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PREFÁCIO

Durante muitos anos, ESTUDANTES têm vindo a esta escola
buscando uma melhor compreensão de Deus, e desejando saber,
qual a melhor maneira para conseguir o melhor da vida. Eles
ouviram falar de Deus como estando muito longe, quando Ele está
tão perto de nós, como a respiração que respiramos, mais perto do
que nossas mãos e nossos pés. Eles ouviram nomes para Ele como:
Amor, Mente Divina, Inteligência Divina, Jeová, Deus, Senhor,
Causa Primeira, Prima Substância, e outros nomes. Tendo eu, uma
mente analítica, eu também quis saber os fatos da verdade. Se essa é
uma verdade, então existem fatos para ser, e eles podem provar a si
próprios, não apenas em Espírito, mas também, de uma maneira
muito prática.
Será a minha intensão apresentar essas lições de uma maneira
simples, sem palavras que exigem um auto nível mental de
entendimento e sem afirmações bonitinhas que simplesmente fazem
promessas. Todos os termos acima apresentados são sinônimos. Eles
significam todos a mesma coisa e eu escolhi simplesmente usar um
nome que todos irão entender. Eu irei chamar Deus agindo em
nossas vidas de “LEI”. Interpretando a Lei de várias maneiras
deverá nos apresentar uma maneira mais clara de pensarmos .
Então, enquanto nos esforçamos para agirmos de acordo com a LEI
nós estaremos vivendo mais próximos de DEUS, e essa forma de
viver irá certamente nos trazer uma melhor compreensão.
Conforme você for crescendo em conhecimento e for capaz de
formar uma melhor opinião, não hesite em mudar o seu ponto de
vista. Lembre-se “O homem sábio muda a sua mente, o tolo,
jamais.” Não poderá existir o progresso sem a mudança, nem a
mudança sem a renovação. Deve existir um constante fluxo de
novos pensamentos –um melhor pensamento e um verdadeiro
pensamento – para garantir o progresso na vida. Tão logo você
notar o melhor, deixe para trás o antigo, agarre-se ao novo.
www.habitosdosucesso.com
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Continuar preso ao antigo e inferior quando o novo e superior está
ao alcance é reter o crescimento, e é essa a causa de muitos dos
males dos homens.
Esforce-se para usar as suas faculdades mentais e tome cuidado para
que elas não usem você. Seja o mestre de sua mente e a guie
inteligentemente; ou seja, use de descriminação em todos os seus
pensamentos. Aprenda a pensar como você deveria pensar, dedique
sua atividade mental a coisas que realmente importam como seu
bem estar, e dedique seus pensamentos a temas como a beleza, a
verdade e ao progresso. Em outras palavras, viva com um ideal, não
negligencie o que é prático. Se esforce para ajustar os dois, e para
materializar em seu exterior o que você é em seu interior. Seus
pensamentos te constroem; e seus ideais, princípios, ou desejos irão
determinar seu destino.
Aprenda a usar os seus poderes, a menos que você deseje ser usado
por eles. Faça um esforço diário para usar o conhecimento que você
adquirir. Tente melhorar todas as suas opiniões. Esforce-se para
obter uma verdadeira e maior concepção sobre cada um de seus
pontos de vista.
Esse processo exigirá esforços, mas toda essa disciplina mental é
altamente construtiva. Isso o guiará para um firme crescimento de
seu poder mental, e é a mente o que mais importa ente toda as
coisas da vida. As vezes você irá fazer algumas besteiras. Todos nós
estamos sujeitos a fazer isso, ainda mais nos primeiros estágios do
seu desenvolvimento mental. No entanto, nós aprendemos com os
nossos erros. Então, através do uso constante de nossa inteligência,
nós provocamos o forte e alerta crescimento de nossas faculdades
mentais, e com o tempo, seremos capazes de evitarmos cometer
possíveis erros.
Os problemas do homem são mentais, eles não existem fora deles
mesmos, e é sabido que uma resposta é encontrada, quando o
problema é exposto a uma profunda e exata análise. Você pode
adquirir essas habilidades através dos estudos da Lei da vida e suas
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modalidades de expressão. Depois daí, esforce-se para usar suas
faculdades de pensamento de forma construtiva enquanto você age
de acordo com essa Lei. Tenha boas e profundas razões para os
pontos de vista que você possui. Conforme você se esforçar para
encontrá-las, seus antigos pontos de vista irão se destruir. Forme
claras e definidas ideias em relação a suas convicções e do porque
você faz o que você faz, e porque você pensa do jeito que você
pensa. Tal atividade pode ser comparada a conduzir uma limpeza
na casa da mente. A prática de um pensamento claro tem a
tendência de clarear a mente, fortalecer as faculdades, afiar suas
percepções e te dará uma percepção melhor e ainda mais forte das
bases essenciais para uma vida mais significativa e mais rica.
Um pensamento claro e exato é uma grande necessidade. Isso é, na
verdade, o verdadeiro significado do crescimento tanto no plano
material quanto no plano espiritual. Uma linha de distinção, no
entanto, deve ser traçada, entre mero pensamento, que é, ordinário,
trivial e comum, e um pensamento real, o que é associado a
entendimento da Verdade. O último é o verdadeiro e profundo
pensamento, que desperta o poder interior adormecido, acelera suas
percepções, e que conduz a um entendimento muito maior. O
primeiro é uma faze passageira de atividade mental, enquanto o
último governa a vida do homem.
O pensamento fraco e superficial, que dedicamos a deveres e a
pequenas coisas do dia a dia, não é o pensamento que reforma nosso
caráter, desenvolve nossa mente ou muda nosso destino. É o
pensamento positivo, profundo, e penetrante que vem de uma
profunda e forte convicção nascida de uma alta percepção e clara
realização da Verdade. Uma ideia superficial, não é um pensamento
real. São as convicções interiores, que controlam os objetivos,
desejos e motivos do homem, que constituem um pensamento real
de um indivíduo, e são esses os pensamentos que inteiramente
determinam o curso de sua vida e o também o seu destino.
