Seja autor da sua
própria história!
1- Enxergue a grandeza da vida.

• Você tem investido em qualidade
de vida ou tem sido uma máquina
de trabalho?
• Invista na sua tranquilidade e no
seu prazer de viver.
2-Não se diminua, ou tenha pena de
si mesmo. Em nossa essência somos
todos iguais.
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3- Resgate a
liderança do eu.
• É a capacidade de analisar as situações, duvidar, criticar e fazer escolhas,
exercer o livre arbítrio, corrigir rotas, estabelecer metas, administrar
emoções e governar pensamentos.
• Alguns são controlados por traumas do passado ou decepções do presente.
Não aprenderam a intervir no seu próprio mundo. O eu é o grande agente de
mudança.

• Vivemos em uma sociedade livre, mas nunca houve tantos escravos da
ansiedade, impulsividade, medo, intolerância, timidez, irritabilidade, estresse,
preocupações com o amanhã, excesso de atividades.
• Nós podemos e devemos gerenciar nossos pensamentos e emoções, isso
evitará vários transtornos psíquicos.

• Não empobreça no único lugar que não podemos ser miseráveis: no teatro da
nossa mente. A vida é um grande livro e você é responsável por escrever seus
textos.
• O medo, a raiva e a ansiedade nos impelem a agir sem pensar. Os instintos
controlam nossa inteligência.

• Num clima em que ninguém pensa, a melhor resposta é não dá resposta,
procurar a sabedoria do silêncio.

Um convite para entrar
no teatro da sua mente.
• Um grupo de judeus( os fariseus),
encarcerados em suas prisões da mente
da discriminação, queriam matar uma
prostituta e vieram até Jesus. Naquele
momento de tensão, Jesus voltou-se
para si mesmo, respondeu com o
silêncio, escrevendo na areia com
serenidade. Em seguida, golpeou todos
com uma lucidez impressionante. “Quem
não estiver pecado, atire a primeira
pedra!” Jesus, fez com que eles
voltassem para si mesmo e
reconhecessem sua injustiça. Eles
saíram da agressividade cega para o
oásis da serenidade.

Avalie-se
• O que pertuba a sua mente?
• Você é irritado e ansioso?
• É impulsivo e intolerante?

• Cobra demais de si mesmo e das pessoas?
• Qual a características da sua
personalidade que você deseja mudar?
• Você usa o silêncio em situações tensas?
• Você consegue ter domínio próprio e
surpreender com boas atitudes quem os
decepciona?

Desafio:

• Faça um relatório das decisões que você tem
adiado e que precisam ser tomadas.
• Treine aprender a pensar antes de agir.
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