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O impacto do pensamento positivo no seu sucesso
Muito se tem estudado, pesquisas e mais pesquisas têm sido feitas, no sentido de tentar desvendar os
mistérios da mente humana os impactos que uma atitude positiva diante da vida tem sobre ela.
Para compreender melhor este tema, bem como as formas como o pensamento positivo age em nosso
cérebro e faz com que alcancemos o tão almejado sucesso, pessoal e profissional, convido você a continuar
esta poderosa leitura e conferir.
O modo como escolhemos enfrentar as situações que acontecem na nossa vida depende somente de nós.

Algumas pessoas, quando passam por um problema, são extremamente negativas e pensam que tudo está
indo de mal a pior. Enquanto outras, na mesma situação, encaram de cabeça erguida, já pensando que
aquele é só um obstáculo para algo melhor que está por vir.

Pensando nisso, separamos frases de pensamento positivo para te incentivar a ver o lado bom de todos
os acontecimentos da sua vida, pois nada acontece por acaso e coisas melhores virão depois que você
passar por eles.

Frases de pensamento positivo para afastar a negatividade da sua vida

Se você pode sonhar, você pode realizar.
Walt Disney
Não há sol todos os dias, não há alegria sempre, mas tudo em algum momento, melhora.
Pequenos riachos acabam se convertendo em grandes rios. Continue andando e fazendo.
Autoconfiança é o primeiro passo para atingir o sucesso.
O pensamento positivo pode vir naturalmente para alguns, mas também pode ser aprendido e cultivado,
mude seus pensamentos e você mudará seu mundo.

Frases de agradecimento que te farão reconhecer as coisas boas

Vivo com entusiasmo e confiança, buscando sempre um futuro melhor e mais risonho.
Foco no objetivo, força para lutar e fé para vencer.
Está proibido abandonar seus sonhos, não importa quantas vezes caia, levante-se.

Quando tudo nos parece dar errado, acontecem coisas boas que não teriam acontecido se tudo tivesse
dado certo.
Nós somos o que pensamos, daí a importância dos pensamentos positivos.
Não tenha medo da mudança. Coisas boas se vão para que melhores possam vir.
Jogue seu coração sobre o obstáculo e seu corpo o acompanhará.
Todo pensamento positivo te impulsiona na direção certa.
Sonhar é uma das melhores coisas da vida, mas o melhor mesmo é acordar e lutar por cada um de nossos
sonhos!
O destino não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha. Não é algo pelo que se espera, mas
algo a alcançar.
Os sonhos antecedem as conquistas.
Um pequeno pensamento positivo pela manhã pode mudar todo o seu dia.
Que a gente sempre carregue fé, amor e pensamento positivo em nossos dias.
Quanto mais humildes somos, mais próximos estamos da grandeza.
Pensamento positivo só leva a gente pra frente!
A melhor maneira de ganhar autoconfiança é fazer o que você tem medo de fazer.
A maior descoberta de todos os tempos é que uma pessoa pode mudar seu futuro simplesmente
mudando sua atitude.
Termine o dia sempre com um pensamento positivo. Não importa como foi difícil hoje, amanhã é uma
nova oportunidade para fazer melhor.
Começar o dia com pensamento positivo traz consigo fé que tudo vai dar certo.
O passado não tem poder sobre o momento presente.
Agarre as chances, cometa erros. É assim que você cresce. A dor nutre sua coragem. Você tem que falhar
para praticar ser corajoso.
Todas as coisas são difíceis antes de serem fáceis. Thomas Fuller
E quando você pensar em desistir, lembre-se dos motivos que te fizeram aguentar até agora.
Às vezes é preciso dar errado pra dar certo depois.
Sua mente é poderosa. Quando você filtrar somente os seus pensamentos positivos sua vida começará a
mudar.
É proibida a entrada de más energias.
Regra do dia: ou senta no caminho e cruza os braços, ou levanta e faz acontecer.
Evite as pessoas negativas. Elas sempre têm um problema para cada solução.
Você atrai aquilo que pensa.
Quando te dizem que você não pode, essas pessoas mostram os limites delas, não os seus.
O passado está na sua cabeça. O futuro nas suas mãos.
Treine sua mente para ver o lado bom de qualquer situação.

Tenha em mente fazer o bem e receberá o bem.
Aprendi que se a gente espalhar coisas boas por onde passar, a vida se encarrega de trazer outras
melhores ainda!
Para hoje: uma mente grata e um coração feliz!
Com pensamento positivo e forças renovadas, seu dia será um sucesso!
Vá confiante na direção dos seus sonhos. Viva a vida que você sempre imaginou.
O corpo alcança o que a mente acredita.
Minha meta é ser feliz, não perfeito!
Coloque no mundo a energia que você quer receber, ela sempre volta.
Comece acreditando que é possível.
No tempo certo, tudo dará certo.
Pensamento positivo sempre. Você pode, você consegue, você é capaz!
A verdadeira felicidade consiste em gastar nossas energias com um propósito.
Tudo que você desejar, vai acontecer. Seja paciente!
Você é capaz de muito mais do que o que você está pensando, imaginando ou fazendo agora.
O mundo pertence aos otimistas: os pessimistas são meros espectadores.
Se a oportunidade não bate, construa uma porta.
Os que conquistam são os que acreditam que podem conquistar.
A autoestima é o que há de mais divino no ser humano. Pois, quando nada lhe resta, resta-lhe a si mesmo.
O homem não teria alcançado o possível se, repetidas vezes, não tivesse tentado o impossível.
Transforme suas dúvidas em fé e seus medos em determinação.
Acredite no seu potencial, procure motivar-se todos os dias, mantenha sua autoestima sempre elevada,
você realizará grandes feitos em sua vida.
Não podemos controlar os eventos à nossa volta, mas temos o poder de escolher como agir diante do que
nos acontecer.
Se te faltar coragem, que te sobre loucura.
Se você quer vencer não fique olhando a escada, comece a subir, degrau por degrau, até chegar no topo.
Você precisa manter o foco na sua jornada para realizar grandes coisas.
Não importa a cor do céu. Quem faz o dia bonito é você.
Não importa a cor do céu. Quem faz o dia bonito é você.
Só porque fomos derrotados uma vez não é motivo para não tentarmos novamente.
Quem não tenta, não erra. Mas também não evolui.
Seja otimista. Esta é a melhor forma de ver a vida
Que sejamos capazes de enxergar algo de bom em cada momento ruim que nos acontecer.

Se você acredita que é capaz, ignore a opinião dos outros e siga em frente. Nem sempre é bom saber o
que os outros pensam
Por mais que o caminho seja longo, não desista.
Se nada der certo hoje, amanhã eu acordo mais cedo e tento novamente.
Acredite, há sempre um lado positivo em tudo que existe.
O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. O otimista vê oportunidade em cada dificuldade.

