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 Masaru Emoto, fotógrafo e escritor japonês, 

executou experimentos com a água submetendo-a a 

pensamentos humanos. Seu experimento revelou que palavras 

e/ou pensamentos fizeram com que as moléculas da água 

reagissem de formas diferentes. 

 Apesar de ter sido extremamente criticado, ainda 

hoje os princípios dos estudos de Emoto são replicados de 

diversas formas. 

 Em resumo, Emoto colocava água com arroz em dois 

recipientes e em um submetia-o a palavras e pensamentos 

positivos, no segundo a palavras e pensamentos negativos.

 No decorrer do experimento, a água com arroz 

submetida a pensamentos positivos tinha uma durabilidade 

muito maior do que a que fora submetida a pensamentos  e 

palavras negativas.

 Este é apenas um dos muitos estudos que se fazem 

sobre o poder das palavras de gratidão e positividade x 

negatividade e maus pensamentos. 

 As frases e pensamentos contidas neste mini e-book, 

foram previamente selecionadas de forma criteriosa com 

o intuito de incentivar o desenvolvimento em sua vida de 

pensamentos fortes, motivadores e inspiradores.

 É extremamente importante desenvolver congruência 

entre seus pensamentos e ações. Ser uma pessoa que irradia 

boas energias começa em seus pensamentos. O seu corpo 

escuta todos os pensamentos que você tem, então seja gentil 

consigo e alimente seu corpo com pensamentos de vitória e 

entusiasmo.

Boas Reflexões.  



“Só descobri que tinha asas quando me tiraram o chão, pois 
passei a usar tudo o que já havia aprendido... me reinventei e 
comprovei que podia vencer os obstáculos, que eu sou bem 
mais forte do que imaginava. VOCÊ TAMBÉM É!”  

-Edigleide Rabelo    

Reflexão
 - 01 - 



“O HOJE é um belo presente que você recebeu. Então 
alegre-se e aproveite-o para: AMAR, ABENÇOAR, PER-
DOAR, ABRAÇAR, ESCUTAR, FALAR, AGRADECER, PRO-
DUZIR, CONTRIBUIR e tudo mais que, apesar de serem 
consideradas ‘pequenas coisas’ tornam sua vida repleta de 
significado.”

-Edigleide Rabelo    

Reflexão
 - 02 - 



Reflexão
 - 03 -

“Todos nós possuímos muito mais força interna do que 
imaginamos. Colocar esta verdade em prática é o grande 
desafio e o que apresenta ao mundo os vencedores. ”  

-Edigleide Rabelo    



Reflexão
 - 04 -

“O que faz você perder os desafios da vida cotidiana não é 
quem ou o que você está enfrentando, não é o tamanho ou 
o poder que ele possui. É simplesmente a imagem que você 
tem dele, o poder que você atribui a ele, a força que você 
entrega a ele e o tamanho que VOCÊ mesmo se reconhece 
diante dele. Então: enxergue-se grande. Pense grande e aja 
com grandeza e assim vencerás! ”  

-Edigleide Rabelo    



“Enfrente seus medos e reavalie sempre suas crenças, elas 
podem ser limitantes. Não se deixe morrer lentamente! 
Abra mão das velhas crenças que te aprisionam. Elas não te 
servem mais e o que não te faz bem, não te fará falta.” 

-Edigleide Rabelo    

Reflexão
 - 05 -



“Vença  o desafio de aprender a lidar com o sofrimento, de 
modo que ele não sirva de desculpa para o seu fracasso. 
Vencedores encontram soluções e avançam, perdedores 
criam desculpas e paralisam. Você é quem escolhe como 
quer se apresentar ao mundo, diante de cada situação. Qual 
sua escolha?” 

-Edigleide Rabelo    

Reflexão
 - 06 -



“Leve a vida de forma mais leve: agradeça mais, perdoe 
mais, sorria mais, abrace mais, aprenda a conviver consigo 
e com os outros. Comece a fazer algo diferente e as coisas 
começarão a acontecer de forma surpreendente. O desejo 
com ação gera transformação.”  

-Edigleide Rabelo    

Reflexão
 - 07 -



“E passo a passo construímos nossa história neste 
mundo. Feita de vários começos, recomeços, 
alegrias, tristezas, dores, alívios, risos soltos, 
choro sofrido, esperança, fé e a certeza de que 
há algo maior e melhor esperando o seu SIM. Há 
um convite diário para você vencer e não apenas 
existir. Qual a sua resposta hoje?”

