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Todas as vidas são valiosas: nenhuma é maior ou menor, 
mais ou menos brilhante que outra. O céu de todas as 
vidas é feito de constelações, mas nem todo mundo já 

parou para observar seu próprio céu.
Você sabe quais são suas estrelas? Talvez ainda não tenha 

encontrado dentro de si a imagem exata ou a palavra certa para 
descrevê-las, mas sua alma vibra com o sentimento que emana 
dessas constelações. Seu coração, que me lê neste instante, conse-
gue sentir a vida que você tem, pode e precisa ter, pois ele bate, e 
sua alma toca delicadamente estas páginas, que sorriem em res-
posta ao sentimento desse contato.

As estrelas são os sonhos que você tem ao longo da vida. Elas 
formam constelações só suas, porque cada coração trilha um cami-
nho diferente e tem suas próprias histórias. Quando você pensa 
nas suas estrelas, o que o seu coração sente? O que você quer para 
o futuro? 

Os melhores sorrisos sempre acontecem quando estamos pró-
ximos do que nos faz felizes. Eles vêm da nossa alma, a fonte de 
todos os sentimentos e da nossa vida: do mesmo lugar em que 
guardamos os nossos valores, desejos e sonhos mais preciosos. 

Conhece aquela expressão “bem no fundo do meu coração”? 
É isso…
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Nossos sentimentos são a forma que a alma encontra para se 
comunicar conosco. Assim, achar seu caminho verdadeiro é apren-
der a escutar o que a sua alma diz, é ouvir a si mesmo. Se você se 
concentrar agora, conseguirá entender o que suas emoções estão 
pedindo?

Para que possamos concretizar nossos sonhos mais preciosos, 
devemos traçar e tomar a rota que nos permitirá desfrutar da vida 
ao máximo, sem que ninguém interfira, pois é para isso que esta-
mos aqui. Infelizmente, muitas pessoas deixam de lado a beleza de 
sua própria caminhada por escolherem caminhos que não são seus.

Não tenha medo. Agarre os seus sonhos.
Se você sente que o seu lugar é muito além de onde você se 

encontra agora, sua missão começa aqui.
As páginas deste livro serão infinitas, porque é como desejo 

que você sinta suas emoções, e as palavras aqui contidas foram 
impressas com a tinta que escorreu do meu peito, pois não há outra 
forma de escrevê-las. 

Venha comigo, para que, juntos, possamos refletir sobre quem 
somos e aonde queremos chegar. Nesta jornada, analisaremos o 
coração humano e entenderemos como podemos transformar essas 
sensações nas escolhas das rotas que nos levarão à felicidade.

Venha! Vamos voar juntos rumo ao infinito, como astronautas 
explorando o espaço, em busca do que realmente é importante 
para nós.

Olhe para cima. Suas estrelas estão ansiosas. Você sabe do que 
elas são feitas? Você já parou para pensar que, talvez, o brilho 
delas seja um mero reflexo do seu? E que, na verdade, sua luz é tão 
intensa como a que vemos no céu? 
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Os sonhos da alma

A vida deve vir sempre acompanhada de 
deslumbramento, de um tipo de arrepio que 
acontece quando nos emocionamos com as 

nossas próprias conquistas.
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Todas as pessoas têm o dom de sonhar, e os sonhos orien-
tam nossos passos no presente para que possamos ir na 
direção daquilo que nos fará felizes no futuro. Os sonhos 

são também um lembrete dentro do coração de que nosso destino 
deve ser apaixonante.

Quis começar este livro pela alma, porque ela é o ponto de 
vitalidade que alimenta o nosso entusiasmo para qualquer destino 
que desejamos. Nossa alma é tão ampla! Temos emoções e ideias 
tão abundantes, que se tornam um combustível natural para irmos 
em frente. Assim, um sonho sempre puxa o outro, pois é disso que 
a vida se alimenta.

Percebo que, quanto mais cedo conheço meus sonhos, mais 
lindos se tornam cada um dos meus passos. Quando uma pessoa 
se desvia daquilo que importa à sua alma, ela se deprime e se 
cansa do presente, pois a alma guarda o que é fundamental para 
nós, por mais que ainda o desconheçamos. Quando não estamos 
caminhando na direção do que nos traz um sentimento sincero e 
genuíno de realização, a vida nos avisa por meio da tristeza e do 
desânimo que nos invade. Você provavelmente já passou da sen-
sação de tristeza para a de felicidade em um piscar de olhos, sim-
plesmente por causa de uma mudança trazida por um 
acontecimento ou decisão. Esses sentimentos negativos são reca-
dos dados pela alma e, sem eles, você provavelmente não mudaria 
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de rumo: eles são necessários para nos lembrarmos da rota e rein-
ventarmos nosso caminho.

