
 
 
              A IMPORTÂNCIA DA DECISÃO… AÇÃO! 
 
 

"O grande propósito da vida não é o conhecimento, mas a ação" 
Thomas Henry Huxley. 

 
 
O conhecimento é importante enquanto linha orientadora da ação, mas 
sem AÇÃO, o conhecimento é apenas algo latente que não produz 
resultados. É a ação que produz resultados e conduz ao sucesso. E para se 
ter sucesso não é necessário ter muito poder económico, nem ser 
especialista numa área ou um ter algum dom especial, é apenas 
necessário ter capacidade de agir! 
 
O que precede e determina a ação? É o poder da DECISÃO. Tudo começa 
com uma decisão. E são sobretudo as decisões, e não as condições 
favoráveis ou desfavoráveis da nossa vida, que determinam o 
nosso destino. 
Se não tomarmos uma decisão sobre como desejamos viver… na realidade 
já estamos a tomar uma decisão: decidimos ser guiados pelo ambiente em 
vez de sermos nós a guiar a nossa vida!  
A qualidade de vida depende muito, não do que acontece, mas daquilo 
que cada um decide e faz relativamente ao que acontece… e temos 
sempre à nossa disposição uma palete enorme de cores para pintar o 
quadro da nossa vida e torná-la na nossa obra de arte! 
 
Existe uma grande diferença entre estar interessado em algo, e estar 
empenhado em alcançá-lo. Como tal, é importante que, em vez de definir 
o que gostaria de ter ou ser na vida, decida o que está determinado a ter 
ou ser na vida.  
A maior parte das pessoas não tem consciência do que significa tomar 
uma verdadeira decisão e usa vagamente o termo “decisão”, como sendo 
algo numa lista de desejos e preferências.   
Tomar uma verdadeira decisão significa comprometer-se com um 
resultado e excluir qualquer outra possibilidade que não seja esse 
resultado previamente estipulado. Uma decisão congruente e 
determinada cria uma força transformadora que nos permite assumir o 
controlo sobre as nossas ações e ser mestres das nossas vidas. 
 



Mas é difícil decidir… porque a decisão requer abdicar de algo, perder 
algo, e muitas vezes, implica ir por um caminho desconhecido e sair 
totalmente da zona de conforto... E é aqui que as pessoas bloqueiam!  
Fazer a escolha: a favor da razão e da segurança do conhecido (por medo 
e fuga ao desconhecido) OU a favor da intuição e de uma vontade genuína 
de ser/ter algo mais e melhor na vida, custe o que custar? 
 
Quando a decisão é feita com intuição (e não com a razão) deixa-nos 
alinhados connosco próprios, vibramos de corpo e alma, ficamos de 
coração cheio e isso é algo que nos permite evoluir, crescer internamente 
e sair de antigos padrões que já não eram positivos para nós. Nem sempre 
são fáceis estas decisões e requerem um ato de Fé: arriscar e acreditar 
que vamos alcançar a satisfação e realização plena. 
 
Se não definirmos um padrão de base para o que estamos dispostos a 
aceitar na nossa vida, vamos estar permanentemente a perpetuar padrões 
antigos, numa qualidade de vida muito inferior ao que merecemos. 
Por muito desfavoráveis que possam ser as circunstâncias de vida em que 
vivemos, devemos manter sempre o nosso compromisso com a decisão de 
viver com elevados padrões de qualidade de vida, nunca tolerando menos 
do que aquilo que queremos e merecemos!  
Infelizmente a maior parte das pessoas não assume este compromisso 
com a vida porque está demasiado ocupada a arranjar desculpas (ex:“Sou 
demasiado velho para...” / “Não tenho dinheiro para...” / “Não tenho 
conhecimentos suficientes para...” / “Tenho de esperar até... para 
poder…”). Todas essas desculpas são meros sistemas de crenças - crenças 
essas que são muito limitativas e destrutivas. 
 
Usar o poder da decisão dá-nos a capacidade de ultrapassar qualquer 
desculpa ou crença limitadora, transformá-la numa crença facilitadora e, 
consequentemente, delinear o plano de ação necessário para alterar a 
nossa vida em função daquilo que nós queremos… dá-nos a capacidade de 
AGIR!  
Há que despertar este gigantesco poder da decisão, pois é ele o 
catalisador que transforma os nossos sonhos em realidade! 

 
Não penses demasiado… escuta a tua inuição, decide e faz!  

"Just Do It!” 
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