Princípio de Domínio Próprio

Pensamento Adequado
“Porque como é o pensamento em seu coração, assim ele é”.
Provérbios 23:7
Por John Schrock – Homem de Negócios.

Sublinhe os conceitos importantes
encontrados neste princípio.
Porque como é o pensamento...” significa
“como é o processamento de pensamentos”.
Nossa mente é um surpreendente presente de
Deus e ninguém a entende completamente.
Sabemos duas coisas que ela pode fazer. Ela
raciocina e imagina. Raciocinar é como
calcular, nos leva aos conceitos, opiniões ou
considerações; enquanto que a imaginação
nos leva às idéias ou possibilidades. Ainda
que ambas trabalhem dentro de nossa mente
(processador), a maioria de nós opera mais
predominantemente em um dos dois.
Podemos ser bons no raciocínio, cheios de
lógica e sentido comum, e ao mesmo tempo
ser pobres na criatividade, em ver
possibilidades. Isso pode ocorrer devido a
uma má experiência ou a um fracasso.
Outros são mais sonhadores, nunca
satisfeitos com as coisas. Isso é bom se são
parte de uma equipe, mas pode ser perigoso
se funcionam como indivíduo. Como estão
concentrados no que poderia ser, se esquecem
de praticar o sentido comum e o raciocínio
sensato no presente. Parafraseando o
provérbio que diz: “Um homem é como
pensa”; significa que, nosso futuro pode estar
determinado segundo nosso pensamento. O
que pensamos hoje, é no que nos
converteremos amanhã.

nos proteger de cometer atos ao nos advertir
enquanto ainda estão na etapa do
pensamento. A lei também diz: “Não
matarás”, mas Jesus disse que não devemos
odiar. De novo ele sabia que o ódio leva a
matar.
O ponto é que devemos estar atentos aos
nossos pensamentos, pois crescerão e se
converterão em ações. Sabendo disso,
devemos nos surpreender da violência de
nossas crianças, ou da corrupção de nosso
país? Não temos que adivinhar. O criamos
através de nossos meios de comunicação. O
resultado de uma criança ou de uma
sociedade é o produto do ambiente que
criamos com nossas filosofias. Devemos nos
lembrar desta frase:

Conhecimentos criam pensamentos.
Pensamentos produzem ações. Ações repetidas
se convertem em hábitos. Hábitos constituem o
caráter. Caráter é destino.
Se queremos um bom futuro, devemos
controlar nosso padrão de pensamento. A
pergunta é: Como podemos controlar nossos
pensamentos? Primeiro, devemos querer, e
assim podemos renovar nossas mentes,
controlando o que entra (Romanos 12:2).

Os pensamentos sempre precedem às
ações. Uma pessoa é realmente o que pensa, e
nem sempre, o que faz. Os juízes nos julgam
pelo que fazemos ou fizemos, mas Deus sabe
o que eventualmente faremos, pelo que
pensamos. Então ele nos adverte a ser
cuidadosos com nossos pensamentos.
(Mateus 5:27-28). A lei diz: “Não deves
adulterar”, mas Jesus disse que se olharmos
para uma mulher e a desejarmos, já
adulteramos em nosso coração. Deus quer

Avalie você próprio com nota
de 1 a 10

Deus nos deu o livre arbítrio. Nosso
destino está sob nosso controle. Se não
estamos satisfeitos com o rumo que tomamos
ou para onde vamos, podemos mudar
dirigindo nossos pensamentos. Existe uma lei
de atração: atraímos aquilo que mais
prestamos atenção.

Este princípio é parte do programa de
desenvolvimento de Caráter em um ano:
Fundamentos para o Êxito.

Pensamiento para Reflexionar:
A mente, uma vez expandida por uma
idéia, nunca voltará a sua dimensão
original.
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Porque você se avaliou
com esta nota ?
Quais os benefícios que você
obeterá com nota maior de
avaliacão?

Quais acões específicas você pode
colocar em prática para testar os
benefícios deste princípio?
Lista de verificacão diária de
leitura dos princípios
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Devemos selecionar boas leituras, assistir
a bons programas de televisão e escolher
cuidadosamente nossos sócios e amigos.
Devemos considerar o resultado de tudo o
que pusermos em nossa mente. Que fruto
colheremos? Devemos recordar que nossas
mentes são como computadores que podem
ser programados segundo nosso desejo e
darão frutos de acordo com isso. Nossos
pensamentos se conformarão com os
princípios e valores que escolhamos seguir.
Não estamos predestinados a viver segundo
certo estilo de vida. É uma questão de
escolha.
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