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Introdução
Deus quando criou o universo, estabeleceu leis .
As leis estabelecidas por Deus, têm por objetivo controlar todas as coisas que
acontecem no universo, seja em nível físico ou espiritual.
Existem inúmeras leis que regem o universo. Como exemplo quero citar a Lei da
Vida e da Morte. Toda criatura vivente um dia morrerá, essa é uma lei universal e
ninguém pode transgredir essa lei. Uma outra lei universal que não pode ser
transgredida e a lei do tempo, a lei do tempo afirma que todas as coisas que um dia
teve um começo, um se findará.
Mas existem leis universais possíveis de serem transgredidas, porém, quando uma
lei universal é transgredida, a pessoa que transgrediu sofre as conseqüências desta
transgressão
Uma lei Universal possível de ser transgredida e a lei da gravidade.A Lei da
Gravidade diz de uma maneira simplificada que todo corpo é atraído para o centro
da terra, ou ainda que tudo que sobe, desce.
Imagine uma pessoa transgredindo a lei da gravidade. Essa pessoa sobe até o
trigésimo andar de um prédio e pula.
Essa infração vai ter uma conseqüência muito séria. Essa pessoa vai morrer.
Bom, esse foi só um exemplo para ilustrar como funcionam as leis universais. Eu
sei que você não vai pular do trigésimo andar de um prédio, claro que você não é
estúpido. Mas sei que você já infringiu outras leis universais e que você está
sofrendo as conseqüências dessas infrações.
Talvez você tenha cometido tais infrações por descuido e principalmente por
desconhecer tais leis, mas a partir deste momento você passara a conhecer as leis
que controlam o universo, que são também as leis que regem o sucesso e esse
conhecimento o ajudará a alcançar seus objetivos.

"NÃO EXISTE UM PROBLEMA QUE NÃO OFEREÇA UMA DÁDIVA PARA
VOCÊ. VOCÊ PROCURA OS PROBLEMAS PORQUE PRECISA DAS DÁDIVAS
POR ELES OFERECIDAS."
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A LEI DA CAUSA E EFEITO
Toda causa tem um efeito
A lei da Causa e Efeito e a Lei das leis.
Sócrates, o filósofo grego que viveu seiscentos anos antes de Cristo defendeu a
idéia de que nada no universo é por acaso, ao contrario tudo tem uma causa e cada
causa tem um efeito. Sócrates morreu defendendo essa idéia.
Ainda hoje muitos duvidam do obvio! Muita gente não acredita na lei da Causa e
Efeito. Essas pessoas insistem em achar que as coisas acontecem por acaso, que o
sucesso é resultado da sorte, e que o fracasso é coisa do azar.
Mas, quando se trata de lei universal, a questão não é acreditar ou deixar de
acreditar. A Lei existe e é para os que crêem e para os que não crêem . Todos
indistintamente estamos sujeito as leis universais.
De acordo com a lei da Causa e Efeito, o resultado do que você é hoje é
conseqüência do que você fez no passado. Conseqüentemente o seu futuro
dependerá do que você faz agora.
Bom, se você está contente com sua vida, continue a fazer as coisas da mesma
maneira que você fez até agora, mas se você que mudar alguma coisa em sua vida,
então você vai ter que realizar algumas mudanças em sua maneira de ser e de fazer
as coisas.
Como já disse toda causa tem um efeito. Portanto, para mudar o efeito, ou seja, a
situação, é preciso mudar as causas, ou seja, as atitudes.

"TODOS OS FATOS DA SUA VIDA, ALI ESTÃO PORQUE VOCÊ OS PÔS ALI.
O QUE FAZER COM ELES, CABE A VOCÊ RESOLVER."
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PENSAMENTOS SÃO CAUSAS.
O pensamento é a energia primaria do Universo.
Já dizia René Descartes filósofo francês – século XVII : Penso, logo existo.
Note que antes que você faça qualquer ação, antes você pensa.
Antes de falar você formula as palavras em sua mente.Primeiro pensamos, depois
agimos.
É lógico que tem pessoas que fazem coisas sem pensar. Ou melhor, fazem as coisas
sem pensar direito.
O fato é que pensamentos são causas e se mudarmos nosso pensamento,
mudaremos toda situação ao nosso redor.
Pense positivo, se você pensar positivo você vai realizar mudanças concretas e
positivas em sua vida.
Lembre-se: Você é aquilo que pensa.
Se você quer que aconteça mudanças em sua vida, saiba que a mudança começa em
sua mente. Se você não conseguir mudar sua forma de pensar, você não mudará sua
vida.
