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Prefacio
Determinação o pensamento positivo, é um dos maiores livros
inteligentes já publicados no mundo literário deste presente
século.
Porque trata com seriedade o decidir, o recomeçar ou o iniciar
de uma ideia, seja ela pequena ou uma grande ideia.
Ideia é na verdade um pensamento em construção.
Neste livro inteligente, você aprenderá de forma simples o que é
uma determinação, e o que é um pensamento positivo, que não
tem nada a ver com o que se pregam com o que se ensina nos
meios seculares em que vivemos.
O que todos precisam saber na verdade é como utilizar a sua
própria mente, saber como funciona uma determinação que é
um pensamento positivo, e desfrutar de todos os seus benefícios
diariamente.
Este conhecimento é infalível.
Este conhecimento fará de você uma pessoa vitoriosa.
Vitorias, é disto que todas as pessoas vivas na face da terra
buscam e precisam.
Ninguém tem prazer em derrotas.

O autor
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CAPITULO I

DESEJOS
Todas as pessoas quando nascem, em qualquer ambiente em
que nasceram, desde pequenos, começam a despertar alguma
vocação, alguma habilidade, alguma habilidade.
Dentro de todo ser humano tem uma mente, que é por onde o
cérebro já em formação recebe informação e vai armazenando o
que a pessoa percebe.
Sendo a informação verdadeira, ou falsa.
Aprendemos desde cedo a entender que todo obstáculo a
compreensão e o que podemos ou não podemos é que nos foi
ensinado.
Não faz isso.
Não pode.
Estas palavras nos serviram de aprendizado incorreto, errado,
porque foram nos primeiros anos de vida que começaram a
colocar palavras que jamais deveriam ser pronunciadas para que
nós ouvíssemos.
Por que palavras negativas também estão gravadas na nossa
mente, e todas as vezes que precisamos estimular a mente a
cerca de alguma ideia que vai nos trazer algo novo, há duvida
sempre aparece, é o chamado: Será?
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Havendo desconfiança, esta desconfiança que é a duvida anula a
determinação.
Havendo duvida, esta confiança anula o pensamento.
É por isso que milhares de pessoas de todo o mundo não
consegue entender porque as coisas nunca funcionam para elas.
Vivemos num planeta com aproximadamente sete bilhões de
pessoas, e são muitos poucos que detém o conhecimento.
Sabendo como funciona primeiro um desejo, cria-se uma ideia
com a inteligência da sua própria mente que faz parte da sua
compreensão.
O que é desejo?
Desejo é algo que todo o ser vivo tem vontade de ser ou adquirir
alguma coisa para si ou para beneficio de outros.
No principio da criação, Deus criou o homem a sua imagem e a
sua semelhança.
O primeiro homem chamado de Adão foi criado do barro, do pó
da terra, pelo sopro de vida, tornou-se alma vivente.
É na verdade alma vivente dentro de um corpo de carne.
Dentro de cada corpo tem uma alma, que na verdade é você,
que traz em si mesmo o sopro de vida, o mesmo que foi
assoprado no corpo de barro do primeiro homem na sua criação
por Deus.
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Este sopro divino que nos mantém vivo é o sopro de vida,
tirando este sopro, todo o corpo humano para de funcionar, e
dias depois se não for conservado em lugar gelado, ou por algum
produto químico de preservação, apodrece.
E a alma?
Esta que somos nós, estamos no reino da glória de Deus ou num
lugar de dor, angustia solidão e de densas trevas onde o bicho
não morre e o fogo não se apaga.
É o que nós entendemos.
Céu lugar de delicias.
Ou o inferno lugar de sofrimentos.
Sempre a escolha é pessoal.
Quem decida para onde você vai passar a sua eternidade, é você.
Vou lhe provar que isto é verdade.
Adão depois de receber instrução de Deus e não lhe dar ouvidos
trouxe a morte e a condenação sobre todos os habitantes da
terra.
Depois que foram expulsos do jardim do Éden, Eva sua mulher
que é a mãe de todos nós, teve dois filhos.
O primeiro o chamou de Caim, achando que tinha alcançado de
Deus este favor divino.
Gerou outro filho, e chamou de Abel.
Criou os filhos que se tornaram rapazes e começaram a
desenvolver suas ideias criativas.