-Edigleide Rabelo    

Reflexão
 - 08 -



“Você deve ser o primeiro a acreditar no seu sonho; 
seja determinado, destemido, automotivado, pois 
nem sempre virá o incentivo de outros. O sonho é 
seu, pague o preço de realizá-lo.” 

-Edigleide Rabelo    

Reflexão
 - 09 -



“Jamais haverá uma nova vida se você continuar repetindo 
os velhos padrões de CRENÇAS, COMPORTAMENTOS E 
ATITUDES, que têm te levado aos mesmos resultados”.

-Edigleide Rabelo    

Reflexão
 - 10 -



Reflexão
 - 11 -

“Aprenda a celebrar os ‘pequenos nadas’ e desen-
volverás a capacidade de ampliar a visão acerca 
dos reais valores. A verdadeira felicidade nasce de 
dentro para fora. Permita-se florir!”

-Edigleide Rabelo    



Reflexão
 - 12 -

“Para conquistarmos aquilo que é fundamental em nos-
sa vida, devemos estar preparados para perdoar o que é 
irrelevante, abandonando o que não nos serve mais. Os 
ganhos virão, creia nisso!”

-Edigleide Rabelo    



“Fiz novas escolhas, descobri e percorro novos caminhos. 
Como consequência despertei novos olhares, risos e forças, 
que estavam escondidos dentro de mim.”

-Edigleide Rabelo    

Reflexão
 - 13 -



Reflexão
 - 14 -

“A gratidão transforma o que temos em suficiente.  A 
reclamação transforma o que temos em escassez.” 

-Edigleide Rabelo    



“Dentro de mim reside poderes adormecidos; poderes que 
certamente me assustam, pois sequer consigo imaginá-los 
e o desconhecido me traz medo. O que faço? Ignoro-os? 
Desacredito nesta verdade?
Não! Todos os dias visito minha caverna, enfrento os medos 
e saio cada dia mais feliz e segura.
Cada descoberta, posta em ação, me traz uma verdadeira 
revolução!” 

-Edigleide Rabelo    

Reflexão
 - 15 -





“É preciso continuar... ir adiante fazendo diaria-
mente a escolha de SER feliz, de encontrar novas 
motivações, de se reencontrar, de recomeçar, de 
reconhecer que sou um ser humano em permanente 
construção.” 

-Edigleide Rabelo    

Reflexão
 - 16 -



Reflexão
 - 17 -

“Falta acreditar em alguma coisa de verdade. Falta o senso 
de  missão, de  dever  cumprido, de fazer algo realmente  
importante, que será diferente e melhor. Permita-se ser o 
seu melhor a cada dia!”

-Edigleide Rabelo    



Reflexão
 - 18 -

“Se você já visualizou o que deseja ser e o que quer atingir, 
comece a agir imediatamente para que isso se torne reali-
dade. Impossível nada mais é do que uma palavra  grande 
que gente pequena inventou para se desculpar diante da 
vida, aceitando seus fracassos.” 

-Edigleide Rabelo    



Reflexão
 - 19 -

“A cada manhã o mundo pode ser encantador e novo para 
mim. Dependerá apenas de como eu decida enxergá-lo.”

-Edigleide Rabelo    



Reflexão
 - 20 -

“As coisas nem sempre acontecerão como imaginamos, 
planejamos. Surpresas e desafios hão de surgir. O impor-
tante é crermos que haveremos de vencer, que haveremos 
de crescer, que haveremos de aprender a depender cada vez 
mais de Deus.”

-Edigleide Rabelo    



Reflexão
 - 21 -

“Tenha fé de que o seu sonho se tornará realidade! Esse é o 
combustível que o manterá sempre motivado. A cada passo 
dado e objetivos conquistados você já visualiza os próxi-
mos a serem galgados. A fé nos exercita a darmos o passo 
antes de enxergarmos o chão.” 

-Edigleide Rabelo    



Reflexão
 - 22 -

“Olhar para o futuro com ousadia, construindo novos 
cenários com muito trabalho, afinal a melhor forma de 
prever o futuro é construindo-o.” 

-Edigleide Rabelo    



Reflexão
 - 23 -

“Sinta-se capaz de enfrentar e vencer cada desafio que a 
vida lhe apresentar. Nossas maiores batalhas começam 
em nossas mentes. Se as criamos, somos capazes de 
derrotá-las.”

-Edigleide Rabelo    



Reflexão
 - 24 -

“... E  se  te  faltar algo,  mesmo  assim, ainda  poderá  ser  
feliz, pois a felicidade está nas coisas simples. Está dentro de 
você! É um estado de espírito!” 