Está provado cientificamente que o cérebro humano é potencialmente igual um ao
outro, ou seja, o cérebro de Albert Einstein que foi considerado o homem mais
inteligente da modernidade é exatamente igual ao seu. Seu cérebro tem o mesmo
tamanho, o mesmo peso, a mesma estrutura e o mesmo número de células que o de
Albert Einstein.
Isto significa que se você mudar sua maneira de pensar, se você olhar para as
dificuldades de um outro prisma, você estará mudando seu futuro.
Pense em uma pessoa que você admira.
Pode ser um artista, um esportista, um empresário, um cirurgião famoso ou mesmo
um político. Alguém a quem você admira, alguém que você gostaria de ser como
ele, enfim, alguém que você considere um vencedor.
Pois bem, quero lhe informar, que esse alguém não é nem um pouquinho melhor
que você............ e também não é pior.
Digo-lhe mais, tudo que esse alguém é, tudo que esse alguém conseguiu, você
também pode conseguir.
Como isso?????
É fácil, é só você usar as mesmas estratégias que esse alguém usa.
Você pode ser tão bem sucedido quanto essa pessoa. E pode alcançar maior êxito
ao se empenhar de forma mais aplicada.
É claro que existem algumas conjunturas que podem limitar esse processo. Por
exemplo: suponhamos que você queira alcançar os mesmos resultados que Pelé, o
atleta do século XX, porém você teve uma de suas pernas amputada.
Dificilmente você conseguirá ser um jogador de futebol tão bom quanto Pelé
usando uma prótese como perna, mas você poderá conseguir os mesmos resultados
que ele em uma outra atividade.
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Não obstante a limitações como condições físicas, recursos financeiros e o próprio
tempo, o importante é salientar que qualquer pessoa pode conseguir qualquer coisa
usando as estratégias certas. Pensando como um vencedor e agindo como um
vencedor.
PARÁBOLA DA ÁGUIA
Era uma vez um homem que, enquanto caminhava pela floresta, encontrou uma
pequena águia. Levou-a para casa, colocou-a no galinheiro, onde ela aprendeu a se
alimentar como as galinhas e a se comportar como elas.
Um dia, um naturalista que ia passando por ali perguntou-lhe por que uma águia, a
rainha de todos os pássaros, deveria ser condenada a viver num galinheiro com as
galinhas.
– Depois que a eduquei como as galinhas e lhe dei comida de galinha ela nunca
aprendeu a voar – replicou o dono –. Se ela se comporta como galinha, não é mais
uma águia.
– Mas – insistia o naturalista – ela tem coração de águia e certamente poderá
aprender a voar.
Depois de muito falarem sobre o assunto, os dois homens concordaram em
descobrir se isso seria possível.
Cuidadosamente o cientista pegou a águia nos braços e disse:
– Você pertence aos céus, não à terra. Bata bem as asas e voe!
A águia, entretanto, estava confusa: não sabia quem era, e vendo as galinhas
comendo, pulou para ir juntar-se a elas. Inconformado, no dia seguinte, o cientista
levou a águia para o alto do telhado da
casa e insistiu novamente dizendo:
– Você é uma águia. Bata bem as asas e voe –. Mas a águia tinha medo do seu “eu”
desconhecido e do mundo que ignorava e voltou novamente para a comida das
galinhas.
No terceiro dia o naturalista levantou-se bem cedo, tirou a águia do galinheiro e
levou-a para uma alta montanha. Lá, segurou a rainha dos pássaros bem alto e
encorajou-a de novo dizendo:
– Você é uma águia, pertence ao céu e à terra. Bata bem as asas agora e voe. A
águia olhou em torno, olhou para o galinheiro e para o céu. Ainda assim não voou.
Então o cientista levantou-a na direção do sol e a águia começou a tremer,
lentamente abriu as asas.
Finalmente, com um grito de triunfo, levantou vôo para o céu.
Pode ser que a águia ainda se lembre das galinhas com saudade, pode ser que ainda
torne a visitar um galinheiro. Mas, até onde foi possível saber, nunca mais voltou a
viver como galinha. Ela era uma águia, embora tivesse sido mantida e domesticada
como galinha.
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Assim como a águia, aquele que em favor do seu real potencial, aprender a
reformular o pensamento, a reformular a causa, será um vencedor.

O HOMEM NÃO PODERÁ APAGAR OS FATOS QUE COMPÕEM A SUA
HISTÓRIA, MAS PODERÁ MUDAR SEU PONTO DE VISTA A RESPEITO
DELES.
