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PROVÉRBIOS capítulo 23, versículo 7
“Como um homem pensa em seu coração, assim é ele”
*******
JAMES ALLEN

COMO UM HOMEM PENSA

"A mente de um homem pode ser comparada a um jardim, que pode ser cultivado de forma
inteligente ou permitir-se que corra livremente; mas se cultivado ou negligenciado, ele deve, e irá,
dar à luz. Se nenhuma semente útil for colocada nela, então uma abundância de sementes inúteis de
ervas daninhas cairá nela, e continuará a produzir sua espécie".
"O autocontrole é a força. O pensamento correto é mestria. A calma é poder. ”
"Um homem forte não pode ajudar um mais fraco a menos que o mais fraco esteja disposto a ser
ajudado, e mesmo assim o homem fraco deve tornar-se forte por si mesmo; ele deve, por seus
próprios esforços, desenvolver a força que ele admira em outro. Ninguém além de si mesmo pode
alterar sua condição".
"As condições externas da vida de uma pessoa sempre estarão harmoniosamente relacionadas ao
seu estado interior... Os homens não atraem aquilo que eles querem, mas aquilo que eles são".
"A circunstância não faz o homem; ela o revela a si mesmo".
"Os homens estão ansiosos para melhorar suas circunstâncias, mas não estão dispostos a melhorar a
si mesmos".
"Você está hoje onde seus pensamentos o trouxeram;
você estará amanhã, onde seus pensamentos o levarão".
"Como um homem pensa em seu coração, assim será ele".
"Como ele pensa, assim ele é; como ele continua pensando, assim ele permanece".
"Um homem é literalmente o que ele pensa, sendo seu caráter a soma completa de todos os seus
pensamentos".
"Uma pessoa é limitada apenas pelos pensamentos que ela escolhe".
"Um homem só começa a ser um homem quando deixa de se lamentar e injuriar, e começa a buscar
a justiça oculta que regula sua vida. E adapta sua mente a esse fator regulador, deixa de acusar os
outros como causa de sua condição, e se constrói em pensamentos fortes e nobres; deixa de chutar
contra as circunstâncias, mas começa a usá-las como auxílio para seu progresso mais rápido, e
como meio dos poderes e possibilidades ocultas dentro de si mesmo".
"Uma determinada linha de pensamento persistiu, seja ela boa ou má, não pode deixar de produzir
seus resultados sobre o caráter e as circunstâncias. Um homem não pode escolher diretamente suas
circunstâncias, mas ele pode escolher seus pensamentos, e assim indiretamente, mas com certeza,
moldar suas circunstâncias".
"Aquele que pouco precisa sacrificar, pouco; aquele que muito precisa sacrificar, muito precisa
sacrificar". Aquele que conseguiria muito deve sacrificar muito".
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"Não pode haver progresso nem realização sem sacrifício, e o sucesso mundano de um homem será
pela medida em que ele sacrifica seus pensamentos animais confusos, e fixa sua mente no
desenvolvimento de seus planos, e no fortalecimento de sua resolução e autoconfiança".
"Quanto mais tranqüilo um homem se torna, maior é seu sucesso, sua influência, seu poder para o
bem. A calma da mente é uma das belas jóias da sabedoria".
"Um caráter nobre e semelhante a Deus não é uma coisa de favor ou de acaso, mas é o resultado
natural de um esforço contínuo no pensamento correto, o efeito de uma associação há muito
acalentada com pensamentos semelhantes a Deus".
"Aprecie suas visões.
Aprecie seus ideais.
Aprecie a música que agita em seu coração, a beleza que forma em sua mente, o encanto que
envolve seus pensamentos mais puros.
Pois delas crescerão todas as condições encantadoras, todo o ambiente celestial, destas, se você,
mas permanecer fiel a elas, seu mundo será finalmente construído".
"Os sonhadores são os salvadores do mundo". Como o mundo visível é sustentado pelo invisível,
assim os homens, através de todas as suas provações e pecados e vocações sórdidas, são nutridos
pelas belas visões de seus sonhadores solitários".
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