
 

Palavras mágicas para a felicidade. 
 
Por Sonia Jordão 
 

É bom que desenvolvamos o hábito de pensar palavras 
positivas em nossa vida. Nossa mente é muito poderosa e 
precisamos usar esse poder a nosso favor. Dizem que se logo 
ao amanhecer pensarmos: “que dia bonito, vai ser muito 
produtivo” ou “que dia ruim, estou sentindo que irá dar tudo 
errado hoje”, em qualquer um dos dois casos estaremos certos.  

Experimente escolher algumas palavras ou frases entre as 
citadas a seguir e pensar nelas várias vezes ao dia. Se possível 
durma pensando essas palavras. Saiba que elas entrarão em 
sua vida aos poucos, e aí você terá conseguido o que deseja. 

As palavras e frases são: 
Felicidade, saúde, amor, prosperidade, alegria, esperança, 

segurança, confiança, maravilhas, bondade, sucesso, fé, 
sabedoria, prazer, liberdade, amizade, abundância, obrigado, 
paz, progresso, afeto, vitória, desejo, força, luz, projetos.  Ótimo, 
fortuna, realização, caráter, simpático, positivo, vencer, construir, 
admirar, riquezas, futuro, sorrir, útil, entusiasmo, doce, 
serenidade, beleza, bênçãos, dinheiro, agradecimento, sonhar, 
conquistar, carinho, sorte, melhorar, harmonia, acreditar, vida, 
paixão, comprometimento, perfeição, aprendiz, fertilidade, hoje. 

• A vida é boa. 
• Hoje será um grande dia. 
• Vai dar tudo certo. 
• É claro que posso. 
• Eu tenho saúde, tenho alegria, tenho entusiasmo. 
• Eu sou um campeão. 
• Eu nasci para o sucesso. 
• Vou realizar meus sonhos. 
• Eu mereço ser feliz. 
• O mundo é fértil em oportunidades. 
• Eu conquistarei. 
• Eu sou capaz e posso sempre melhorar. 
• Eu amo a vida. 
• Eu me amo. 
• Esperança no futuro é poder no presente. 
• Eu posso. Eu consigo. Eu vou. Hoje. Agora. Já. 

Depois de um tempo pensando sobre alguma coisa isso 
acaba fazendo parte de sua vida. O esforço do seu pensamento 
para conseguir pouco ou muito é o mesmo, então não faça 
economia na hora de pedir. Peça tudo que quiser. Evite pensar 
palavras negativas, porque o cérebro pode entender só parte do 
que pensa. Se você pensar “não se esqueça” o cérebro pode 
guardar somente “esqueça”. O melhor é pensar “lembre-se”. 
Assim não corre risco. A mente tem um poder imenso. Use isso 
a seu favor. 
 

Participe do sorteio de livros de Sonia Jordão e leia os números anteriores da Newsletter 
“Tecendo o Saber”. Vá em www.soniajordao.com.br e veja como participar do sorteio. 
 

PARA REFLETIR: 
 

“As pessoas inteligentes aprendem com seus próprios erros. As pessoas sábias 
aprendem com os erros e acertos dos outros". (Autor desconhecido)  

Ano 01 Nº 06               Julho de 2008                Visite o site: www.soniajordao.com.br 

Treinamento de Líderes: 
Melhorando e Crescendo 
na Liderança 
 

Acontecerá em Belo 
Horizonte um treinamento 
especial de liderança. O 
curso será ministrado em 
oito manhãs de sábados, 
de 8h às 13h. Teremos 
quarenta horas de muito 
aprendizado. 
 

Serão muitas dinâmicas 
para facilitar o entendimento 
dos conceitos apresentados, 
além de permitir uma maior 
interação entre os 
participantes e eficácia no 
aprendizado. 
 

Queremos fazer desse o 
melhor curso já ministrado 
na área. Venha participar! 
 

Se você quer crescer como 
líder não perca essa 
oportunidade. FAÇA JÁ SUA 
PRÉ-RESERVA!  
 

A grande experiência de 
Sonia Jordão possibilitará 
aos participantes tornarem-
se líderes ainda melhores.  
 

Previsão de início do curso 
final de agosto. Se você quer 
saber detalhes sobre o 
treinamento envie-nos um e-
mail que responderemos 
com prazer. Use o e-mail: 
treinamentoseconsultorias@
yahoo.com.br ou o telefone: 
31-341719115. 

 


