
  The words We Choose Shape Our Lives
(As palavras que escolhemos moldam nossas vidas)

Words have power. Their meaning can shape our beliefs, drive our behavior, and create our world. 

Their power arises from our emotional responses when we read, speak, or hear them. Just say the 

word “fire” in the workplace, or in a crowded theater, and you’ll get two completely different but 

powerful emotional and energetic reactions. 

Palavras têm poder. O significado deles pode moldar nossas crenças, conduzir nosso comportamento e criar nosso mundo. Seu poder surge de nossas 

respostas emocionais quando as lemos, falamos ou ouvimos. Basta dizer a palavra "fogo" no local de trabalho ou em um teatro lotado e você terá duas

reações emocionais e energéticas completamente diferentes, mas poderosas.

Words are extremely powerful tools that we can use to raise our personal energy and improve our 

lives, though we’re often not conscious of the words we speak, read, and expose ourselves to. Yes, 

even the words of others can easily affect our personal vibration. Spend a few minutes with a person

who is complaining a lot and who uses all sorts of negative terms, and you’ll feel your personal 

energy collapse. Words have great power, so choose them (and your friends) wisely!

As palavras são ferramentas extremamente poderosas que podemos usar para aumentar nossa energia pessoal e melhorar nossas vidas, embora muitas 

vezes não tenhamos consciência das palavras que falamos, lemos e nos expomos. Sim, mesmo as palavras dos outros podem afetar facilmente nossa 

vibração pessoal. Passe alguns minutos com uma pessoa que está reclamando muito e que usa todos os tipos de termos negativos, e você sentirá sua 

energia pessoal entrar em colapso. As palavras têm grande poder, então escolha-as (e seus amigos) com sabedoria!

How many times a day we say things like, “I hate my hair,” “I’m so stupid,” and so on, We never 

think that these words bring negative energy into our vibration and affect us on a physical level, but 

they do. Ancient scriptures tell us that life and death are in the power of the tongue. Well, it turns 

out that, it's true!

Quantas vezes por dia dizemos coisas como "Eu odeio meu cabelo", "Eu sou tão estúpido" e assim por diante. Nunca pensamos que essas palavras 

trazem energia negativa para a nossa vibração e nos afetam no nível físico, mas eles fazem. As escrituras antigas nos dizem que a vida e a morte estão 

no poder da língua. Bem, acontece que é verdade!



Some of us are in the habit of using the same negative words over and over again, out of habit. The 

problem is that the more we hear, read, or speak a word or phrase, the more power it has over us. 

This is because the brain uses repetition to learn, searching for patterns and consistency as a way to 

make sense of the world around us. Only after being burned a few times can we understand that fire 

is always hot.  I’m sure you’ve experienced having a song stuck in your head all day long, you just 

can’t get the melody out of your head. Repetition is the most powerful tool to imprint something 

into our minds and keep it there. 

Alguns de nós costumam usar as mesmas palavras negativas repetidamente, por hábito. O problema é que, quanto mais ouvimos, lemos ou falamos 

uma palavra ou frase, mais poder ela tem sobre nós. Isso ocorre porque o cérebro usa a repetição para aprender, buscando padrões e consistência 

como uma maneira de entender o mundo ao nosso redor. Somente depois de ser queimado algumas vezes podemos entender que o fogo está sempre 

quente. Tenho certeza de que você experimentou ter uma música presa na sua cabeça o dia todo, você simplesmente não consegue tirar a melodia da 

sua cabeça. A repetição é a ferramenta mais poderosa para imprimir algo em nossas mentes e mantê-lo lá.

Put affirmations on a paper around your home and office that say wonderful things about you, your 

family, or your goals. Wear clothes that have positive messages or phrases on them. Imagine the 

kind of positive energy you’ll be generating for yourself when you are wearing positivity all day 

long. As you keep doing these things, you use the power of repetition in a highly effective way for 

your benefit. You have the power to change your world, and using words consciously is one of the 

quickest ways to shift the energy you bring into your life. 

Coloque afirmações em um papel em sua casa e escritório que digam coisas maravilhosas sobre você, sua família ou seus objetivos. Use roupas com 

mensagens ou frases positivas. Imagine o tipo de energia positiva que você estará gerando quando estiver usando positividade o dia todo. Ao 

continuar fazendo essas coisas, você usa o poder da repetição de uma maneira altamente eficaz para seu benefício. Você tem o poder de mudar seu 

mundo, e usar palavras conscientemente é uma das maneiras mais rápidas de mudar a energia que você traz para sua vida.

That's it guys

See you later and Take care everybody


	The words We Choose Shape Our Lives

