou as circunstâncias externas. A 
pesquisa de Maslow demonstra que pessoas 
que sabem tomar decisões tem muitas coisas 
em comum. O mais importante para ser bem 
sucedido é que não só deve fazer o trabalho 
que considere importante, mas precisa à 
espera de serem desenvolvidos. Comece hoje 
– nunca existe um tempo melhor do que de o 
fazer bem e de o desfrutar. 

O Dr. Maslow descobriu que estas pessoas têm 
valores, qualidades nas suas personalidades 
que eles consideram serem importantes. Os 
seus valores não são impostos pela sociedade, 
pelos pais ou outras pessoas nas suas vidas. 
Eles fazem as suas próprias decisões. Como 
no seu trabalho, eles mesmos escolhem e 

desenvolvem os seus 
valores.

A sua vida é importante, e é 
curta. Você tem o potencial 
de fazer qualquer coisa 
que escolher, e de a fazer 

bem. Mas tem que tomar a decisão e quando 
o momento para tomar uma decisão chega, 
tem que TOMAR A SUA DECISÃO ONDE ESTÁ 
COM O QUE TEM.

Deixo-o com as palavras de dois homens 
com uma habilidade excelente de tomar 
decisões, William James e Thomas Edison. 
William James sugeriu que em comparação 
com o que poderíamos ser e fazer, estamos a 
usar uma pequena parte dos nossos recursos 
físicos e mentais. O que quer dizer que o ser 
humano vive bem longe da sua capacidade. 
O ser humano possui poderes de vários tipos, 
mas normalmente falha em usá-los. 

Anos depois, Thomas Edison disse, “Se todos 
fizéssemos as coisas que somos capazes de 
fazer, estaríamos literalmente surpreendidos de 
nós mesmos.”
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A decisão já está feita de forma 
antecipada e se a pessoa for  

disciplinada, a decisão a levará 
aos resultados desejados.
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Ao fazer uma simples decisão, as melhores 
mentes do passado estão à sua disposição. 
Pode literalmente aprender como tornar os 
seus sonhos em realidade.

Ponha esta informação valiosa em uso 
e reconheça a grandeza que existe em si. 
Você tem recursos ilimitados de potencial e 
habilidade presente. Seja tudo aquilo que é 
capaz de ser.
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“Decida o que quer. Decida do que está disposto a abdicar para o conseguir. 
Seja determinado. Comece o trabalho.”

H.L. HUNT

“Vá tão longe quanto consiga ver. Quando lá chegar 
verá como pode ir mais além.”

THOMAS CARLYLE