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PALAVRAS SÃO CAUSAS
As palavras também são causas, portando devemos muda-las para que o efeito
delas sejam de acordo com nossas expectativas.
A linguagem dirige nossos pensamentos para direções específicas e, de alguma
maneira, ela nos ajuda criar a nossa realidade, potencializando ou limitando nossas
possibilidades. A habilidade de usar a linguagem com precisão é essencial para nos
comunicarmos melhor.
(No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João
1:1)
A Palavra de Deus nos diz que no principio era o Verbo, era a Palavra, antes de
existir todas as coisas, já existia a palavra. A Bíblia também nos ensina que todas as
coisas foram criadas por palavras. (Pela fé entendemos que os mundos foram
criados pela palavra de Deus; de modo que o visível não foi feito daquilo que se
vê. Hb.11:3).
Tudo gira em torno de palavras. A palavra é a força motriz que move o universo.
Pelo poder da palavra Deus fez o universo.
E nossas palavras estão debaixo das leis universais.
Cada palavra falada é um causa e que certamente produz um efeito. As palavras são
ações que obrigatoriamente sofre uma reação, ou seja, o que você desejar para o
próximo, acontecerá em sua vida.
Tudo relacionado a sua vida e a vida dos seus, estão interligado com aquilo que
você fala.
O verbo quer dizer palavra e não é por acaso que verbo tenha o mesmo significado
que AÇÃO. Todas as ações de importância são acionadas por palavras.
As guerras só passam a existir de fato quando um dos lados a declarar. Um juiz dá
sua sentença através de palavras e qualquer negócio para ser fechado necessita de
uma palavra final.
Cada palavra falada é uma semente plantada e mais cedo ou mais tarde temos que
colher o fruto dessa palavra.
Palavras não são só palavras, as palavras são comandos que quando acionados
provoca algo em algum lugar, em algum tempo. Muitas vezes não percebemos esse
fato, mas o fato é que sempre toda palavra provoca uma reação.
Isso é regra.
E essa regra não tem exceção.
É de suma importância termos perfeito conhecimento desse fato, porque não é só
em nível material que isso acontece, as palavras causam transformações tanto no
material quanto no espiritual.
O homem é corpo, alma e espírito, e nossas palavras e as palavras que ouvimos
agem tanto no corpo, quanto na alma e também no espírito, mais que isso, as
palavras agem e reagem no universo como um todo. No universo material e no
espiritual (céus).
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"NÃO IMPORTA O QUE FIZERAM DE MIM. IMPORTA É O QUE
EU VOU FAZER COM O QUE FIZERAM DE MIM".
AS PALAVRAS E A MENTE INCONSCIENTE
Cientificamente está provado que o homem usa apenas 5% de seu cérebro. Na
verdade o homem usa 100%, mas tem consciência de apenas 5%, ou seja, 95% das
ações executadas pelo cérebro são inconscientes.
Entendendo melhor: você, caro leitor, pode controlar suas mãos e pés, mas não
pode controlar os batimentos de seu coração, você não pode fazer com que o seu
coração acelere ou que pare porque você não tem domínio sobre ele, você pode até
parar de respirar por algum tempo, mas logo é obrigado a respirar, e, normalmente
respiramos subconscientemente, sem perceber.
Você sabe me dizer quantas vezes piscou hoje?
Claro que não. Com certeza nem reparou que seus olhos piscaram milhares vezes
no dia de hoje.
Isso é porque o homem só usa conscientemente apenas 5% de seu cérebro.
Funções orgânicas como batimentos cardíacos, reprodução celular, digestão e
muitas outras são controladas pelos 95% do cérebro do qual o homem não tem
ciência, ou seja, o inconsciente.
O cérebro é como se fosse um computador pré-programado pela natureza.
Independente da vontade ou da ciência do homem, ele funciona controlado todas as
funções vitais da maquina fantástica que é o corpo humano. Cada nervo, cada
célula, cada glândula é controlada pelo cérebro.
Como podemos perceber, usamos conscientemente só 5% de nosso cérebro, 5% é
racional e os 95% é mecânico e emocional.
Por exemplo, quando vemos uma cena comovente, triste em um filme, sentimos
vontade de chorar e muitas vezes choramos.
Porque choramos diante de um fato desses?
Sabemos que é só encenação, o mocinho não morreu de verdade, a criança não vai
ficar desamparada, é só faz de conta, mas, quando menos esperamos sentimos um
nó na garganta e as lagrimas escorrem pelo nosso rosto.