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Psicólogos nos afirmam que cada indivíduo é controlado por suas
convicções, esteja ele consciente disso ou não. Essas convicções
controlam imensamente os seus pensamentos; os pensamentos
profundos, vindos do coração representam os verdadeiros motivos e
desejos. Existem causas para as ações. Se suas ideias ou convicções
são espetaculares e verdadeiras segundo a sua mais alta natureza,
tudo estará Okay e elas irão refletir em sua vida pessoal coisas que
surgem da harmonia, da beleza e utilização de seu desenvolvido
ponto de vista. Mas, se, suas convicções ou ideias não são
espetaculares e verdadeiras, elas irão refletir algo discordante,
desarmonioso e mau.
Sempre tenha como objetivo ir adiante em sua mente, sempre
procurando libertar o poder de seus pensamentos e desenvolver
todas as possibilidades escondidas. Aprenda a treinar a mente para
um pensamento claro e exato. Sua habilidade de fazer isso irá
crescer rapidamente através de exercícios regulares e disciplina.
Ninguém quer decrescer em poder e habilidade. Assim sendo, lute
para cultivar sua inteligência e para expressar os melhores, maiores
e superiores pensamentos em relação a qualquer coisa que você
queira pensar. Existe muito bem no mundo para superar todo o mal;
mesmo assim, você pode continuar melhorando e tendo
pensamentos ainda mais construtivos e bons todos os dias, sobre si
próprio, sobre seus semelhantes, sobre a vida, e todas as coisas
naturais, dessa forma conseguirás um constante enriquecimento de
sua mente e uma melhora em todo o seu ser.
Você jamais conseguirá o melhor dessas lições, lendo-as apenas uma
ou duas vezes. Elas deveriam ser lidas frequentemente e estudadas
como para um exame. Cada vez que você ler, você perceberá as
coisas mais claramente do que da última vez.
- O Autor
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CAPÍTULO 1

Compreendendo a Lei
“O senhor Deus fez a terra e os céus e todas as plantas do campo antes que
isso estivesse na terra, e cada erva do campo antes que elas crescessem.” –
Gen. 2:4-5

A mais importante das perguntas a serem respondidas hoje a
respeito do poder do pensamento seria: “Se o homem tem a
capacidade, equipamentos e poder para controlar sua própria vida,
ele pode ser o que quiser ou é apenas uma pequena gota no oceano
da vida?” Milhões de pessoas são afetadas pelo desemprego, pela
pobreza e passam necessidades. Será que elas podem se ajudar?
Temos hoje milhões de lares com seus casamentos arruinados. Será
que é possível para o homem corrigir isso?
Milhões se queixam de doenças e desordens de incontáveis formas.
Tudo isso dá forças à crença de que somos vítimas de circunstâncias
sobre as quais não temos controle. Essas crenças nos mantêm em
uma posição de escravos ao invés de mestres no controle do nosso
próprio destino. Uma crença fatalista é contagiosa e quando uma
pessoa se deixa influenciar, acreditando que as circunstâncias ao seu
redor são mais fortes do que o poder que existe dentro dela, essa
pessoa é derrotada muito antes da corrida sequer começar.
Basta olharmos para a história da raça humana para encontrar uma
longa lista de evidências do homem sendo capaz de superar as suas
circunstâncias e vencer seus problemas. Dados históricos mostram
que o homem é responsável por ser quem ele é. Ele tem o poder de
controlar as suas circunstâncias e, usando esse poder, ele é capaz de
criar novas circunstâncias muito mais favoráveis à sua escalada
rumo à vida que pretende. Infelizmente existem alguns que
preferem acreditar em karma, hereditariedade, meio ambiente ou
tantas outras numerosas causas exteriores. Essas são as causas que
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eles acreditam serem as responsáveis por suas falhas na vida. Eles
acreditam em limitações naturais da vida; eles vivem com a
convicção de que assim como somos hoje devemos permanecer para
sempre; eles têm absoluta certeza de que o que é para ser será.
Ao contrário, estudos realizados através de pesquisas sobre os
mistérios da vida humana nos revelam um mundo poderoso, de
capacidades, possibilidades e promessas.
Sabe-se hoje que a mente humana é a responsável por tudo o que
acontece na vida do homem e que as circunstâncias na vida de cada
indivíduo são o resultado das ações realizadas por cada um, e que
todas as ações realizadas por cada pessoa estão diretamente ligadas
às ideias que essa pessoa tem na sua mente. Já foi provado que nós
jamais tomamos uma única atitude sem antes termos formado uma
imagem e criado um pequeno plano de ação em nossa mente. Esses
planos e ideias são poderosos e potentes. Eles são as causas, do que
for que nos aconteça, seja bom, ruim ou indiferente. Cada ideia na
mente do homem é uma poderosa fonte de energia. Precisamos
aprender a controlar e aplicar construtivamente nossas mentes.
Precisamos aprender a usar corretamente todas essas faculdades e
todo esse poder escondido. Essa é a CHAVE para o sucesso na vida.
Há um mundo maravilhoso que existe dentro de cada homem, e a
revelação desse maravilhoso mundo permite ao homem fazer, ter e
conquistar qualquer coisa que ele queira, desde que estejam dentro
dos limites estabelecidos pela natureza.
Willian Shakespeare reconheceu esse poder ao escrever a frase:
“Você é o mestre das suas circunstâncias. Use seu poder, sua
iniciativa e sua genialidade e seja o mestre. O destino está em suas
mãos, determine-o.”
Se cada ser humano tem o poder e o privilégio de determinar o seu
próprio futuro, o que é esse poder? Como nós podemos reconhecêlo?