Os sorrisos que surgem dentro de nós são os melhores, pois 
nascem como uma confirmação da via que tomamos a caminho 
das nossas estrelas.

Muitas vezes, traímos nossos desejos, porque é muito mais 
fácil seguir um caminho confortável do que nos arriscarmos em 
uma trilha difícil. Assim, preferimos aceitar que os sonhos são inal-
cançáveis, pois a expectativa e o esforço necessário para realizá-los 
trazem muito sofrimento e fazem com que tenhamos de encarar a 
possibilidade do fracasso. 

Desculpe, coração que me lê, mas você só conseguirá se sentir 
satisfeito quando encarar os desafios impostos pela sua vida; afi-
nal, brincar com seus sonhos e tratá-los como bobagem acaba 
fazendo com que você leve uma vida de pouca harmonia com a 
sua felicidade.
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2
O tempo

A pressa que nos move a cada dia tem mais  
a ver com nossas obrigações do que  
com nossos momentos de prazer.
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Cada pessoa tem uma história única de vida e, por conse-
quência, tem seu próprio tempo. Essa coisa de nos forçar-
mos a seguir o ritmo dos outros é uma grande bobagem. 

Tentar obedecer a velocidade de ponteiros que não são nossos é 
perigoso e muito difícil. 

Na verdade, é lindo perceber que você tem um tempo só seu, 
e encontrá-lo ou entendê-lo não é nada complicado.

Desempenhamos todas as nossas tarefas em nosso próprio 
ritmo, então vamos lá. No seu tempo, claro!

Com que velocidade você lê estas palavras? Você pausa para 
pensar sobre o que estou te dizendo? Tira alguns minutos para 
sentir melhor o que estou tentando revelar a você? Talvez prenda 
a respiração e leia de uma vez só? 

Está começando a perceber? Neste instante, enquanto você lê 
esta frase, já está começando a entender o ritmo com que faz cada 
coisa. A forma com que você lê, sente e pensa sobre as palavras 
que te digo é sua e única, como único também é o jeito com que 
fazemos tudo em nossas vidas. O tempo e, consequentemente, a 
rapidez com que experimentamos os acontecimentos, se expande 
ou se contrai de acordo com o que sentimos: a duração de um gole 
de nossa bebida favorita, de um beijo muito desejado, de um 
abraço apertado em alguém de quem sentimos falta ou do cami-
nho de uma lágrima sobre a nossa bochecha é completamente 
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diferente. Quanto tempo dura o sim ou o não envolvidos em uma 
decisão muito bem pensada ou em uma escolha por impulso? 

O tempo que seu coração leva aproveitando as coisas boas ou 
tentando sobreviver às ruins é único, pois cada pessoa tem um 
tempo que deveria ser entendido e respeitado.

Cada vez mais, estou certo de que devemos nos atentar e obe-
decer a velocidade que a nossa alma pede. Para tudo. Você se lem-
bra daquela nossa conversa sobre devermos seguir o caminho que 
nos leva aos nossos sonhos? Ora, eis aqui mais um passo para você 
chegar lá.

Tudo o que fazemos, inclusive irmos em direção às nossas estre-
las, deve ser feito no tempo mais próximo possível do que achamos 
suficiente para apreciarmos a vida e tudo que ela nos traz, sejam 
sabores, cores ou sentimentos. Somente quando reconhecemos essa 
cadência e deixamos de lado o descompasso entre o tempo que que-
remos e o que precisamos é que nos aproximamos verdadeiramente 
de nós mesmos e do caminho que nos fará felizes.

