
 



 
 

Como Ultrapassar Crises 

Compreenda como você pode usar a crise como 

um trampolim para reestruturar a sua empresa e  

criar oportunidades. 
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Falando em Crise 

Quantas pessoas, neste exato momento estão passando pela mesma experiência? Todas elas 

têm a mesma perspectiva? Usam essa experiência de uma mesma forma? Reagem frente à 

mesma situação igualmente? A resposta é não. Porque algumas pessoas conseguem 

ultrapassar problemas gerados com crises e outras pessoas não? O que as motiva? O que as 

suporta? Porque alguns empreendedores encontram oportunidades e outros não? Porque 

há um grau de aprendizado maior por parte de alguns? Porque alguns reinventam suas 

empresas e outros ficam encalhados em ideias ultrapassadas que não funcionam mais frente 

às crises?  

Muitas dessas respostas você terá neste prático e-book, onde cito aspectos importantes da 

construção de formas mais criativas de ultrapassar problemas e reinventar-se em crises. 

Prepare-se para conhecer ferramentas que poderão auxiliar você a trilhar um novo caminho 

repleto de oportunidades  de construir habilidades que o levarão ao sucesso.  
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CRISE 

Uma Oportunidade de Superação 

Olá caro(a) leitor, através deste conteúdo quero mostrar para você como podemos 

ultrapassar qualquer tipo de crise.  A mudança de perspectiva acontece gradualmente e 

muitas pessoas já tem facilidade em poder mudar sua mentalidade ou mindset, porém a 

grande maioria tem muitas dificuldades e você pode ser uma delas.  

Construindo uma Mentalidade de Superação 

Aqui irei citar as características comportamentais que levarão você a ultrapassar qualquer 

tipo de crise que possa estar enfrentando nos seus negócios agora. Estes dados foram 

obtidos por pesquisas na área da ciência e comprovação prática através da minha 

experiência em mais de 15 anos como professor universitário, pesquisador, empreendedor 

e consultor empresarial.   

Elenquei 12 habilidades necessárias que você deverá desenvolver para construir uma 

mentalidade forte, criativa e que faça você ultrapassar qualquer tipo de crise 

Fortaleça a Autoanálise 

É importante todos os dias você poder reservar um tempo para avaliar seu comportamento. 

Não tenha como base apenas o que foi certo ou errado no seu dia, buscar compreender 

quais seriam as oportunidades que você teria além da atitude que você teve em reagir frente 

a determinadas circunstâncias é uma forma inteligente de pensar para haverem mudanças 

comportamentais mais rápidas. O estresse afeta a criatividade (processo neuronal), e são 

nos momentos de crises e enfrentamento de problemas que você pode analisar mais as suas 

tendências. Para facilitar essa compreensão irei citar algo prático a seguir: 

- Ao passar por uma situação de estresse nós acionamos “gatilhos” que estão geralmente 

inconscientes, o fato de você poder reconhecer esses gatilhos irá facilitar  o conhecimento 

de algumas tendências que podem prejudicar sua vida e seus negócios. Ao fazer algo: pare, 

reflita e busque compreender que emoções tiveram o domínio naquele momento especifico. 

Não rejeite suas dificuldades, aceite-as,  elas podem ser aliadas de um novo tipo de 

potencial. 

Use a Auto orientação 

Depois de colocar em prática a autoanálise, vem o segundo passo: a auto orientação. Essa é 

a atitude em questionar a sua reação frente ao problema levando em conta o contexto da 

situação presente e das consequências da sua decisão  no futuro. Quando reagimos de forma 

espontânea (instintiva) às situações que para nós podem ser negativas esquecemos os 

impactos que isso pode trazer para outras coisas, neste caso para toda a empresa. Essa 

desconexão entre presente e futuro é muito comum de acontecer o que aumenta os riscos 

de você criar problemas ainda maiores para o seu negócio. Procure pensar como sua decisão 

afeta o processo todo da sua empresa, para isso deve reservar mais tempo para pensar sobre 

a situação e criar alternativas novas. 