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Se todas as circunstâncias são o resultado das nossas ações e todas
as nossas ações são o fruto das nossas ideias, então nossas ideias é
que são as responsáveis pelas circunstâncias em nossas vidas. E o
que é uma ideia? Uma ideia é um pensamento, ou um grupo de
pensamentos. E o que é um pensamento? Um pensamento é uma
imagem na mente do homem.
Para cada invenção ou conquista, primeiro se fez necessário que
existisse uma imagem na mente de alguém. Desde o começo esse
sempre foi o caminho da criação. Nós lemos no primeiro capítulo da
Bíblia que o grande Arquiteto, Deus, teve uma ideia de como tudo
seria. Ele viu primeiro a imagem de tudo o que Ele criaria antes que
fosse criado. Existia uma imagem definida na mente do Criador
antes que ela se tornasse uma realidade no mundo exterior que Ele
criaria e ao qual daria a vida.
“O Senhor Deus fez a terra e os céus e cada planta dos campos ANTES que
isso estivesse na Terra, e cada erva dos campos ANTES que isso crescesse.”
Todo arquiteto ou construtor segue o mesmo plano, quer ele esteja
planejando ou construindo uma casa, uma ponte, uma instituição ou
sua própria vida. Todo homem é seu próprio designer e construtor;
assim como o Criador, ele cria a sua própria criação dentro dele
mesmo antes que ela se manifeste no mundo exterior.
Todo o medo de doenças, da pobreza e da velhice são impressões,
ideias, e imagens mentais, muito antes delas se tornarem penosas
realidades. Toda ideia e imagem mental precisa produzir uma
réplica baseada em si mesma, seja ela boa ou ruim; a Lei determina
isso.
A Lei não questiona e nem contesta o tipo de imagem que nós
damos a ela. Ela apenas sabe que precisa pegar o que é oferecido ou
plantado e depois fazer com que isso seja materializado em uma
forma visível.
Tanto uma fotografia mental, quanto uma fotografia mecânica
reproduzem exatamente o que foi fotografado. Uma pessoa
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pequena, jamais aparenta ser grande em uma foto, assim como uma
linda flor branca nunca aparecerá como vermelha na foto, dessa
mesma forma jamais uma ideia negativa na mente produzirá um
resultado positivo no mundo exterior. Se as ideias são negativas,
elas produzirão, sem questionamento, resultados negativos.
Sempre que mantemos uma ideia ou uma imagem na mente, seja
consciente ou inconscientemente, estamos exercendo o poder de
produzi-las no mundo exterior. Esse processo criativo continua dia e
noite até a ideia ser criada.
Este processo criativo foi citado em provérbios. Diz assim:
“Conforme o homem é em seu coração, assim ele é”.
Essa afirmação é ensinada há séculos e mais séculos, porém é
grande o número de homens e de mulheres que se recusam a aceitar
que tudo o que conseguem na vida é resultado de suas próprias
atividades mentais. Para a grande maioria é mais fácil culpar
alguém ou alguma coisa. Geralmente, Deus recebe a grande maioria
da culpa pelo que acontece na vida das pessoas. Existem aqueles
que dizem que as coisas acontecerão “quando Deus quiser” ou “se
Deus quiser”. Esses são sem dúvida alguns dos piores e mais
errôneos pensamentos da história da humanidade.
A grande maioria dessas pessoas se prepara para conseguir o céu
em um futuro incerto, quando na realidade, o céu é uma condição e
um estado mental que pode ser vivido tanto agora como sempre. Na
verdade, a menos que ele seja vivido agora, jamais poderá ser vivido
em futuro algum.
Em um certo momento na vida o homem terá que somar forças com
essa Lei criativa (Deus). Não existe outra alternativa. Todos são
dominados pela Lei, quer eles aceitem ou não. Geralmente, Deus é
culpado, quando um homem ora e suas preces não são atendidas. A
falta é unicamente do homem se suas preces não são atendidas.
Deus, ou a Lei, está sempre pronto para responder a qualquer que
seja a prece e Ele não tem como não responder, quando ela é feita de
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acordo com a Lei. Assim que o homem conseguir se dar conta de
como a Lei, ou Deus trabalha, ele conseguirá ver atendidas, sem
uma única falha, todas as suas preces. Não tem como isso não
acontecer.
Existe uma maneira científica de se pensar sobre todas as coisas,
uma maneira verdadeira e certa que previne as desnecessárias
perdas de energia mental e produz os resultados desejados em todas
as ocasiões. Como já foi dito, todas as coisas, eventos, experiências e
condições na vida, são resultados. Todos os resultados, no entanto,
irão variar de acordo com o grau de conhecimento possuído e na
medida da atividade mental.
Os resultados (e a sua qualidade) obtidos por alguém que pensa,
podem ser bons, maus ou indiferentes, assim como podem ser
obtidos de forma consciente ou ao contrário por falta de consciência.
É absolutamente essencial dar uma direção inteligente ao processo
criativo da mente para obter maiores e melhores resultados em
nossas vidas.
Na verdade, é extremamente importante e nossa obrigação nos
dedicarmos a entender a mente e como ela funciona, e aprender
como cultivar e desenvolver esses processos de pensar que nos dará
a condição de mestres sobre as nossas próprias vidas.
Pensar é um processo eterno. É um processo criativo da vida que
está sempre acontecendo. Nós estamos sempre envolvidos nesse
processo e produzindo resultados de todas as formas em todos os
momentos de nossas vidas. Nós não somos capazes de parar de
pensar, porém, somos capazes de escolher os resultados que
queremos obter em nossas vidas através da nossa habilidade de
podermos controlar no que queremos pensar.
Como você poderá fazer isso será explicado no decorrer deste livro.
Meu principal objetivo será fazer com que você pense por si mesmo,
para que passe a cultivar seu próprio poder de criar a sua realidade,
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e que possa descobrir o verdadeiro caminho para o
desenvolvimento pessoal e a verdadeira cultura.