Isto acontece porque os 95% por cento de nosso inconsciente identifica a situação
como comovente e verdadeira e acabamos por chorar.
Como podemos ver acima, o inconsciente não é racional, na verdade podemos
dizer que o inconsciente é .... como direi.... burro. É , ele não entende as coisas da
razão . Por exemplo, se dissermos “eu sou um derrotado”, o subconsciente vai fazer
de tudo para sermos um derrotado.
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O inconsciente é fortemente influenciado por nossas palavras. Diria mais, o
inconsciente humano sofre ação determinante de nossas palavras e de qualquer
palavra que ouvimos.
Tudo bem, eu me expressei mal, o inconsciente não é burro, ele nos ama demais.
É verdade, o inconsciente de uma pessoa ama demais a tal pessoa, e tudo faz para
que a vontade da pessoa seja realizada.
O problema é que o inconsciente não tem a capacidade do discernimento. Ele não
sabe o que é bom e o que é ruim.
Isto significa que o inconsciente é orientado pelas palavras, ele se esforça para
realizar aquilo que ouve, aquilo que falamos porque entende que as palavras
expressam nossos desejos, e só quer realiza-los.
Vamos a um exemplo prático: Uma pessoa teve o pai e o avô que morreram por
causa de um câncer, então essa pessoa acha que ela também vai morrer com câncer
e vez por outra repete isso. O inconsciente interpreta que essa é a vontade da tal
pessoa e começa a trabalhar para realizar esse desejo. Se alguém repetir várias
vezes que acha que está com um câncer na garganta, o inconsciente vai entender
que esse alguém deseja esse câncer, então vai enfraquecer todos os anticorpus que
atua na região da garganta, depois vai fazer com que as células saudáveis da
garganta adoeçam e em pouco tempo............
O inconsciente só quer fazer nossa vontade.
As nossas palavras são o principal canal pelo qual o inconsciente toma
conhecimento de nossas vontades, por isso temos que ser sábios em usar nossas
palavras. Portanto, não peça aquilo que não deseja de fato.
Nossas palavras têm uma importância fundamental no que diz respeito a nossa
felicidade.
Devemos controlar nosso linguajar. Evitar falar palavrões, apelidar pessoas e usar
palavras com duplo sentido.
Não devemos jamais xingar os outros pois nossa mente inconsciente pode não
discernir entre os outros e nós mesmos.
A psicologia diz que vemos nos outros os defeitos que não queremos em nós, ou
pior, vemos nos outros aquilo que somos e não queríamos ser, por isso criticamos.
Quando conseguirmos controlar nossas palavras teremos uma vida muito mais
realizada.
Mas não é só aquilo que falamos que influencia nosso inconsciente, é claro que
nossas palavras têm mais peso, mas geralmente tudo o que ouvimos repercute em
nossa memória inconsciente.
Por isso devemos selecionar o que ouvimos.
Hoje em dia está muito em moda a chamada (imprensa marrom) aquela que retrata
o (mundo cão). Na minha opinião não existe nada pior ao ser humano que ouvir um
programa desses ou similar e depois ir dormir. Quando isso acontece a pessoa vai
para cama com a cabeça repleta de coisas ruins. O inconsciente está carregado de
Direitos Reservados - Mauro Lousada - e-mail:contato@maurolousada.com.br - Fone: (14) 3622 5776

9

AS LEIS QUE REGEM O SUCESSO -- EVOLUÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL - MAURO LOUSADA

informações terríveis e não sabe o que fazer com elas. Ódio, violência, perversão e
o inconsciente tendo que filtrar tudo isso. Fatalmente essas coisas acabem por
refletir na vida dessa pessoa através de doenças, traumas e depressão.
Tem certas coisas que devemos evitar falar e até de ouvir pois tudo isso reflete em
nossa mente inconsciente.
Todas as palavras que falamos ou ouvimos agem em nosso inconsciente, e nosso
inconsciente reage a essas palavras.
Quanto um ente querido fala alguma coisa, nosso inconsciente reage de uma
maneira especial, isso porque ele sabe que a pessoa em questão tem uma
importância maior em nossas vidas.
Quanto maior é a ligação entre a pessoa que pronunciou a palavra maior é o efeito
causado por essa palavra. Se a mãe disser ao filho:
“Você é burro” não vai adiantar a professora dizer que ele é inteligente, pois o
inconsciente do menino aprendeu primeiro a considerar a palavra da mãe como de
maior autoridade.