 

 

 Na prática faça o seguinte: 

Após reagir ao fato e compreender  que você expos um gatilho seu, use uma nova 

perspectiva que leva em conta como você poderia ter resolvido a situação e minimizado o 

impacto negativo dessa decisão já tomada; 

Ao pensar em uma nova forma (menos destrutiva) de poder resolver alguma situação você 

deve procurar pensar nesta mesma situação mais vezes, imaginando que você de fato  

tivesse tido o comportamento desejado. Essa atitude ajuda a criar memórias artificias que 

sustentam mudanças comportamentais que irão afetar sua forma de pensar quando reagir 

novamente a situações semelhantes.  

Construa a Auto responsabilidade 

Esse é o ato de entender que você é totalmente responsável pela sua situação. Grande parte 

das pessoas confunde  auto responsabilidade com responsabilidade. A diferença é que a auto 

reponsabilidade também diz respeito a como eu reajo frente às situações a partir de uma 

perspectiva que a própria situação criada foi estimulada (direta ou indiretamente) por mim 

mesmo. Para mudarmos nosso padrão de reação frente ao que percebemos, neste caso 

usaremos o fato da experiência de crise, devemos compreender mais sobre nossas 

tendências predominantes que são aquelas características que construímos por toda a vida. 

Na prática existem alguns tipos de comportamentos que devemos fortalecer para aumentar 

a auto responsabilidade, são eles:  

Perceba  a Terceirização 

Perceber o quanto estamos terceirizando a responsabilidade é um passo importante. É de 

nossa natureza buscar nos isentar de alguma responsabilidade, de fato nos fornece 

segurança imaginar que alguém possa ter cometido um erro e isso nos isenta de algo. 

Estimulo a você ler o livro “ A arte da Guerra” de Sun Tzu, neste livro se torna notável que “a 

culpa é do general”. Trazendo para a nossa realidade o general seria o empreendedor. Se 

algo de fato está acontecendo fora de nosso planejamento, mesmo havendo as 

circunstâncias externas as quais não controlamos de fato, o problema denota também 

alguma dificuldade do empreendedor. A pergunta, e não o julgamento apenas é 

imprescindível de poder ser usada. Veja o  seguinte exemplo: 

Houve um erro em um projeto da sua empresa e isso acabou ocasionando um prejuízo que 

não poderia ter havido. É fato que um primeiro impulso é o de analisar quem “cometeu” o 

erro, mas na maior parte das vezes o aprendizado para ai, no fato de pressionar uma pessoa 

para não mais cometer esse erro.  

Talvez isso seja rotineiro na sua empresa, alguém comete um erro e você coloca toda a 

responsabilidade nas mãos dessa pessoa. Você esta perdendo a oportunidade de evitar com 

que erros aconteçam de fato se não compreender sua vulnerabilidade agindo através disso.  

Assim você também pode se reinventar!  

 Admita que a maior responsabilidade seja a sua, mas não faça disso uma forma de se 

julgar e criticar ainda mais, tenha isso como uma oportunidade. Elevar o pensamento de 

aprendizado acima dos primeiros estímulos da mente (certo e errado) é fator decisivo para, 

 



 

 

que você possa prosperar. Compreenda qual foi o seu papel nessa situação e assim você irá 

desenvolver habilidades que poderão prevenir com que isso possa acontecer novamente.  

Compreenda as suas Inseguranças 

Até aqui já falamos de várias características sabotadoras de comportamento. Nesse caso uso 

a palavra sabotador, pois os potenciais que estão sendo usados, como mal compreendidos, 

acabam influenciando as situações de uma forma destrutiva. Com as etapas anteriores você 

poderá melhorar seu autoconhecimento, afetando diretamente seu aprendizado. Pois bem, 

agora é a vez de reconhecer suas inseguranças e os gatilhos que a fazem despertar. 

