
 
                     A IMPORTÂNCIA DAS CRENÇAS 
 
 
“O homem é aquilo em que acredita” (Tchekhov) 

O nosso estado interno e a forma como nos sentimos não é o resultado do 
que está realmente a acontecer na nossa vida, mas sim da nossa 
interpretação daquilo que está a acontecer. E a forma como interpretamos 
a realidade varia muito de pessoa para pessoa em função da sua 
personalidade, dos seus valores, da influência do meio envolvente, 
experiências passadas, etc…  
 
Tal como um copo com água por metade pode ser visto como “meio cheio” 
ou “meio vazio”, também tudo o que acontece na vida pode ser 
interpretado como sendo positivo ou negativo, dependendo do ponto de 
vista. Nada é inerentemente bom ou mau: o seu valor positivo ou negativo 
está diretamente relacionado com a forma como nós o representamos para 
nós próprios.  
 
Todos nós entramos e saímos de estados confortáveis e estados 
desconfortáveis. Há estados habilitadores - alegria, amor, confiança, 
coragem - que originam um forte poder pessoal e conduzem ao sucesso. 
Por outro lado, há estados paralisantes - confusão, medo, frustração, 
tristeza – que nos deixam impotentes e geram fracasso.  
 
Grande parte dos nossos estados ocorre sem qualquer ordem conscientes 

da nossa parte e a maioria das pessoas sente-se à mercê daquilo que 

acontece e da forma como reage automaticamente a esses 

acontecimentos: as coisas boas dão-lhes alento, as coisas más deitam-nas 

abaixo… não fazem nada para o mudar ou o que fazem não tem resultados 

eficazes: ligam a TV, comem, fumam um cigarro, bebem álcool ou usam 

drogas… Tudo isto ajuda a mudar o estado (por exemplo, passam da 

frustração, da raiva, da ansiedade, etc… para algo mais positivo e 

prazeroso). Mas quando o efeito destes estímulos termina, voltam de novo 

as antigas representações internas: frustração, ansiedade, etc…  

A boa notícia é que é possível controlar este processo de forma a se 

posicionar num estado com mais recursos que apoie as suas realizações, em 

vez de se deixar arrastar para um estado com poucos recursos e mais 

limitador. E é isto que faz a diferença entre aqueles que têm sucesso na vida 

e os que não o têm, entre os que têm qualidade de vida e os que não têm… 



Se conseguirmos mudar o nosso estado, conseguimos mudar o nosso 

comportamento, influenciando assim os resultados de sucesso ou fracasso 

das nossas ações e o nível de realização pessoal que temos na nossa vida. 

E para gerir o nosso estado há um fator extremamente importante que filtra 

a forma como apreendemos o mundo – as crenças. 

Uma crença é um princípio-guia, uma máxima, fé ou paixão que dá 

significado e orienta a vida, e funciona com um comando do cérebro. 

Há crenças positivas, através das quais acreditamos que seremos bem-

sucedidos, e há crenças limitantes e incapacitantes, que nos dão mensagens 

de fracasso. Ambos os tipos de crença têm grande poder, pelo que cabe a 

nós fazer uma escolha consciente das crenças que apoiam o sucesso das 

nossas ações, e descartar aquelas que o bloqueiam. 

Tal como um realizador de um filme manipula aquilo que vemos e ouvimos 

num filme, com o intuito de produzir um determinado efeito em função da 

natureza do filme (comédia, terror, romance, etc)… também nós podemos 

fazer o mesmo com o écran da nossa mente: podemos aumentar a luz e o 

som das mensagens positivas no nosso cérebro e dar menor ênfase às 

imagens e sons das negativas, dirigindo assim habilmente o nosso cérebro 

de acordo com o efeito que queremos para a nossa vida.  

Com fortes crenças orientadoras terá sempre a capacidade de visualizar 

aquilo que pretende para si e ter energia para empreender a ação 

necessária para alcançar os seus objetivos. Manuseadas eficazmente, as 

crenças podem ser as forças mais poderosas na mudança de 

comportamentos, e isso faz de si o realizador do filme da sua própria vida! 

“É a mente que oferece a saúde ou a doença, que oferece a infelicidade ou 
a felicidade, a riqueza ou a pobreza.” (Edmund Spenser) 
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