Se os pais forem sábios no uso das palavras e na forma de falar, poderão moldar a
personalidade do filho de uma maneira muito especial. Você caro leitor seja sábio
no trato com seu filho. Jamais fale palavrões e nem coloque apelidos nele. Profetize
sempre o bem para ele e procure não o comparar com outras pessoas dizendo que
tais pessoas são melhores que ele.
Quando for cobrir seu filho durante a noite, fale calmamente ao ouvido dele com
amor. Faça suas recomendações sempre com palavras carinhosas e ressalte sempre
que o ama. O inconsciente jamais dorme.
Certa vez minha mãe me disse que café causa insônia, e se eu tomasse café à noite
passaria a noite toda acordado. Dito e feito, a palavras de minha mãe fizeram com
que eu não dormisse. Mas você pode argumentar que não foram as palavras, mas
sim a cafeína que é estimulante.
Eu concordaria com você se eu tivesse tomado bastante café, mas tomei uma
quantidade mínima.
Normalmente eu tomava muito café, eu gosto, só que não podia tomar café depois
das dezoito horas senão perdia o sono. O engraçado é que podia tomar café até as
dezoito, mas nenhum minuto depois. Mais engraçado ainda é que tinha que
acompanhar o horário de verão. Se o relógio estivesse marcando dezoito horas,
mesmo que o horário correto fosse dezessete horas, se eu tomasse café, perdia o
sono.
Isso porque meu inconsciente estava sugestionado pelas palavras de minha mãe.
Temos que tomar cuidado com nossas palavras. A mãe tem que tomar muito
cuidado com aquilo que fala para seu filho porque os 95% do cérebro inconsciente
da criança tudo fará para que aquilo que a mãe disser seja rigorosamente executado.
O inconsciente humano e comandado basicamente pelas palavras. E cérebro é
como um computador e as palavras são os comandos que o programam.
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Temos que aprender a programar e a re-programar nosso cérebro. Tive que fazer
isso para poder tomar café depois das dezoito horas.
Para programamos um computador, precisamos enviar dados utilizando para isso o
teclado.
Para programamos ou re-programamos nosso cérebro, temos que enviar dados
através das nossas palavras.
Palavras edificantes, palavras otimistas, palavras de bênçãos, são os comandos
ideais para temos um computador, isso é, um cérebro sadio e sermos felizes.
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CUIDADO COM O QUÊ E COMO VOCÊ FALA
A seguir estão algumas palavras e expressões a que devemos estar atentos quando
falamos, porque elas podem nos atrapalhar:
1) Cuidado com a palavra NÃO, a frase que contém "não", para ser
compreendida, traz à mente o que está junto com ela. O "não" existe apenas na
linguagem e não na experiência. Por exemplo, pense em "não"... (não vem nada à
mente). Agora vou lhe pedir "não pense na cor vermelha", eu pedi para você não
pensar no vermelho e você pensou. Procure falar no positivo, o que você quer e não
o que você não quer;
2) Cuidado com a palavra MAS, que nega tudo que vem antes. Por exemplo, "o
Pedro é um rapaz inteligente, esforçado, mas.....". Substitua MAS por E quando
indicado;
3) Cuidado com a palavra TENTAR que pressupõe a possibilidade de falha. Por
exemplo, "vou tentar encontrar com você amanhã às 8 horas". Tenho grande chance
de não ir, pois, vou "tentar". Evite "tentar", FAÇA;
4) Cuidado com as palavras DEVO, TENHO QUE ou PRECISO, que
pressupõem que algo externo controla sua vida. Em vez delas, use QUERO,
DECIDO, VOU;
5) Cuidado com NÃO POSSO ou NÃO CONSIGO, que dão a idéia de
incapacidade pessoal. Use NÃO QUERO, DECIDO NÃO, ou NÃO PODIA, NÃO
CONSEGUIA, que pressupõe que vai poder ou conseguir;
6) Fale dos problemas ou das descrições negativas de si mesmo utilizando o
verbo no tempo passado. Isto libera o presente. Por exemplo, "eu tinha
dificuldade de fazer isso";
7) Fale das mudanças desejadas para o futuro utilizando o tempo presente do
verbo.
Por exemplo, em vez de dizer "vou conseguir", diga "estou conseguindo";
8) Substitua SE por QUANDO. Por exemplo, em vez de falar "se eu conseguir
ganhar dinheiro vou viajar", fale "quando eu conseguir ganhar dinheiro vou viajar".