Um fato que não devemos nos cansar de repetir é que quando nós
mudamos nossa forma de pensar para uma melhor,
automaticamente mudamos nossas vidas para melhor. A psicologia
moderna já provou várias e várias vezes que, para que uma
mudança de vida ocorra é preciso que ocorra primeiro uma
mudança na forma de pensar.
Você precisa aprender a viver a vida de acordo com a Lei, ou com
Deus, pois Deus é a Lei. Deus criou tudo em perfeita harmonia e
para que tudo se mantivesse em harmonia Ele criou as leis do
Universo. Deus é a Lei, e assim que aprender a trabalhar de acordo
com Ele, você será capaz de escrever o seu próprio destino.
Trabalhar de acordo com a Lei, quando nós entendemos como isso
funciona, passa a ser tão simples como apertar o botão para ligar a
eletricidade.
HOJE , ouvimos muito falar sobre o poder da cooperação no
trabalho e nos esportes, e ouvimos também que ninguém chega ao
sucesso sozinho. Nós sabemos que ninguém ganha um jogo sozinho,
assim também é no jogo da vida. Nós precisamos aprender a jogar
unidos com a Lei. Quando nós cooperamos com Ela, Ela coopera
conosco, é simples assim.
Mas é importante que você saiba que não existem atalhos na vida.
Também é importante que todo aquele que busca alguém ou alguma
coisa para culpar por suas falhas e derrotas na vida, jamais irá
encontrar uma vida de satisfação dessa forma. Essa pessoa irá
apenas encontrar uma existência e, nos melhores dos casos, será
uma vida de variações e instabilidades.
Uma vida cheia de satisfação e graças não acontece por acaso para
um pequeno grupo de escolhidos. A vida é uma coisa que precisa
ser criada. É uma coisa que você precisa planejar, desenhar
mentalmente e pensar sobre os detalhes com carinho. Se você busca
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amor, fortuna, felicidade e sucesso, precisa entender que isso não é
uma coisa que você irá simplesmente encontrar por aí, comprar ou
pedir emprestado a alguém. Ninguém pode lhe dar isso; você precisa
criar isso dentro de você.
Seus desejos e ideias são semelhantes às sementes que você põe no
solo, porém essas são plantadas no solo da mente. Depois de
plantada a semente de um pensamento, você precisa cultivá-la,
cuidar dela, regar, cuidar das ervas daninhas até chegar o dia da
colheita. Aí então você irá colher tudo o que plantou e irá colher
abundantemente, pois cada semente produzirá centenas mais.
Assim como na lavoura, aquele que tiver o solo mais limpo e mais
fértil conseguirá os melhores resultados.
Nós devemos perceber que temos a capacidade de pensar, e em
nossos pensamentos criarmos desejos e ideias. Nós temos o
equipamento, esse equipamento compreende as ideias e sementes
de pensamentos que nós plantamos no solo da nossa mente. Nós
somos dotados do poder Universal. Tudo o que nós desejarmos ter e
ser é nosso para pedirmos, assim que aplicarmos corretamente a Lei
da vida, a LEI DA MENTE.
Como dizia frequentemente o Dr. John Murray: “Nós somos de
acordo com o nosso sistema de ideias.”
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CAPÍTULO 2

A LEI DO PENSAMENTO
Para a grande maioria das pessoas a vida é um enigma, um
profundo mistério, um profundo e incompreensível problema, ou
pelo menos, aparenta ser, mas ela é muito simples se possuirmos a
chave. Mistério é apenas outro nome para ignorância; todas as
coisas são misteriosas quando elas não são compreendidas, mas
quando nós compreendemos a vida, ela não mais aparenta ser
misteriosa.
O homem é um ser progressivo, uma criatura em constante
crescimento, diante do qual apresenta-se um oceano ilimitado de
progresso, o qual só poderá ser navegado e conquistado através do
desenvolvimento e da cultura do seu poder inerente. O progresso de
cada indivíduo é expressivamente determinado por seu padrão
mental dominante, isso porque, a mente é o fator básico e poder que
domina a vida do homem. Toda atenção deveria ser dada ao padrão
mental do indivíduo, pois ele irá regular as ações e direções que
serão impregnadas todas as suas forças, faculdades e poder. A soma
total a qual irá inevitavelmente determinar muitas experiências e o
próprio destino pessoal.
O padrão mental é feito de várias atitudes mentais as quais o
indivíduo adota em relação a coisas, eventos e a vida em geral. Se
suas atitudes são amplas na mente, otimistas no tom, e em verdade
com a vida, seu padrão mental predominante irá corresponder e
exibir uma tendência altamente construtiva e progressiva. Como
quase todas as forças através da personalidade da mente consciente
de uma forma ou de outra, através de atividades diárias, mentais ou
físicas são imensamente controladas pela mente consciente, então é
óbvio que o padrão mental irá determinar a direção na qual o poder
de cada indivíduo irá proceder.
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Se seu corrente padrão mental é para cima, isso é, desejoso,
harmonioso, e positivo, todas as suas forças serão direcionadas em
um canal positivo, mas se seu corrente padrão metal é para baixo,
ou seja, discordante e negativo, então, praticamente todas as suas
forças serão mal direcionadas.
É evidente no entanto, que todos os fatores os quais regulam a vida
e experiências do homem, não recebe qualquer outra influência
maior do que seu próprio padrão mental. Atitudes mentais são o
resultado de ideias, e essas, tem suas origens em pontos de vista,
sendo assim, buscando a verdade e pontos de vista naturais, o
indivíduo pode garantir melhores e superiores ideias, e essas em
retorno, irão determinar o seu padrão mental predominante.