A urgência e a calma podem ser igualmente deliciosas e tortu-
rantes, pois nosso coração sabe que há coisas que devem durar um 
milésimo de segundo e outras que devem durar horas… 
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“Me acalmo, me sinto e percebo os ritmos e o tempo da 
minha alma. Encontro os sorrisos que vêm de dentro e 
entendo que nascem quando deixo meu interior ser livre. 
Entender a velocidade com que desejo sentir e amar talvez 
faça com que as estrelas se aproximem ou, quem sabe, eu 
já esteja mais perto delas…”
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3
Os ciclos

A vida é feita de opostos: partidas e 
chegadas, idas e vindas, perdas e ganhos, 
encontros e desencontros, despedidas e 

descobertas - o vai e vem das nossas ondas.



13

Somos humanos, então é natural que não desejemos nos des-
pedir do que nos dá prazer. Ao mesmo tempo, estamos 
sempre abertos para acolher o que é novo e faz nossa alma 

sorrir, ainda que desconhecido. Por sermos atraídos pelo prazer, 
desejamos colecionar momentos bons, que façam nossa mandí-
bula doer de tanto sorrir. 

É aí que esbarramos em um grande paradoxo: como lidar com 
a frustração de sabermos que os sentimentos que encontraremos 
em nosso caminho nem sempre serão aquilo que desejamos? Como 
não nos acovardar diante da inevitabilidade de abrir mão de coisas 
incríveis?

A resposta é simples: tendo um coração enorme e maduro o 
bastante para reconhecer a beleza dos ciclos que compõem a 
nossa vida. 

Resistir ou nadar contra a maré é inútil. Entenda: lutar contra 
o inevitável é um desperdício da energia que você deveria utilizar 
para lançar os alicerces e construir uma base sólida para o caminho 
que você deve ou quer seguir. 

Lembra-se de quando conversamos sobre o tempo? Nova-
mente, afirmo que devemos nos permitir sentir tudo que precisa-
mos, pelo tempo necessário. Em outras palavras, significa 
aceitarmos as mudanças, as perdas, as partidas e os erros e admi-
rarmos a beleza que essas mudanças produzem em nós. É só 
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através da compreensão desse processo que seremos livres o bas-
tante para nos entregarmos plenamente à felicidade.

Sabe, quando penso a respeito de quem eu era no passado, mal 
consigo me reconhecer. Comparando minhas reações de antes com 
as que tenho hoje por causa da minha personalidade, das atitudes, 
dos sentimentos e das vontades atuais, percebo nitidamente o 
quanto cresci. Faça o mesmo: no seu tempo, claro, tire alguns minu-
tos para se lembrar das dificuldades, das decepções e das tristezas 
pelas quais você passou. Tente recuperar o que você sentiu e a 
forma com que reagiu. Aposto que você também não reconhecerá 
muita coisa, porque evoluímos, nos transformamos, é natural. 

Infelizmente, a dor é responsável por grande parte do nosso 
crescimento, pois é ela que nos força a encontrar saídas para reto-
mar a busca pela felicidade. É o incômodo trazido pela dor que nos 
tira da zona de conforto e faz com que nos reinventemos e possa-
mos enxergar as novas ideias, sensações, atitudes e escolhas que 
devemos fazer para reconhecer a pessoa que nos tornamos e o 
caminho que devemos seguir. A dor nos ensina um montão de coi-
sas, pois nos obriga a responder a perguntas incômodas. É após 
um período de sofrimento que tentamos entender como evitar 
uma situação parecida ou conseguir um resultado melhor.

Isso se chama crescer e esse crescimento traz consigo a matu-
ridade necessária para compreender como podemos melhorar. 

Mas não se engane. Um período de sofrimento não acontece 
necessariamente para que enxerguemos nossos erros. Às vezes, 
temos que experimentar uma perda para adquirirmos a lucidez 
necessária para entender melhor as infinitas possibilidades de 
escolha com as quais a vida nos brinda.

É dessa maturidade que precisamos quando percebemos que 
algo chegou ao fim ou pressentimos que o fim está próximo. 
Quando fazemos uma escolha ou decidimos caminhar ao lado de 
alguém, admitimos um desvio na rota que havíamos traçado para 
nós mesmos. Muitas vezes, entramos em ruas curtas e sem saída, 
de extensão pré-determinada, como um curso, uma viagem ou um 
plano, cujas datas finais nos são anunciadas desde o início. Por 
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outro lado, o final de algumas estradas se perde no horizonte, e a 
duração dessa viagem não nos é revelada: pode ser infinita ou exi-
gir esforço para a construirmos a cada passo. 