Quando pressupõe que você está decidido;
9) Substitua ESPERO por SEI. Por exemplo, em vez de falar, "eu espero
aprender isso", fale: "eu sei que eu vou aprender isso". Esperar suscita dúvidas e
enfraquece a linguagem;
10) Substitua o CONDICIONAL pelo PRESENTE. Por exemplo, em vez de
dizer "eu gostaria de agradecer a vocês", diga "eu agradeço a vocês". O verbo no
presente fica mais concreto e mais forte.

"A verdade é apenas o erro mais adequado."
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A LEI DA AÇÃO E REAÇÃO
Toda ação tem uma reação igual e contrária
O enunciado da terceira lei de Newton diz que: Toda ação tem uma reação igual e
contrária.
Sócrates morreu defendendo a lei da Causa e Efeito. Sir Issac Newton um físico
inglês não teve que morrer para defender sua tese, ele simplesmente equacionou em
formulas matemáticas as idéias de seu antecessor e surgiu a lei da Ação de
Reação.
A lei da Ação e Reação e a versão cientifica da lei de Sócrates (Causa e Efeito)
A partir de Newton ficou provado cientificamente que as forças existem aos pares.
Sempre que você age, o próximo reage, a vida reage, o universo reage!
O universo é sistêmico e você é uma parte do sistema. Todos nós somos.
Não se pode mexer em uma parte do sistema, sem que todo o sistema seja afetado.
E quando eu digo todo, eu quero dizer todo mesmo! Suas ações refletem em todo o
universo

"Um homem estava andando pela rua, quando uma pedra jogada por uma criança o
atingiu. Ele viu que estava sangrando e foi falar com a criança. - Garoto, por que
você jogou uma pedra em mim? - Me desculpa, eu joguei a pedra porque estou
zangado com a minha mãe. Ela brigou muito comigo. O homem foi até a mãe do
garoto, contou o acontecido e perguntou. - Por que brigou tanto com seu filho? Sabe moço, eu fiquei aborrecida porque o leiteiro me destratou. Acabei
descontando no meu filho. O homem foi até o leiteiro e disse. - Leiteiro, por que
você destratou aquela Senhora? - Na verdade hoje eu acordei bem. Fui fazer meu
trabalho começando pela casa verde do final da rua. Logo que disse bom dia a dona
da casa começou a me tratar mal. Eu fiquei tão chateado que acabei descontando
nos outros. O homem, com a cabeça ainda sangrando, voltou para sua casa. A verde
que fica no final da rua. Entrou e foi falar com a mulher. - Querida, me desculpe ter
te tratado mal hoje, logo que acordamos." (autor desconhecido)

"O erro é uma etapa do caminho da aprendizagem
e, portanto, do êxito".
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A LEI DA SEMEADURA
Não vos enganeis; Deus não se deixa escarnecer; pois tudo o que o homem semear,
isso também colherá. (Gálatas 6,7)
A Lei da Semeadura vem completar as leis expostas nos tópicos anteriores. Na
verdade a Lei da Semeadura é a versão espiritual da lei da Causa e Efeito e da Lei
da Ação e Reação.
Olha que interessante! É impossível ignorar a Leis que regem o sucesso pois elas
estão embasadas na ciência, filosofia e espiritualidade.
Existe um ditado que diz:
Quem semeia vento colhe tempestade.
Este ditado é obviamente verdadeiro, e vem nos ensinar que quando plantamos
alguma coisa, colhemos uma quantidade muito maior a plantada.
Então se plantamos coisas negativas como inveja, rancor, inimizades, mentiras.
Colhemos ciúmes, ódio, inimigos e calunias em quantidade muito maior a que
plantamos.
Mas se plantarmos coisas positivas e produtivas como por exemplo: amor,
tolerância, perdão, paciência, etc... colheremos os frutos de tudo isso.
Na Bíblia está escrito que Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz
chover sobre justos e injustos.(Mateus 5,45), ou seja, Deus faz chover em todo
lugar, mas só vai nascer onde houver semente .
A oportunidade é para todos, mas só vai colher quem plantar.
Não adianta reclamar da sorte, não adianta reclamar de Deus, o negocio é trabalhar.
É plantar e esperar a colheita.
E é bom lembrar que os melhores frutos demoram mais tempo para amadurecer.
Isso me lembra a historia de um garoto que foi passear no campo, lá havia uma
grande mangueira, o garoto e seu pai se assentaram debaixo do pé de manga e
começaram a saborear as mangas. O garoto gostou tanto da manga que quis plantar
uma mangueira no quintal de sua casa.
Então o garoto perguntou a seu pai:
⎯Pai, como faço pra plantar um pé de manga lá em casa?
⎯É só você levar o caroço em plantar.