-Edigleide Rabelo    



Reflexão
 - 25 -

“Precisamos nos desapegar de tudo que ainda nos man-
tém presos à zona de conforto e desejarmos o novo. Em 
certas situações, nós precisamos virar a página do livro 
de nossa vida para perceber que aquilo que vem depois, 
é muito melhor.” 

-Edigleide Rabelo    



Reflexão
 - 26 -

“Saia do lugar onde você encontra-se e recomece a 
caminhada. A jornada é longa e seu sucesso depende de 
sua decisão ao dar o primeiro passo. Portanto, revista-se 
de fé, alegria e positividade e decida ir adiante!” 

-Edigleide Rabelo    



Reflexão
 - 27 -

“Dê o primeiro passo rumo ao seu crescimento,  tudo de-
pende de você. Os obstáculos devem ser enfrentados com 
coragem e ousadia. Crie estratégias, conquiste aliados e 
comemore sempre. A vitória não acontece do nada. Saia da 
zona de conforto, faça a sua parte e o resultado chegará.” 

-Edigleide Rabelo    



Reflexão
 - 28 -

“Quando você quiser realmente conquistar algo, faça como 
os grandes mestres: alimente mais a sua coragem e deixe o 
medo morrer de fome.” 

-Edigleide Rabelo    



Reflexão
 - 29 -

“A diferença nunca esteve no tamanho da pedra que me fez 
cair e sim, na forma como me levanto e prossigo após cada 
queda.” 

-Edigleide Rabelo    



Reflexão
 - 30 -

“Como você acordou hoje?
Acreditando... Sentindo-se uma pessoa vitoriosa, proferindo 
palavras de alegria e gratidão?
Assim será o seu dia, repleto de vitórias, alegrias e motivos 
para agradecer.
Esta é uma linda verdade: O que planto, colho!”  

-Edigleide Rabelo    



PALAVRAS FINAIS

 Provavelmente você será tentado a ler todas as frases de uma única vez. 

E se chegou aqui antes de 30 dias então é porque realmente cedeu a este impulso. 

Quero te dizer que não há nada de errado nesta atitude, mas convido você a ensinar 

o seu cérebro a aprender  refletir, isso gera autoconhecimento.

 Nosso cérebro aprende da seguinte forma:

1. . 10% lendo 

2. 20% ouvindo

3. 30% observando

4. 50% assistindo

5. 70% debatendo

6. 80% praticando

7. 95% ensinando

 Meu convite a você é que pratique ou ensine seu cérebro  sobre estas  

reflexões diariamente, uma a uma. Há um poder especial quando registramos nossos 

aprendizados. Então, a cada dia que  você parar para refletir em uma das frases 

contidas neste mini e-book, poste em sua rede social de preferência a foto da  

mesma e seu aprendizado, o que te marcou. Ao postar use  #eupraticooamor,   

assim saberei o que você tirou de conclusão para sua vida e se estou contribuindo 

de alguma forma para seu autodesenvolvimento, pois esta é minha missão. Mesmo 

que não queira compartilhar de forma online, cultive o hábito de escrever seus 

aprendizados, construa seu próprio livro de reflexões. Te garanto, isso gira uma 

chave poderosa dentro de nós.

Um abraço,

Edigleide Rabelo



 Pedagoga, Psicanalista Clínica,  Escritora, Especialista 
em Gestão Educacional, Especialista em Gestão de 
Recursos Humanos, Especialista em Coaching de Pais & 
Filhos, Practitioner em PNL e Expert Coaching pela Escola 
Brasileira de Programação Neurolinguística, Personal e 
Professional Coach e Leader as Coach pela Sociedade 
Brasileira de Coaching. Consultora em Escolas e Empresas.
 Publicou os livros:
�Maneiras Criativas de Ensinar: Dinâmicas de Grupo e Jogos 
Cooperativos para o Ensino Fundamental I e II
� Para seu Dia Nascer Feliz! 
� Pratique o Amor
� Mais que Palavras - Descubra a força que reside em sua 
atitude! 
� Mais que Palavras - Faça algo por você todos os dias.

 Palestrante, conferencista nas áreas Educacional e 
Motivacional. Ministrou palestras, conferências, workshops, 
cursos, simpósios educacionais, jornadas pedagógicas nas 
redes estaduais, municipais e particulares, Empresas e Fóruns de 
Liderança em vários estados do Brasil.
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