Nós temos a tendência de acreditarmos mais naquilo que nós
vemos. As evidências dos sentidos são os únicos fatos que alguns
aceitam, mas tem-se percebido cada vez mais que é o que nós
acreditamos que irá determinar o que iremos ver. Em outras
palavras, acreditar é ver. Muito mais derrotas e falhas são devidas a
cegueira mental do que a desvios de moral. Se um indivíduo vive
unicamente por seus sentidos físicos, seu mundo será muito
pequeno. É dito que o mundo de um inseto é tão grande quanto a
folhagem que ele vive, e muitas vezes ele nem chega a viver tempo o
suficiente para consumir toda a sua folha. Em relação ao homem, se
ele vive de acordo com seus sentidos, o mais amplo senso que ele
poderá ter, será de acordo com os sinais dos mesmos. Sendo assim,
nosso mundo só poderá se estender até onde nós formos capazes de
vermos.
Se nós acreditarmos no testemunho de nossos olhos, nós poderemos
aceitar condições que não são verdadeiras. Por exemplo, se você
olhar para um trilho de trem, você irá observar que ao longe os dois
trilhos se convertem em um único ponto. Isso não é verdade.
Alguma vez você já parou em um porto e ficou olhando um navio
lentamente afundando nas águas do mar enquanto ele está se
afastando? Aquele navio não está afundando; nossos olhos nos
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enganam. Quando você estiver assustado diante de um obstáculo
ou problema, lembre-se de que isso pode muito bem ser uma pura
ilusão de seus sentidos, que pode não ser verdade alguma de acordo
com a Lei.
Você sabia que você nem ao menos vê com os seus olhos? Seus olhos
são como se fossem um par de janelas; na parte de trás da janela
existe um refletor e esse refletor, em retorno, forma uma imagem do
que você vê e envia uma onda elétrica. Essa onda elétrica segue por
finos fios, chamados de nervos. Essa imagem chega até o cérebro e lá
é relacionada com as imagens armazenadas no centro de memória.
Se a imagem é uma imagem comum, já presente no reservatório de
imagens, essa imagem é aceita imediatamente, mas se estamos
olhando para uma nova imagem, um novo cenário, nossa memória
não conhece isso e então, nós precisamos ver a mesma imagem de
novo e de novo, muitas vezes, até que ela fique armazenada. Sendo
assim, nós não vemos com nossos olhos; nós enxergamos com nossa
mente.
Pensamento é um elemento sutil; embora seja invisível aos sentidos
físicos, ele é uma força ou substância, tão real como a eletricidade, a
luz, o calor, a água ou mesmo uma rocha. Nós estamos cercados por
um vasto oceano de pensamentos pelo qual nossos pensamentos
passam feito uma corrente elétrica, ou pequenas partículas de luz,
ou ainda, ondas musicais. Você pode lançar, disparar seus
pensamentos de um polo a outro, completamente ao redor da terra
muitas vezes em menos de um simples segundo. Cientistas nos
afirmam que os pensamentos possuem a velocidade da luz. Eles
afirmam que nossos pensamentos viajam a uma velocidade de
186,000 milhas por segundo. Nossos pensamentos viajam a uma
velocidade 930.000 vezes mais rápido do que o som de nossa voz.
Nenhuma outra força ou poder no universo conhecido até hoje é tão
grande e tão rápido. É um fato provado cientificamente que nossa
mente é uma bateria de força, maior do que qualquer elemento até
hoje conhecido.
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Isso é um poder ilimitado; seu poder de pensar é inexaurível, no
entanto, não existe um em mil que esteja plenamente consciente das
possibilidades de seus pensamentos. Nós somos ainda meros bebês
aprendendo sobre isso. Conforme crescermos em compreensão e
uso correto de nossos pensamentos, seremos capazes de banirmos
nossas enfermidades e de espalhar o bem em todas as formas que
nós desejarmos.
É o nosso poder de pensar que determina a nossa qualidade de vida.
Sempre que alguém é capaz de pensar, ele gera um poder que viaja
para lá e para cá, e esse poder emana uma radiação a qual se torna
individual exatamente como ele determinar. Nossos pensamentos
afetam nosso bem estar, e muitas vezes afetam a outras pessoas
também. O tipo de pensamentos que nós registramos em nossa
memória ou que habitualmente costumamos pensar irão atrair para
nós coisas de mesma natureza.
Se pegamos um pensamento de sucesso e o mantemos na mente, os
elementos desse pensamento serão atraídos, pois “semelhante atrai
semelhante”. Nós estaremos mentalmente sugando as correntes
universais do pensamento de sucesso, e essas correntes de
pensamentos estão totalmente ao nosso redor. Nós iremos
fisicamente contatar quem pensa na mesma linha de pensamento e
mais cedo ou mais tarde essa mente aparecerá em nossas vidas. É
por isso que pessoas com uma mente voltada para o sucesso ajudam
o sucesso vir até elas. Essa é a forma pela qual uma vida de sucesso
é encontrada.
A Lei da mente esta em perpétua operação, e opera em ambos os
sentidos. Pessoas que mantem pensamentos de falha ou pobreza
irão gravitar em direção de tais condições; eles, em retorno a seus
pensamentos, irão atrair para suas vidas pessoas que aceitam a
derrota e a pobreza. Por outro lado, nós podemos pensar em
condições positivas, em sucesso e em plenitude, e da mesma forma,
desfrutarmos de completude e plenitude. O que quer que seja que a
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mente mantenha em seus pensamentos ira se manifestar em seu
mundo exterior.