⎯Só isso? Então eu vou levar e plantar esse caroço. Pai será que no meu
aniversario já vai ter manga em minha mangueira?
⎯Não filho, seu aniversario é no mês que vem e a mangueira demora uns cinco
anos pra dar fruto.
⎯Cinco anos pai !? Mas é muito tempo!
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⎯Sim filho, e você têm que regar todos os dias, capiná o mato, colocar uma escora
e cuidar pra que não dê bicho.
⎯Ah pai, é muito trabalho! Sabe de uma coisa, eu não vou plantar é nada!
Muitas vezes agimos como o garoto desta historia. Não plantamos porque não
queremos trabalho deixamos de fazer as coisas porque o resultado pode demorar a
aparecer.
Nos esquecemos que os frutos compensam o nosso trabalho e que além de nós,
nossos filhos também colherão os frutos daquilo que plantamos.

"APRENDER É DESCOBRIR AQUILO QUE VOCÊ JÁ SABE.
FAZER É DEMONSTRAR QUE VOCÊ O SABE."
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A LEI DA FÉ
Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não
se vêem. (Hebreus 11,1)
Fé é acreditar! Ainda que não haja nenhuma evidencia de que aquilo que a gente
deseja realmente acontecerá. Mesmo que todas as pessoas ao nosso redor afirmem
que não vai dar certo.
Um dos maiores exemplos de fé que eu já vi é o de Tomaz Alva Edson, o inventor
da lâmpada.
Tomaz Edson acreditou um dia que um filamento de metal dentro de uma ampola
hermeticamente fechada quando exposto à ação da eletricidade se acenderia.
Note bem que Tomaz acreditou antes de tudo, porque até então, nunca isto havia
acontecido, mas ele acreditou e foi a luta.
Tomaz Edson testou mais de dez mil tipos de fios antes de conseguir fazer a
lâmpada acender. Isto não foi de uma hora para outra, demorou anos. Acredito que
muitas vezes até passou pela cabeça de Tomaz o desejo de desistir, principalmente
quando as pessoas próximas a ele diziam: Isto nunca vai dar certo! Mas ele
perseverou até que um dia, funcionou!
Uma outra característica muito interessante da fé é que se você acreditar de fato,
você fará com que outras pessoas também acreditem.
Convicção é a palavra chave. Temos que ter convicção daquilo que acreditamos. Se
você não acreditar em você, dificilmente alguém acreditará.
Veja o exemplo de daquele maluco que se autodenomina Enri Cristo, aquele que de
vez enquanto aparece na TV afirmando ser Cristo. Ele é um grande exemplo de fé.
De fato ele acredita ser Jesus Cristo, ele está convicto disto.
Hoje já chega aos milhares o número de pessoas que acreditam que aquele maluco
é Jesus. Espero que você não seja um deles senão vou me complicar com você.
O fato é que a Fé realmente move montanhas.
Se você tiver Fé, você conseguirá fazer qualquer coisa. Mas não é uma fezinha
fraca que pode ser abalada com uma simples ventania. Tem que ser uma Fé
convicta.
Adolf Hitler acreditava que a raça Ariana (branco de olhos azuis) era uma raça
superior.
Hitler estava convicto disto, ele acreditava com o coração e não com a razão.
Não obstante todas as atrocidades cometidas, ele conseguiu convencer toda
Alemanha, toda Áustria e grande parte da Itália que ele estava certo. E o mais
curioso é que Hitler não era ariano, ele tinha olhos escuros. Isto vem comprovar o
poder da Fé.
"UM HOMEM CONVICTO PODE LEVAR MILHARES DE PESSOAS AO INFERNO."
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A LEI DA CLAREZA
Quando mais claro for o objetivo, mais fácil será atingi-lo.
A lei da Clareza afirma que você tem que definir com clareza aquilo que você quer
fazer ou mudar em sua vida.você tem que formular os seus objetivos com clareza.
Se você não está certo daquilo que quer, como conseguirá?
Se você não sabe o endereço de onde quer ir, como chegará lá?
Para você ter sucesso na vida você precisa estabelecer objetivos.
Objetivos são muito mais do que meros desejos. Como reconhecer um objetivo?
Se alguém afirma "Seria tão bom se eu fosse magro", com a expressão sonhadora
de quem fala de algo tão distante quanto ganhar na loteria, expressa apenas um
desejo.
Pessoas que vivem "tentando" realizar um objetivo (como emagrecer, parar de
fumar, modificar um comportamento, etc.) em geral falham porque a finalidade do
objetivo é pouco importante ou foi mal especificada, não ficou claro.