 É inevitável que sejamos inseguros, afirmar que não há nenhuma coisa que nos deixem 

inseguros é mais uma frase para vender algum tipo de curso, pois a verdade não é essa.    A 

insegurança é parte de um processo de aprendizagem, move e transforma comportamentos 

que podem também  ser benéficos para nossos negócios. O problema mesmo é  não 

compreender as inseguranças que carregamos em nós.  

Partindo do ponto que a insegurança é algo que existe em todos nós, vamos para uma 

próxima etapa que diz respeito a dificuldade de entender isso no cotidiano. Os homens (na 

maior parte) tem maior dificuldade em falar deste assunto, justamente pois ainda há muito 

tabu. Mas são eles ainda que na maior parte dos casos são as pessoas que direcionam as 

outras nos seus negócios. Percebo que a devida atenção não é dada a este tema, por crenças 

totalmente limitantes as quais fortalecem a ideia que os empreendedores devam sempre 

parecer indestrutíveis. Complemento isso dizendo a você que pessoas que compreendem 

mais suas fragilidades são as mais fortes, pensar o contrario é pura ilusão. 

Com uma perspectiva mais aberta e usando as técnicas anteriores (auto análise e auto 

orientação, principalmente), perceba quanto o estresse se torna um gatilho para despertar 

comportamentos  que fazem com que você terceirize a responsabilidade, julgue o potencial 

do outro ou menospreze um colaborador, tudo isso faz parte de um processo de controle. O 

controle é algo que todo ser humano busca, para algumas coisas essa atitude pode nos 

auxiliar, mas não é mais inteligente. O domínio é uma atitude que nos fornece maior 

possibilidade de desenvolver capacidades de adaptabilidade, as quais fazem toda a diferença 

quando passamos por uma situação de crise.  

Cada pessoa criou alternativas únicas de praticar o controle na sua vida e para isso suas 

mentes também estruturaram formas diferentes de reagir frente à perda desse controle. Se 

formos investigar o passado de cada empreendedor, poderemos compreender que o 

ambiente em que ele foi criado auxiliou nessas construções mentais que viraram crenças e 

hoje podem estar no nível inconsciente. Mesmo lá estão afetando o seu comportamento. 

Então na prática  você poderá fazer o seguinte para perceber quais são as inseguranças que 

tem: 

- Como foram as relações com seus pais (principalmente na fase de infância e adolescência)? 

- Seus desejos como crianças foram construídos a partir de que?  

Vamos exemplificar com os seguintes exemplos (verídicos): Queria ser médico e montei uma 

clinica – No histórico desse empreendedor constata-se que sua motivação pela área provém 

da necessidade de cuidar das pessoas,  principalmente, pois sua mãe teve câncer por grande, 

 



 

 

parte da sua vida. – Sou um empresário que tem dificuldades de manter-se calmo – Aqui 

poderíamos constatar que o empreendedor na sua fase de infância teve problemas com a 

relação com seus  pais. Não se sentia acolhido por eles e isso lhe motivou a buscar mostrar  

 

que podia ser totalmente independente de qualquer pessoa, tornando-o inflexível em seu 

ponto de vista e detonando sua saúde e seus negócios. – Não consigo treinar as pessoas! 

Podemos perceber que esse empreendedor poderia na infância ter usado a imaginação para 

criar mundos diferentes que lhe colocavam fora de uma situação problemática que a sua  

família vivia, isso lhe tornou muito criativo, no entanto com grande dificuldade em planejar 

as coisas etapa por etapa.  

Nesses exemplos podemos notar que nossas capacidades empreendedoras não foram 

construídas agora, mas são fruto das experiências de vida de cada individuo. Assim também 

podemos encontrar com maior facilidade nossos comportamentos  motivadores e 

limitadores, nossas inseguranças camufladas e nossos desejos que se projetam nos negócios 

que temos. Outra prática alternativa é a de fazer para si mesmo(a) a seguinte pergunta: O 

que deixa você frustrado(a)?  Em várias vertentes da psicologia e neurolinguística  há 

abordagens que falam sobre a “projeção”. Esse comportamento está estreitamente ligado 

ao fato de o que eu vejo na outra pessoa (neste caso meus colaboradores) tem haver com 

algo que eu nego em mim mesmo, pois este algo (uma qualidade – característica sua que 

não esta consciente) não é aceita, e é projetada nos outros ao nosso redor.  