Alguns pensam de devemos lidar com duas forças; ou seja, para
atrair o bom nós devemos nos afastar do mal, mas isso não é
verdade. Por exemplo; se nós estamos com frio, nós não lidamos
com o frio e com o calor para conseguirmos nos aquecer. Nós
construímos um fogo, e conforme ficamos ao redor do fogo nós
desfrutaremos do calor que é emitido por ele e assim nos
aquecemos. Conforme nos concentramos em nos aquecer e
buscamos forma para isso, o frio desaparece, pois o frio é na
verdade a ausência de calor. Para nos aquecermos, nós damos toda a
atenção e nossos pensamentos para aquelas coisas que criam o calor;
nós ignoramos o frio e pensamos sobre o calor conseguindo assim o
calor. Prosperidade e pobreza não são duas coisas; elas são
meramente dois lados de uma mesma coisa. Elas são apenas um
poder, corretamente ou erroneamente usados. Nós não podemos
pensar sobre plenitude e depois nos preocuparmos com condições
desfavoráveis que pode aparentemente ser real. Nós pensamos
sobre plenitude, e conforme pensamos nisso, a falta, que é o oposto,
será absorvida e desaparecerá. Todos os nossos pensamentos devem
ser mantidos em direção daquilo que desejamos para que nosso
desejo seja atendido. Nossa metodologia não consiste em
manipularmos dois poderes, nada de lidar com o bem e com o mal,
certo ou errado, prosperidade ou pobreza, mas, conforme seguirmos
a Lei do Bom e nos mantivermos relacionados com aquilo que é bom
nós certamente encontraremos com tudo aquilo que é bom.
As forças da mente estão sempre criando, assim como um solo fértil.
A natureza não diferencia entre a semente de uma erva daninha e a
semente de uma flor. Ela produz as causas que geram o crescimento
das duas sementes da mesma forma. A mesma energia é usada em
ambas, é assim que opera a mente. A mente cria tanto o que é bom
quanto o que é mau. Suas ideias determinam qual deles é que é para
ser criado.
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Um fazendeiro que vivia em Nebraska, e que havia vindo de uma
pequena fazenda da Pensilvânia alguns anos antes, nunca
conseguira adaptar-se para usar o empacotador, um máquina que
tritura e embala os grãos. Ele estava acostumado a moda antiga,
moendo com as mão e amarrando as sacas com as mãos.
Repetidamente ele dizia para seus amigos: “Aquele moedor ainda
me pega”. Ele ficava preocupado cada vez que ele ocupava o seu
acento na máquina. Um dia, enquanto eu estava lá, seus cavalos
dispararam com ele e ele foi arremessado sobre a esteira dentro da
máquina. Assim como Jacó, seu maior medo veio visitá-lo. Levou
apenas alguns anos para que fosse trazido para a realidade o grande
medo que inconscientemente ele envolvia-se e aceitava.
Nossos medos podem fazer tanto para nós, que devemos ter muito
cuidado com as coisas que tememos e nos preocupamos. Anos atrás,
quando uma epidemia da gripe se espalhava por todo o país e
muitos estavam morrendo com essa praga, um jornal publicou um
artigo muito interessante. Em letras em negrito bem destacadas liase: “Não tenha medo da gripe.” Era a chamada de um artigo escrito
por um doutor local, o qual explicava que o medo era o grande
inimigo da humanidade, e que ele tinha a tendência de quebrar a
resistência mental da pessoa e fazer dela mais suscetível às doenças.
O mundo tem percebido cada vez mais que jamais devemos manter
em nossa mente pensamentos de medo, a menos que queiramos que
isso venha até nós.
Seja o que for que mantivermos em nossa mente, crescerá. Por que
você acha que o jardineiro preocupa-se tanto em trabalhar
diligentemente em seu jardim para eliminar todas as ervas daninhas
todas as semanas? Porque ele sabe que se ele não limpar as ervas
daninhas, elas irão tornarem-se mais fortes e resistentes e irão
sufocar sua plantação. Se alguma condição nos está prejudicando,
talvez uma erva daninha que precisa ser arrancada, é importante
sabermos que as atuais condições são o efeito do que nós vemos;
não é a verdadeira causa que nós vemos. Mergulhe profundamente
em seu celeiro mental e encontre o que é a causa. Se por ventura não
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formos capazes de identificarmos isso, existem outros que o são.
Depois, arranque fora essa erva daninha, substituindo-a por um tipo
adequado de pensamento. Ou seja, se for medo, substitua-o por
pensamentos de coragem. Se são pensamentos de doenças,
substitua-os por pensamentos de saúde. Se é um pensamento
limitante, substitua-o por um pensamento de plenitude. Nossos
problemas serão forçados a sair, assim que mudarmos ou trocarmos
nossas tendências de pensamento. Dessa forma, conforme
mudarmos nossos pensamentos que são ervas daninhas, eles irão
morrer naturalmente, pois esse tipo de erva daninha morre devido a
falta de cultivo.
Enquanto nós permitirmos que as coisas pareçam ser reais para nós,
nós estaremos dando nossa energia para elas. Nós estaremos
nutrindo-as; estaremos as alimentando; nós estaremos mantendo-as
vivas; estaremos pondo nossa fé nessas coisas, quer nós gostemos ou
não e isso naturalmente deverá crescer, pois a lei do crescimento
sempre trabalha para produzir qualquer semente que nós
plantemos.
Em meus tempos de escola eu me lembro que muitos de nós éramos
levados a uma festa de trotes. Isso era puramente um fraternal
acolhimento, então, nós deveríamos ser inicializados e batizados.
Quando eles vieram em direção de meu colega, eles o disseram para
tirar sua camiseta. Ele foi vedado e eles disseram a ele que ele seria
marcado com as iniciais da ordem. Eles o marcaram com cera
quente de uma vela acesa. Bem, você sabe que aquela cera que pinga
de uma vela acessa não queima, ao menos, nunca me queimou. Mas,
meu colega estava tão aflito e nervoso que pensou que eles estavam
realmente marcando suas costas com um pedaço de ferro fervente.
Depois que voltamos para nosso quarto no dormitório, eu vi em
suas costas uma letra perfeita como se isso tivesse sido queimada
com um aço quente. O homem pode impregnar seus pensamentos
sob a substância amorfa e causar a criação da coisa a qual ele está
pensando. Meu colega acreditou que ele seria queimado, e pensou
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nisso tão intensamente, que aquela marca ficou em sua carne por
dois dias.
