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Empreender é um acto nobre e de liberdade
Por isso quando somos 

claros naquilo que queremos e 
trabalharmos para atingirmos 
esses objectivos poderemos 
efectivamente efectuar a 
colheita como é bem dito na 
Bíblia “Pois o que o homem 
semear, isso também colherá.”

Tenho contacto diário 
com muitas pessoas que 
estão desempregadas, ou que 
procuram emprego e estão 
determinadas a empreender.

Costumo dizer-lhes que 
empreender, é um acto 
nobre, de enorme liberdade e 
responsabilidade, e que devem 
iniciar o empreendedorismo 
com uma análise do que 
realmente são e que tipo de 
vida levam, e orientar os 
seus pensamentos para o que 
efectivamente querem ter, para 
depois se construírem como 
pessoa que consegue concretizar 
esse objectivo!

Assim o Empreendedorismo 
passa pela crença, pelas 
espectativas, pela atracção e 
pela correspondência como diz 

Brian Tracy, no seu livro “The 
100 Abslotely Unbreakable Laws 
of Business Sucess”

Pela crença pois “em tudo 
aquilo em que acreditar com 
sentimento tornear-se-á a sua 
realidade”. Se tivesse tempo, 
dinheiro, competências e 
contactos, o que escolheria fazer 
da sua vida?

Pelas espectativas “tudo 
aquilo que esperar, com 
confiança, torna-se uma 
profecia que se cumpre a si 
mesma”.  Imagine que os 
melhores momentos da sua 
vida estão para vir! Imagine 
que a sua situação actual 
é estar numa estação de 
comboios com as malas feitas 
e devidamente preparado para 
a concretizar a grande viagem 
que é a concretização dos seus 
objectivos!

Pela atracção “você é um 
íman, atrai invariavelmente, 
para a sua vida as pessoas, 
situações e circunstâncias 
que estão em sintonia com 
os seus pensamentos”. Seja 

um arquitecto da sua vida do 
seu destino. A forma como 
concretiza os seus pensamentos 
é fundamental para atingir 
objectivos, e criar a confiança 
para que os outros venham até 
nós!

Pela correspondência “o seu 
mundo exterior é um ref lexo 
do seu mundo interior, ele 
corresponde aos seus padrões 
dominantes de pensamento”. 
Todos somos como um 
iceberg! Temos uma parte 
visível onde os outros vêm 
como nos comportamos, e 
temos uma parte submersa 
onde temos as nossas crenças, 
competências e valores. O facto 
é que melhorando as nossas 
competências, transformando 
para melhor as nossas crenças 
e valores estamos a mudar o 
nosso ser e assim conseguimos 
fazer mais e melhor!

Tenho realizado muitos 
seminários e workshops onde 
várias vezes sou questionado 
sobre a fórmula para o sucesso 
do empreendedorismo, e de 

oPortunIdades e desafIos

facto é difícil, no entanto 
ouvindo uma gravação de 
um seminário que realizei no 
ano passado encontrei uma 
frase que descreve o meu 
pensamento “ Para empreender 
é necessário começar pelo 
princípio e idealizar o que 
queremos ter, fazer e ser, 
depois de percebermos 
efectivamente o que queremos, 
devemos visualizar, verbalizar 
e materializar. Finalmente 
ser persistente perante as 
adversidades!
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Decidi reler Aristóteles e 
reencontrei nos seus escritos 
o princípio da casualidade 
onde ele demonstra às pessoas 
que acreditavam, que a sorte 
e o sucesso, provinham da 
vontade dos Deuses Reunidos 
no Monte Olimpo, de facto esses 
resultados eram originados por 
actos específicos. “Ter sorte dá 
muito trabalho”. 

Isto é cada causa ou acção 
gera um determinado resultado, 
quer gostemos ou não dele.

