O poder da criação
“-Todos nós em algum momento da vida sentimos este poder, seja
para criar algo que aos outros perece simples, seja criar algo
que no final resulte em uma grande obra.
Vinha hoje no carro escutando música quando tocou esta , que
tem tudo haver…”
O Poder da Criação
Diogo Nogueira
Não, ninguém faz samba só porque prefere
Força nenhuma no mundo interfere
Sobre o poder da criação
Não, não precisa se estar nem feliz nem aflito
Nem se refugiar em lugar mais bonito
Em busca da inspiração
Não, ela é uma luz que chega de repente
Com a rapidez de uma estrela cadente
E acende a mente e o coração
É faz pensar que existe uma força maior que nos guia
Que está no ar
Vem no meio da noite ou no claro do dia
Chega a nos angustiar
E o poeta se deixa levar por essa magia
E um verso vem vindo e vem vindo uma melodia
E o povo começa a cantar lá laia
Lá lálaiá…lala…
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Um minuto de coragem
Post (0228)+Vídeo

Um minuto de coragem é mais do que suficiente !
Já pensou em mudar a sua vida? Sair do rotina, do lugar comum,
enfim, correr atrás da sua felicidade de uma vez por todas? Um
minuto de coragem pode mudar sua história, e pode ser o
primeiro passo em uma caminhada para um final feliz.
Quando a gente está feliz com a nossa rotina, é só ajustar as
velas e colocar o barco na direção certa, mas existem momentos
em que é preciso tomar uma decisão, mudar as regras da sua
própria história.
Já tive alguns minutos assim na minha vida, sendo que uma vez,
troquei de profissão, largando absolutamente tudo o que
conhecia e apostando no desconhecido. Apesar da incerteza
daqueles dias, foi a melhor decisão que podia ter tomado na
vida, talvez até a única possível.
-Afinal de contas, mudar é assustador, mas mais assustador
ainda é ficar sempre no mesmo lugar.
E o fato é que apertar a tecla “pause” de um comportamento
rotineiro, a fim de questionar atitudes, sair da inércia
confortável na qual mergulhamos no dia a dia e, enfim,
provocar mudanças, talvez seja o que faltava para que
busquemos as asas que deixamos empoeiradas, não?
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