Para sintetizar esse tópico, quero lhe dizer que o grande problema das inseguranças é o de 

serem criadas a partir do medo que você tem sobre algo, vou usar alguns exemplos: Você 

construiu sua empresa por quê? Medo de  não ser aceito em alguma empresa? Medo de não 

ter dinheiro para sobreviver? Medo de não conquistar tudo o que sonhou? Falei no início 

desse paragrafo  que construir algo a partir do medo é natural, mas o fato é que não é algo 

inteligente de se fazer. Se você não reconhecer seus medos que são suas inseguranças você 

irá criar uma pressão tão grande em sua mente que de alguma forma isso vai se projetar 

para fora. Explosões emocionais, doenças,  instabilidade física e mental são algumas das 

consequências do acumulo de medos dentro de nós. Tudo isso impede você de ser mais 

criativo(a) e vai impactar na forma de reagir frente à crises. 

Na prática: Ao final de cada dia ou de cada semana, como preferir, reserve um tempo para 

avaliar essa situação comportamental respondendo as questões que elenquei logo acima. 

Esse tipo de atitude fará você perceber inseguranças que estão mascaradas, colocando em 

suas mãos oportunidades de mudanças comportamentais mais rápidas.  

Expanda o seu Ponto de Vista 

Naturalmente nossa forma de reagir frente às diversas situações é baseada no ponto de vista 

do que é certo e do que é errado. Essa forma de se comportar é oriunda de nossos instintos 

e quase sempre partimos desse pressuposto para observar nossas experiências. O problema 

é que somente usar essas duas perspectivas inibe nossa criatividade, que é um dos pilares 

do empreendedor que pode enfrentar qualquer crise e ultrapassa-la. Nossas crenças, 

oriundas da experiência de vida e da relação com nossa família moldaram nossas percepções 

de certo ou errado. Como consequência levamos em conta essas alternativas para agir frente  

 



 

a um problema sem perceber que talvez não sejam as melhores opções.  

Um ponto de vista inflexível pode corroer as relações entre empreendedores e seus colegas 

ou colaboradores. Estimula ao julgamento do potencial dos outros através da perspectiva do 

potencial do próprio empreendedor e constrói uma cultura na empresa que desestimula a 

participação ativa de todos os envolvidos, aumentando o risco de causar falta de 

engajamento e produtividade, fatores cruciais de serem fortalecidos frente às crises.  

Ter um ponto de vista inflexível ou flexível é crucial para  propiciar a falência ou a superação 

de um negocio frente a um problema externo ou até mesmo interno. Enquanto os pilares de 

um ponto de vista inflexível são o certo e o errado na busca pelo controle das situações, um 

ponto de vista flexível é baseado no aprendizado e no domínio, e isso faz toda a diferença.  

Como citei anteriormente é o instinto que se apresenta primeiro em uma situação de 

estresse e com ele vem  comportamento limitado na perspectiva do certo e o errado apenas. 

Ao estar consciente disso você deve evitar tomar as primeiras decisões a  partir destes dois 

impulsos, então eu sugiro que você possa ficar em silencio ao invés de fazer o que 

instintivamente você iria fazer. Esse silêncio depende da situação, pode ser de um minuto, 

ou de uma hora, você deverá se conhecer para saber quanto tempo efetivamente necessita 

para voltar a um estado de menos estresse. Estudos dizem que se ao menos pudermos reter 

o comportamento (não expressá-lo) por 30 segundos, já estaremos colaborando para 

diminuir o risco de precipitar nossa tomada de decisões. Na prática você deverá primeiro 

lembrar: 

1- O maior risco é julgar apenas a situação pela  perspectiva do que é certo ou errado, pois 

nela você vai levar apenas seu ponto de vista em conta.  Isso quer dizer que sua tendência 

será de repetir algo que já possa ter feito no passado, e essa atitude poderá não se ajustar 

ao que esta se passando no presente.  