Pode-se descobrir a finalidade de um objetivo respondendo à pergunta "PARA
QUÊ?" "Para que você quer isto?" O que você ganhará quando realizar este
objetivo?”“ Valerá a pena?”“.
Além de perguntar o que se ganha ao atingir um objetivo, é fundamental pesquisar
o que se perde, porque a conquista de um objetivo sempre envolve ganhos e perdas:
"O que você poderia perder ao conquistar este objetivo?" "Isto é algo que você está
disposto a perder?" "Este objetivo poderia trazer prejuízos a você ou às pessoas que
lhe são queridas?"
Para que um objetivo seja alcançado, é preciso que exista um motivo mais forte do
que a vontade de não realizá-lo. A alguém que quer parar de fumar, pode-se
perguntar: "O que poderia ser mais forte do que a vontade de continuar fumando?”
Objetivos mal formulados incluem também fantasias e expectativas irreais. A
pessoa que quer emagrecer para que consiga aprovação social está duplamente
equivocada: o que ela quer é aprovação e não emagrecer, e o fato de ser magra, por
si só, não lhe garante esta aprovação. Aqui é preciso, antes de tudo, cuidar de sua
auto-estima. Também o tamanho do objetivo pode estar mal especificado, pode não
estar claro. Quando uma pessoa afirma que gostaria de aumentar seus rendimentos
(ou aprender um idioma, um esporte, ampliar o número de clientes, emagrecer, etc.)
é preciso que dimensione QUANTO quer ganhar e EM QUANTO TEMPO. Em
geral, nós não nos motivamos em relação a tarefas que nos pareçam intermináveis.
Por este motivo convém dividir um objetivo em partes menores e especificar o
tempo a ser gasto em cada uma delas.
Outro ponto a ser verificado diz respeito aos recursos e alternativas que deverão
estar presentes para a realização de um objetivo. Além de recursos materiais, é
preciso saber O QUE fazer e COMO fazer e ainda, possuir alternativas para lidar
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com falhas ou imprevistos. Imaginemos um empresário que tem como objetivo
melhorar o atendimento aos clientes. As perguntas a serem feitas neste caso são:
"Tem ele os recursos de que necessita?" "Ele sabe o que e como fazer?" "Se não
sabe, quem poderia lhe dar as informações de que necessita?" "De que outra
maneira ele poderia atingir seu objetivo?"
Seja detalhista e seja o mais claro possível quando formular seus objetivos.
E não tenha medo de ser ousado. Sonhe. Sonhe grande. Porque você merece. Você
merece tanto quanto qualquer pessoa.
Você é capaz. Se você não for, ninguém o será porque ninguém é melhor que você.
Você também não é melhor que ninguém, mas a diferença e que você tem
consciência disso e a maioria das pessoas não tem.
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CONCLUSÃO
Agora você já conhece as leis que regem o sucesso.
Mas o fato de você conhecer não vai adiantar em nada se você não colocar em
pratica. A lei beneficia quem faz bom uso dela.
E lembre-se, sucesso é conseguir satisfação pessoal realizando aquilo a que se
propôs.
Em outras palavras, ter sucesso é ser feliz
Não importa se você é rico, poderoso e famoso; o que importa e você ser bem
sucedido naquilo que você faz, o que importa é ser feliz sendo aquilo que você é.
Mas se você acha que para ter sucesso é preciso ter dinheiro, poder e fama, sem
problemas, isso só significa que você somente alcançará satisfação pessoal quando
atingir esses objetivos. E se você aplicar as leis que expus nesse trabalho, você
poderá ser rico, poderoso e famoso.
Para ser o maior e o melhor, basta usar as estratégias certas para atingir esses
objetivos, mas eu afirmo que o conceito de sucesso está diretamente ligado ao
conceito de felicidade. Ninguém que é infeliz pode se considerar um vencedor.
Sei que às vezes é preciso chegar ao topo para saber que a felicidade não está no
topo. Tem gente que não consegue enxergar aquilo que esta atrás das coisas
materiais ou mesmo de coisas subjetivas como a vaidade. Essas pessoas só
conseguem enxergar quando chegam ao topo, porque de cima tem-se uma melhor
visão.
O problema é que nem sempre há tempo de descer do topo e conquistar, ou mesmo
reconquistar tudo aquilo que não conquistou, ou que se perdeu.
Que Deus o abençoe.

O TEMOR DO SENHOR É O PRINCÍPIO DA SABEDORIA
(PROVÉRBIOS 9,10)
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