Nos negócios o êxito é sempre 
o resultado directo ou indirecto 
de acções específicas. Por isso 
o sucesso não é acidental nem 
o resultado aleatório de um 
sorteio.

Durante muito tempo 
vivemos sem saber as enormes 
capacidades do nosso cérebro. 
Não tínhamos ideia de que 
ele vai mudando em resposta 
às nossas acções e atitudes, 
todos os dias da nossa vida. 
Pensávamos ter um cérebro 
imutável, determinado apenas 
pelos nossos genes e nada 
fazíamos para o manter ou 
melhorar. Na realidade, nada 
pode estar mais longe da 
verdade!

O cérebro humano está 
continuamente a alterar a sua 
estrutura, número de células, 
circuitos e química como 
resultado do que fazemos, das 
nossas experiências, dos nossos 
pensamentos e sentimentos. 

Esta característica chama-
se “neuroplasticidade”. Este 
termo resulta da junção de duas 
palavras: neurónio (células 
nervosas) e plástico (maleável 
ou capaz de ser moldada) e 
significa que as nossas células 
nervosas têm a capacidade de se 
moldarem e aprenderem, ao 
longo de toda a vida! 

As implicações da 
neuroplasticidade são 
enormes: temos a 
capacidade de manter 
o nosso cérebro forte, 
eficaz e capaz de 
aprender novas coisas 
mesmo aos 90 anos, 
se ao longo da vida o 
protegermos de maus 
hábitos e lhe dermos 
estímulos contínuos. 

A Dra. Helena Popovic, 
propõe uma metáfora que 
nos pode ajudar a perceber 
melhor o modo como o cérebro 
funciona e o que podemos fazer 
para que funcione melhor, ao 
longo de mais tempo. Segundo 
ela, podemos pensar no nosso 
cérebro como um barco 

grande, com o seu capitão e a 
sua tripulação, navegando o 
oceano azul. O capitão toma as 
decisões e dá as ordens, que a 
tripulação segue. Sem o capitão, 
o barco não teria 

rumo. Sem a tripulação, 
o funcionamento do dia-a-
dia do barco seria impossível. 
A tripulação sabe o seu papel 
e não precisa do capitão para 
fazer o seu trabalho diário. 

O capitão só comunica com 
a tripulação se quiser alterar 
o funcionamento habitual. O 
barco, por sua vez, necessita 
de estar em boas condições e 
com combustível adequado. 
Formam uma unidade única 
e interdependente, cada parte 

inf luenciando as outras 
duas. Se uma das partes 

falha, toda a viagem fica 
comprometida.

Nesta fase, já nos 
interrogamos sobre 
a relação desta 
metáfora com o nosso 
cérebro. O capitão 
representa a parte 

consciente da nossa 
mente, a tripulação, o 

subconsciente, o barco é o 
cérebro e o oceano, a vida.

A mente consciente 
(capitão) é a nossa parte que 
pensa. Define objectivos, 
interpreta experiências e 
toma decisões. A mente 
subconsciente (tripulação) 
é a parte sob a nossa 
consciência que nos mantém 
vivos e em funcionamento, 

O nosso cérebro: um barco, um capitão e uma 
tripulação, navegando no mar da vida!

Idade serena

mantendo os nossos corações 
a bater, os nossos pulmões 
em expansão e o nosso cabelo 
a crescer. A prioridade do 
subconsciente é a nossa 
sobrevivência física, emocional 
e psicológica, desempenhando 
um papel importante no 
nosso comportamento. Por 
isso, por vezes, queremos 
conscientemente uma coisa, 
mas acabamos por fazer 
outra. Finalmente, o cérebro 
(barco) é o instrumento pelo 
qual os nossos consciente e 
subconsciente funcionam.

Na próxima edição veremos 
como podemos tratar deste 
nosso barco, de modo a termos 
uma viagem segura, divertida e 
estimulante.

Virgínia Melícias
Psicóloga

virginiamelicias@serena-
idade.pt