2 – Ao expandir seu ponto de vista para a perspectiva de aprendizado você baixa a guarda 

da tentativa de controlar a situação de forma excessiva e aprende através do ponto de vista 

de outras pessoas. Ao permitir olhar através de um ponto diferente do seu você irá adquirir 

a capacidade de ser mais criativo(a) e de aprimorar o domínio dos seus estados emocionais. 

Você não deixa necessariamente de ter as tendências limitantes (comportamentais) que 

podem estar afetando sua forma de decidir, mas estimulando comportamentos criativos 

abre portas para absorver maior aprendizado e assim fortalece sua capacidade de se adaptar 

a qualquer situação problemática.  

Estado primário do comportamento = 

Controle + repetição = diminuição da capacidade criativa e oscilações na estabilidade 

emocional. 

Estado secundário do comportamento =  

Observar os gatilhos + domínio = aumento da capacidade criativa e possibilidade de 

estabilizar por mais tempo os padrões emocionais construtivos. 

 

 

 



 

 

Oportunize o Aprendizado 

Como  citado no último tópico, devemos estar buscando prezar pelo aprendizado quando de 

frente às situações que estimulam o estresse (principalmente). A prática desta perspectiva 

torna a mente mais maleável, isso porque a atividade neuronal sofre influencia do que se 

chama “neuroplasticidade”. Esta capacidade que todos temos é fortalecida ao agirmos de 

forma mais consciente diante das nossas atitudes.  

 A maleabilidade da mente que se adquire amplia exponencialmente nossa capacidade 

de adaptabilidade, que se refere ao fato de poder encontrar possibilidades novas frente a 

um cenário duvidoso. Esta qualidade é importante para a rápida guinada dos negócios em 

meio a tempos de incertezas econômicas. Ao optar pelo aprendizado ao invés do julgamento 

natural, mais rápido você quebra ao meio a tendência de reagir por impulso da mente e  

distancia a  frustração que vem logo após uma decisão mal planejada.  Como praticar isso? 

 

 Usando as ferramentas que citei em todo este material, isso irá acontecer naturalmente ao 

seu comportamento.  

Usar o Desapego 

Pode ser difícil para você hoje, pensar no seu negócio e tentar conectar isso à palavra 

desapego. Irei usar esse termo para definir a capacidade de deixarmos algo de lado e 

permitirmos com que nossas possibilidades se criem a partir de um novo contexto, de novas 

perspectivas, mesmo que tenhamos um pouco de medo disso. Ao possibilitar mudar rotinas 

e a sua própria perspectiva sobre algo você adquire “imunidade” contra certas situações.  

Vou exemplificar: Imagine você tendo que reestruturar a sua empresa e por conta de 

problemas ocasionados pela dificuldade de você tomar algumas decisões cruciais, há uma 

piora da situação toda. A ideia é de pensar na empresa de forma a perceber principalmente 

os impactos que uma crise pode ocasionar no presente e no futuro. O senso criativo(a), 

responsável e sem pânico é extremamente necessário para analisar uma situação 

problemática. Muitas vezes é melhor você deixar de lado o status de ser a empresa com 

maior número de colaboradores, ou com a maior estrutura da região para ser uma empresa 

mais saudável financeiramente.   

Percebe-se que são muito comuns os casos em que os empreendedores não conseguem 

desapegar de coisas que aumentam o endividamento do negócio. Essas decisões podem 

parecer ofuscar o status que se tem na região em que  seus negócios se localizam. É 

necessário deixar de lado nossa necessidade de manter processos que aumentam a 

instabilidade financeira dos negócios baseado no fato dessas decisões negativarem a 

imagem do empreendedor ou a imagem da empresa.  