O homem está constantemente pensando. Ele pode mudar os seus
pensamentos, mas ele não pode parar de pensar. Esse poder
pensante flui dele e através dele assim como o ar que respiramos. O
grande problema do homem, no entanto é direcionar o seu
pensamento em um construtivo canal de expressão. É um fato
científico de que nenhum poder age sem produzir algum tipo de
efeito, e que através de simplesmente pensar nós podemos
continuamente produzir efeitos. Esses efeitos são registrados e
gravados em nossa vida diária.
Quando nossos pensamentos são sem objetivos e imperfeitos, nós
criamos para nós mesmos sofrimento e confusão. Isso é energia mal
direcionada. Também, a energia elétrica quando é mal direcionada e
descontrolada, produz os relâmpagos, um dos mais destrutivos
agentes da natureza. Agora, aquele mesmo poder do raio pode ser
dominado para tornar-se o mais obediente e prestativo servente
para o bem. A primeira questão em nosso autodesenvolvimento é ,
nós estamos controlando nossos pensamentos ou nossos
pensamentos estão nos controlando? Estamos usando nossos
pensamentos para ganharmos? Ou, nossos pensamentos estão nos
usando para uma perda contínua?
Jesus disse: “Busque primeiro o reino dos céus e todas as outras
coisas virão por acréscimo.” O céu é um estado mental. Sendo assim,
o céu é um estado ordenado, disciplinado e construtivo de
pensamento. Para ganhar todas as coisas, nós precisamos primeiro
ganhar um estado mental disciplinado, ordenado e construtivo.
Você tem uma mente disciplinada? Você tem algum apetite
dominante? Você é emocional? Você exala seus sentimentos através
da impaciência, temperamento, malícia, ódio, arrogância, inveja,
preconceitos, mentiras, desonestidade e coisas dessa forma? Todas
essas negações nomeadas, se controlarem seus pensamentos, irão
impedir o que é bom de vir até você. Qualquer coisa nessa vida que
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nos domine, faz de nós serventes a sua ditadura. Todas as nossas
fraquezas e nossas faltas são devido a algum tipo de influencia que
nos cega e nos mantem distantes do que naturalmente nós
deveríamos receber, se tivéssemos a mente livre para recebê-las.
O homem, sendo uma criatura da natureza, é dotado do poder para
superar todos esses erros, todas essas forças do mal. Esse poder é
infalível em sua operação. Quando usado propriamente, qualquer
um pode dominar qualquer processo. A natureza não encontra
nenhum problema que ela não possa resolver; ela não tem nenhum
problema que ela não possa remover; todos os seus movimentos são
governados pela Lei da Ordem e Disciplina. O homem pode dizer e
fazer o mesmo se ele imitar os padrões da natureza.
Mas primeiro perceba, a Natureza não aceita desculpas. Não existe
“se”, “e” ou “mas”; sua força opera sob a lei. Se uma pedra é atirada
ao ar, ela voltará ao solo novamente. A Lei providencia isso. Os
pensamentos em nossas mentes são governados por uma lei com a
mesma exatidão. A mente é o recurso e a causa das condições em
nossas vidas; por isso, é aqui que nós começamos a ajustar e a
disciplinar nossos pensamentos com o objetivo de estabilizarmos
nosso caso. O fato de que todos os nossos problemas são mentais é
mais uma razão pela qual nós precisamos aprender a controlar os
nossos pensamentos para determinarmos nossas vidas.
Mas, são mesmo nossos problemas mentais? Vamos ver. Se nós
desejarmos a riqueza, nós percebemos que não é um lugar, nem um
meio ambiente. Se assim o fosse, todas as pessoas em uma cidade
deveriam ser ricas, e as pessoas de outra cidade deveriam ser todas
pobres. Riqueza não é o resultado de poupar e de ser mesquinho.
Muitas pessoas mesquinhas são pobres; muitos gastadores são ricos.
Riqueza não é devido a um determinado tipo de negócio, pois
homens no mesmo negócio são pobres e ricos ao mesmo tempo. É
alguma coisa no interior da mente do homem que faz a riqueza, e
aquela coisa na mente do homem é a qualidade e o tipo de
pensamentos os quais ele mantem.
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Vamos olhar para a natureza novamente. Nós podemos notar que
ela tem todos os seus movimentos bem organizados. Uma flor que é
cortada, logo murcha e morre, porque ela foi afastada da força que
lhe dava a vida. Se um cão saltar do telhado de um celeiro, ele irá
quebrar a sua pata e sofrer a pena devido a sua ação. O instinto
protege o cão para não tomar vantagens sobre a natureza. Por acaso
um faminto rei leão ruge e resmunga na floresta num esforço para
encontrar comida? O instinto induz o leão a ficar quieto, a esperar
cuidadosamente por sua presa, para conseguir a sua refeição. Você
já parou para observar como o senhor gato espera por horas pelo
senhor rato? Esses são exemplos de ações organizadas que são
instintivas em qualquer animal. Esses instintos devem ser adotados
pelo homem. Esse é o método organizado, o método construtivo.
Um método desorganizado será destrutivo e negativo.
Toda ação é o resultado do pensamento. Ele determina as condições
da vida, e para termos melhores condições em nossas vidas nós
devemos fazer o esforço para organizarmos nossos pensamentos.
Nós desejamos conseguir o melhor em nossas vidas, mas nós não
sabemos como pensar corretamente. A grande maioria das pessoas
pensa aleatoriamente; elas não tem nada claramente designado em
suas mentes de forma que possam basear seus pensamentos. Se por
ventura, elas tem um design, elas não direcionam seus esforços
diários em direção a isso. Muitos de seus pensamentos estão sem
controle, caótico, e desorganizados. Esse é o porquê que
desapontamentos e falhas estão sempre próximos, porque elas
mantém-se na indecisão.