Acredito que assim são os relacionamentos humanos, pois exi-
gem uma quantidade de cuidado, confiança, respeito e amor que 
varia a cada dia e só é entendida pelo nosso coração. Não há receita 
de bolo: cada minuto é único e necessário para que essa estrada 
permaneça aberta e cheia de possibilidades. Em outras palavras, 
como você não é a única pessoa responsável pela construção e pela 
manutenção desse caminho, não romantize as dificuldades: é a 
falta de cuidado dos caminhantes que permite o aparecimento de 
buracos e obstáculos que, a longo prazo, impossibilitam a viagem. 
Lembre-se sempre de que é a falta de cuidado diário com as rotas 
que abrimos para os nossos relacionamentos humanos que rouba 
o prazer do percurso.

Por mais que você se apresse para construir um pedacinho na 
última hora, aprenda a olhar para o horizonte e a reconhecer o fim 
de uma trilha e as novas possibilidades que se abrem à sua frente. 
Analise seu relacionamento e, caso você e seu parceiro ainda 
tenham energia e vontade, sincronizem suas bússolas e trabalhem 
para recriar o rumo que vocês seguiam. Agora, se vocês estiverem 
exaustos e o terreno parecer desafiador demais, talvez seja hora de 
tomar novos rumos, que serão mais fáceis de seguir por causa da 
bagagem adquirida em conjunto: a convivência de cada passo se 
transformou em crescimento para as novas viagens que vocês terão 
pela frente.

É no aprendizado que mora a beleza dos ciclos.
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4
Coração com coração

Quando um coração se conecta a outro, um novo 
lar passa a existir. Conexões verdadeiras nos dão 

sustentação para irmos sempre além.
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V idas que se expandem são aquelas que têm muitos lares; 
elas encontram apoio e força pelo caminho para viver com 
entusiasmo e ousadia. 

Penso que, para ser real e valiosa, toda conexão precisa ter um 
coração em suas duas pontas. Essa é, talvez, uma das ligações mais 
profundas de um ser humano com outro. 

É natural que estejamos expostos a diversas emoções no nosso 
dia, querendo senti-las ou não. As ruins nos amedrontam, nos con-
fundem e nos fazem inseguros do caminho. As boas nos envolvem, 
nos esquentam e nos fazem sentir mais completos.

O prazer que sentimos com o coração está diretamente ligado 
ao prazer de viver e de sentir que estamos aproveitando a vida. 
São nossas experiências, vivências e histórias que nos aproximam 
da ideia do tempo e da vida, das sensações boas colecionadas em 
nossos percursos.

Acredito que um dos mais valiosos e melhores caminhos para 
as delícias da vida seja a conexão coração com coração; mas preste 
atenção em um detalhe fundamental — é preciso que haja troca, 
que seja recíproco, que os dois corações enviem e recebam tudo de 
valioso que sabem produzir. Tome muito cuidado: é fácil nos 
conectarmos a um coração ao qual dedicamos muito da nossa vita-
lidade sem receber nada em troca. Esse tipo de contato é muito 
generoso, mas não produz equilíbrio — ele tem prazo de validade 
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e produz cansaço. Nenhum coração consegue oferecer vitalidade 
sem receber o mesmo em troca.

Às vezes, nos dedicamos mais do que o outro, mas isso não 
quer dizer desequilíbrio. Muitas vezes, sabemos que estamos 
diante de um coração capaz de retribuir com a mesma generosi-
dade, mas que nesse momento está precisando ser acolhido. E 
então, acolhemos, o que é a essência dessa relação: estar lá para o 
outro quando ele precisar.

Quando usamos o fogo de uma vela para acender outra, ele 
cria uma nova fonte de luz e calor sem precisar se diminuir. Ele se 
multiplica.

O amor é fogo.
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5
Destino

Preciso descobrir as cores que me compõem e, 
a partir delas, criar um mundo que me  

abasteça inteiro. 
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Sei o que, em meus cantos e meios, me faz respirar a vida. Se, 
por dentro, me percebo assim, por fora, preciso estar pronto 
para ser, viver e agarrar o que também faz parte de mim. 