 

 

 

 



 

 

O padrão de vida que os empreendedores podem levar também comumente colabora para 

agravar uma crise financeira. É importante “saber oscilar” e isso quer dizer diminuir o 

consumo, vender um imóvel ou um carro de valor agregado para diminuir as despesas fixas, 

financiamentos, empréstimos ou comprar matéria-prima. Nossas vidas também necessitam 

de planejamento, não somente nossos negócios e saber desapegar momentaneamente de 

coisas que aumentam ainda mais os gastos fixos, contribui para a estabilidade dos negócios.  

Adquira a capacidade de olhar através de uma perspectiva positiva 

Agora vamos falar sobre nossa forma de se conectar as situações problemáticas. Geralmente 

acabamos por definir qualquer situação de problema nos negócios como algo negativo, de 

fato o impacto das primeiras percepções tendem a ser assim. Ao levar em conta o 

aprendizado que pode se ter com o fato, as perspectivas novas que podem existir e o 

aumento do grau de sua criatividade, você poderá compreender a mesma situação de uma 

forma totalmente nova.  

Um olhar positivo foca-se no que há de oportunidade em aprender sobre o que ocorre e isso 

motiva nossa capacidade de mudança.  Uma crise pode deixar claro que devemos mudar de 

nicho, ou que devemos  construir um planejamento (coisa que pode nunca ter sido feita). 

Uma crise nos estimula a refletir sobre o que foi deixado de lado na gestão do negócio, 

motiva a investigar o que pode ter nos tornado ainda mais vulnerável frente às crises. Todos 

esses fatores que podemos aprender com uma situação problemática falam do que “nós 

deixamos de lado” e nem percebemos. Use esse aprendizado ao seu favor, ao favor de 

desenvolver outras capacidades que não existiam nem em você e nem em sua empresa.  Por 

fim, tente não se criticar por algo que acha que deveria ter feito e não fez, pois você nunca 

deixou de dar o seu melhor.  

Se você tiver dificuldade de manter sua equipe, imagine como poderia criar cargos e 

funções que exigiriam menor esforço financeiro da sua empresa.  Talvez  a resposta seja 

um salário fixo menor e um amento de comissões. 

Se o  nicho de  mercado que escolheu esta em declínio, estude, pense em alternativas, use 

a possibilidade de mudar seu ponto de vista e crie novas oportunidades a partir da 

experiência que já tem. Ouça outras pessoas, perceba as tendências do mercado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Seja Abundante 

Muitas vezes temos a tendência de olhar tanto ao nosso redor que não praticamos o olhar 

para nós mesmos. Nossas tendências de medo e controle nos desconectam de nosso  mundo 

interno e isso afeta qualquer pessoa, qualquer negócio. Sim, há contas para pagar, há 

empréstimos (muitas vezes) e também há a preocupação de manter o salário das pessoas 

que trabalham conosco. Há coisas que não temos total controle, nosso dia-a-dia é repleto 

dessas situações, no entanto somos nós quem reagimos frente à tudo isso. São nossas 

capacidades que são postas à prova a todo instante, é nossa experiência, nossa criatividade, 

nosso bom humor que fazem a diferença no final da história. Não há receita pronta e se 

quisermos seguir alguém, vamos nos frustrar. O mundo é seu, todo seu, o seu mundo nunca 

foi de ninguém mais.  

 

Quero que leia isso com atenção: 

Você cria abundancia dentro de você! 

Deve permitir com que as coisas se ajustem dentro de si mesmo, se não fizer isso irá usar 

seu negócio como válvula de escape e quanto mais cometer esse erro mais ficará ansioso 

quando algo sair seu planejamento, mais refém das situações estará e menos dias felizes 

vai ter. Quem disse que ser empreendedor nos torna menos feliz? Na verdade na prática 

não é isso que acontece com a maior parte dos empreendedores de fato?  Poucos 

momentos de leveza, muitos momentos de tensão. Porque as coisas devem ser assim? Tão 

frustrantes muitas vezes? QUESTIONE SEU ESTILO DE VIDA E TUDO AQUILO QUE PARECE 

SER A MELHOR OPÇÃO.  