Nós atraímos apenas aquilo que pensamos ou criamos; essa é a Lei
do Pensamento. Para conquistar o sucesso nós precisamos pensá-lo,
precisamos trabalhá-lo, precisamos nos tornar o sucesso. Para
crescermos, nós precisamos fazer algum esforço para nos elevarmos.
Para conseguirmos a felicidade, nós precisamos adaptar nossas
vidas com a Lei da Harmonia e Ordem. Para nos elevarmos acima
de qualquer limitação nós precisamos organizar nossos
pensamentos de acordo com linhas construtivas. Se o homem deseja
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escalar uma montanha, ele não senta lá em baixo na frente e ora para
que o bom Deus o levante, esperançoso de que o senhor o pegará no
colo e o carregará gentilmente até o topo da montanha, ou lhe dará
um par de asas para voar. A coisa mais natural a fazer é primeiro
organizar seus pensamentos; ele decide que ele irá escalar a
montanha e depois ele começa a escalar. Ele escala firmemente,
sempre mantendo seus olhos no topo. Ele pode encontrar outro
caminho, encontrando outra trilha; ele pode ter o vento o girando ao
redor; ele pode ter que retornar um passo ou dois; ele pode até
mesmo cair; ele pode ter que parar para recarregar suas energias;
mas enquanto ele mantiver seus pensamentos organizados e seu
desejo focado em alcançar o topo, ele irá eventualmente chegar lá.
Uma mulher queria se desfazer de sua casa. Ela não conseguia
entender o que estava atrasando tanto a sua resposta, pois ela vinha
orando , ela disse, por um bom tempo. Eu perguntei a ela, “O que
você tem feito para trabalhar em união com a Lei? Diga-me o que
você fez ontem a tarde?” Sim, primeiro ela preparou o café da
manhã para a família. Depois ela levou as crianças para a escola.
Depois, ela disse, ela sempre passa trinta minutos em silencio e
lendo. Depois disso, o senhor Jones a ligou e eles tiveram uma longa
conversa, mas isso teve pouca importância. Depois, era hora de
preparar o almoço. Depois do almoço, seu vizinho a chamou para
ver o seu jardim, e ela ficou lá conversando a toa por mais de uma
hora. “Mas”, eu perguntei, “o que você fez entre todos esses
incidentes?” “Oh”, ela respondeu, “qualquer coisa que eu
percebesse que deveria ser feita. Eu estou sempre ocupada, o tempo
todo, mas não sei como”, ela adicionou, “ eu nunca gostei de cuidar
da casa.” Onde ela falhou?
Primeiro de tudo, ela não tem disciplina em sua mente, exceto onde
os outros exigem isso. Sem marido exige isso, a escola demanda isso,
e então ela tem o café da manhã e as crianças a escola sempre no
horário. “Você não fez qualquer esforço para vender sua casa”, eu
afirmei. “Você acredita que trinta minutos silenciosamente
poderiam fazer isso?” Ao invés de organizar seu tempo e seu
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trabalho você faz o que quer que apareça.” Seu trabalho doméstico a
controlava; ela não controlava seu tempo os seu trabalho. Ela viu a
verdade. Ela voltou para casa, e todos os dias daquele dia em diante,
ela organizava seu trabalho mentalmente. Se ela falava com um
amigo ou vizinho, isso acontecia por um tempo determinado. Todos
os dias seu trabalho era planejado e então ela conseguia fazer
alguma coisa em relação a preparar-se para vender a casa. Algumas
semanas depois uma carta chegou até mim, na qual aquela mulher
dizia que sua casa havia sido vendida por um bom preço. Ela
adicionou, “Sabe, eu realmente amo meu trabalho agora. Quando o
dia acaba eu consegui fazer muito mais e eu não me sinto nem perto
de cansada com me sentia antes. “Eu estou ensinando minhas
crianças a organizarem seus pensamentos.”
Você faz o que quer que seja que apareça? Você planeja o seu dia de
forma que alguma coisa em relação a seus objetivos, e suas ambições
será conquistada? O homem que não planeja nós chamamos de
“viajantes”, o que planeja nós chamamos de “construtores”. Um
presidente de uma companhia de automóveis, vendeu 76.000 carros
em um ano, faturou mais de um milhão e meio de lucro apenas para
si. Como ele fez isso? Todos os dias ele cuidadosamente planejava
seu trabalho, então, firmemente sua organização foi ficando mais
organizada, mais disciplinada e cooperativa, até que eles
trabalhavam como uma única unidade. Ele disse, quando
entrevistado, que ele planejava mais do que o seu trabalho exigiria,
então ele estava sempre certo da conquista de seus objetivos. Quer
ele soubesse disso ou não, ele estava em sintonia com a Lei do
Pensamento Organizado.
Se nós tivermos qualquer problema, é porque nós não estamos
controlando nossas ideias. A natureza não tem problemas, porque
ela é organizada e disciplinada. Autocontrole consiste em
pensamentos organizados direcionados, isso é, nós começamos com
trinta minutos, planejamos nosso tempo e trabalho para que assim
estejamos trabalhando firmemente em direção de nossos objetivos.
Nós preenchemos nossos dias tão completamente com deveres
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construtivos que não existe espaço para conversas desnecessárias ou
perdas de qualquer natureza em nosso dia. Esse desenvolvimento
irá nos proporcionar nos mover firmemente para cima em direção
ao sucesso que almejamos. Quando todas as coisas estiverem em
harmonia e em ordem, os problemas irão parar de serem perplexos e
mistérios irão deixar de serem misteriosos. Conhecimento e
entendimento irão suplantar o medo e a ignorância, e aquilo que era
invisível se tornará visível, aquilo que era desconhecido se tornará
conhecido. A vida dentro dessas circunstancias não será mais um
enigma, mas sim, uma clara interpretação da Lei do Pensamento.
Nós somos aquilo que mantemos em nossa mente de acordo com
nosso padrão mental. Nós atraímos apenas aquilo que pensamos ou
criamos.
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