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Caim achava que lavrar a terra que ainda esteja em formação era
possível, ainda não existiam nuvens, um vapor regava toda a
terra, então era impossível plantar alguma coisa, porque o vapor
consumia toda erva do campo que estava sendo ainda gerada
pelo poder de Deus na terra.
Sua colheita era muito deficiente.
Abel começou a pegar as ovelhas que já tinham sido geradas
pelo poder de Deus, e conseguia domestica-las e começou a
forma seu rebanho, mesmo que ainda pequeno.
Certo dia foram apresentar a Deus ofertas pacificas pelo que
tinham feitos e conquistado.
Abel fez um altar de pedras e colocou lenha e preparou a melhor
ovelha do seu rebanho em oferta pacifica a Deus. E Deus se
agradou de Abel e de sua oferta.
Caim colocou o pior do que tinha conseguido colher como oferta
pacifica a Deus, e pela sua falta de respeito a Deus e por sua
maneira leviana de tratar o desejo do seu coração, da sua mente,
não foi aceito nem a sua oferta.
A frustração foi tão grande, que o seu coração e a sua mente fez
com que a sua aparência lhe mostrasse o que estava sentindo
por dentro.
Apareceu o Senhor Deus a Caim, e lhe perguntou:
Caim, porque te iraste?
Porque tu estás tão infeliz com o sucesso do teu irmão?
Quer ser abençoado?
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Quer ser um sucesso?
Vou te dizer o que fazer:
Se fizeres as coisas corretamente serás aceito por mim.
E eu te abençoarei.
Se continuares a invejar teu irmão. Odiando-o só porque ele
prospera, vai gerar em tua mente um desejo maligno que estará
na tua mente continuamente, mas cabe a você dominar os seus
pensamentos, porque pecado consumado; gera morte.
Caim não quis o conselho do criador e planejou, deu vida a sua
ideia maligna e no momento oportuno, matou seu único irmão.
Todo desejo seja ele bom ou mal vai ser materializado.
É por isso que as sociedades estão com seus presídios
completamente lotados de pessoas de todas as camadas sociais,
por seus crimes e delitos que praticaram.
Como funciona uma ideia?
A ideia surge quando queremos algo para nós ou para benefícios
de outras pessoas.
Como realizar um desejo?
Aprendendo a controlar a mente e a memória.
É fácil?
Não sabemos.
Tudo só depende de você.
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Venho de uma família de oito irmãos, e que cada um se guia e
conquistou exatamente o que desejava para si.
Cada um teve a sua ideia de como fazer para adquirirem bens e
prosperar.
E foi exatamente o que aconteceram com eles.
Eu era um caso a parti.
Toda a minha família achava que eu não ia conquistar nada,
porque o que eu queria, desejava e idealizava era para pessoas
altamente capacitadas e de grande poder financeiro para realizar
grandes negócios no mundo artístico.
Em parte eles estavam certos.
Para se gerar um sucesso no mundo artístico é necessário uma
grande empresa de marketing e bons músicos, boas musicas e
execução publica do trabalho gravado.
Desde os meus primeiros dias de vida, que venho buscando
alcançar o maior numero de possível de pessoas no mundo
inteiro, mas para que isto acontecesse, tive que buscar sabedoria
de Deus, para gerar sucesso em minha vida e em tudo o que eu
fizer, até hoje continuo.
Para que o leitor (a) possa entender melhor, hoje não existe
editor-gravadora que trabalhe, divulgue, torne conhecido o
trabalho de um artista do que a EFJ EDIÇÕES GLOBAL.
Todos os dias faço por um banco de dados chegarem a milhares
de pessoas de todas as nações do mundo musicas e livros
inteligentes que escrevo sobinspiração.
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Enquanto digito este livro, o google.com me informou que mais
de seis milhões e quatro mil páginas estão abertas em todo o
mundo, e mais de um bilhão e meio de pessoas tem acesso a
estas páginas porque buscam respostas para as perguntas que
fazem a si mesmo.
Então aprendemos que o que ouvimos desde criança afeta a
forma de pensar, de se acreditar em alguma coisa e de realizar.
O que fazer?
Seguir os conselhos de Deus.
Não permitir que tome forma e venha a ser um impedimento o
seu viver.
Como fazer isso?
Aquele que confessa o seu delito somente a Deus e o larga,
alcançar misericórdia.
Alcançar sucesso.
Deus mesmo lhe honrará.
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