Permaneça com a ideia de que tudo que você tem é uma representação do que você é. Se 

você hoje tem que fazer um esforço gigante para manter as portas abertas, pergunte a si 

mesmo(a): Sou abundante de fato ou preciso totalmente das coisas que conquisto para me 

sentir abundante? A verdade é que muitos de nós usamos nossos negócios como bengalas, 

assim como muitas outras coisas. Investir tempo em você é a certeza de poder olhar para o 

principal criador dessa realidade toda: você mesmo. Se você estiver bem, tudo estará bem, 

e o contrário também é uma verdade. A abundância de fato, assim como tudo que 

aprendemos a conquistar são na verdade consequências internas, são qualidades que 

cultivamos dentro de nós, em nós e para nós.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gratidão 

Falamos muito sobre inteligência emocional, criatividade e ferramentas para moldar uma 

mentalidade forte frente às crises que podemos passar, agora chegou a cereja do bolo. A 

gratidão é uma atitude essencial para qualquer ser humano e isso impacta também nos 

negócios. Ser grato por aquilo que se conquista é fator determinante para construir um perfil 

resistente às adversidades e que molda um perfil psicológico mais resistente. Geralmente 

não se é grato por haver uma forte tendência de se comparação com outras pessoas. A ideia 

de não ser tão bom quanto fulano ou cicrano é estimulador da instabilidade emocional. O 

papel sabotador desse comportamento vem mascarado com o conceito de competitividade 

da vida moderna. Ao invés de usarmos a competição para ultrapassar nossos próprios limites 

a usamos para nos comparar com outra pessoa. Desmotivamo-nos ao fazer isso e nem 

percebemos. Agimos de forma irracional, pois nenhum ser humano de fato é igual ao outro, 

mas ainda assim continuamos a nos  valorizar ou desvalorizar por comparações. Ser grato 

tem haver com aceitar a sua condição, os seus limites e o seu estado.  

 Você pode utilizar a gratidão vinculada com a  crença que você tiver, pode agradecer por 

cada dia que vive, pode agradecer por cada experiência que tem, cada nova possibilidade 

que seu trabalho o(a) leva a ter. Ser grato é estar conectado a abundancia total, aquele 

sentimento de estar completo(a) e de ser feliz, não por ter algo melhor mas por ser apenas 

o que se é por ter o que se tem neste exato momento. É um estado de consciência ampliada 

onde seus sonhos tem espaço, mas você não menospreza o que vive no presente.  Aumente 

seu grau de espiritualidade, isso irá fazer toda a diferença. Não esqueça jamais: não direcione 

a sua responsabilidade para outras coisas através de suas crenças, sempre deve imperar o 

poder da sua ação em primeiro lugar!  Aumente sua capacidade de ser responsável e de 

compreender as situações de formas mais construtivas, mais positivas. Lembre-se que seu, 

 

negócio é você mesmo e essa sintonia sempre vai existir, por isso se você está bem é provável 

que seu negócio também esteja.  

Agradeça por aprender, por passar por cada situação, seja negativa ou positiva para a sua 

mente. Agradeça por estar aqui, tendo tantas experiências, enquanto muito não tem essa 

oportunidade. Esteja além das situações momentâneas, pois de fato tudo faz parte de um 

processo transitório, assim como nós também mudamos, as coisas mudam a todo instante. 

Faz parte de nossa caminhada viver tanta coisa, e é nossa oportunidade estar aberto a isso 

tudo. Podemos tornar tudo também mais leve, vivermos o que temos de viver  de forma 

mais positiva e sermos mais felizes, prósperos e abundantes  com tudo isso. 

 

Uaraci C. Ballotin 

 

 

 

 