Me encontro em cores, perfumes, toques e suspiros. Reconheço-
-me em vozes, músicas e carinhos que passeiam por aí como libé-
lulas e vagalumes. Então, vou até elas para vê-las, senti-las, 
entendê-las e assim compreender no mundo o que nele realmente 
me faz sentir bem.
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6
Solidão

A solidão não é vazia, ela nos ajuda a observar o 
mundo. Pode te oferecer uma oportunidade para 
aprender a enxergar o que você carrega no seu 

íntimo mais profundo.
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S olidão é se sentir só por dentro, é não desaguar no mundo 
e não receber o que o mundo deságua em você. Quando 
isso acontece, essas duas fontes de vida, você e o mundo, 

ficam desconectadas. Você pode estar no meio de uma multi-
dão e sentir que aquilo que o ligava ao que há ao seu redor é 
uma ponte que desabou. A sensação de solidão é extremamente 
dolorosa, é não encontrar onde expressar o que você é. Você 
não precisa saber afirmar quem é, mas precisa ter sempre a 
chance de poder ser você mesmo. Crescer, amadurecer é experi-
mentar o mundo e deixar ele te experimentar. É deixar o mundo 
também te conhecer.

Como todos nos sentimos sós em alguns momentos da vida, 
não podemos ignorar a existência desse sentimento. Na verdade, 
devemos transformá-lo em parte da nossa força, em combustível 
para o voo, por mais que ele nos enfraqueça e nos deixe com von-
tade de carinho e saudade dos tempos melhores.

Mas tenha calma. Há um movimento que pode ser feito e, 
aqui, te dou a mão para que o façamos juntos. Talvez você já tenha 
sentido ou ainda sinta solidão, e podemos pensar em formas de 
fazer com que isso seja menos sofrido. De toda forma, vamos pen-
sar sobre nos sentirmos sós para compreender que decisões tomar.

Nosso coração nos chama.
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EU, INTEIRO, SOU ARCO-ÍRIS...

Às vezes, pareço habitar um espaço fora de mim… 
Observo minhas margens vazias, longas e de horizonte 
distante e me assusto com o silêncio que habita minhas 
orlas, que já foram de encontro e festa. Me vejo ali, 
apenas comigo mesmo e com a coragem de me enxergar. 
Meus anseios, confusões e lembranças parecem ser tudo 
o que resta, já que seus opostos se foram. É meu
momento só e de procura por vida. Há uma fagulha
sempre presente. Sem ela, eu nem sentiria o impulso da
busca. Procuro e entendo… Ainda que em forma de
fagulha, o fogo da vida não deixa de habitar em mim.
Qualquer coração vivo guarda sonhos em seus espaços, e
qualquer coração vivo tem força para acendê-los.

O olhar carrega suspiros. Preciso me analisar com 
emoção e atenção. Meus medos e sustos recebem 
atenção, porque já não posso ignorá-los. Terei que 
sentir, porque assim descubro o que eles dizem. A 
fagulha me acompanha e uso-a para descobrir a 
direção a seguir. Os sonhos são responsáveis pelos 
ritmos alegres que vivemos e a vida é feliz quando se é 
livre para querer qualquer infinito. Se meu peito 
conseguiu criar essas imagens, acompanhadas de 
sensações e cores, chamados sonhos, não sou eu quem 
dirá que não existem.
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7
A importância da 

tristeza

O calor das boas caminhadas nos envolve 
como o toque de um amor correspondido.  
O frio que nos faz sentir solitários nos  

alerta sobre o caminho. Tudo o que sentimos 
nos indica a direção certa. A tristeza quer  

te fazer feliz. A cada passo, seus 
sentimentos vêm te contar a direção  

em que você está.
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Pode parecer contraditório atribuir uma qualidade positiva 
à tristeza, mas confie: ela realmente quer te fazer feliz. A 
tristeza nos afasta de tudo que dá sabor à vida. Passamos a 

não conseguir defini-la com muitas cores, sabores, perfumes e 
toques. A ausência de vida é sentida com a dor de um coração que 
deseja sonhar e sorrir. Se esse sentimento nos afasta de tudo que 
dá sabor, ele também nos mantém longe do que é capaz de moti-
var nossos corações e faz com que o horizonte e o sol pareçam dis-
tantes e inalcançáveis, o que nos faz pensar em menos cores, 
menos calor, menos movimento. 

Só um peito triste sabe a grandeza da ausência que sente. Pre-
cisamos encontrar novos sóis que nos façam crescer e ganhar força 
para voltarmos a sentir o horizonte de pertinho. Temos que buscar 
calor de vida.

Precisamos aprender a escutar nossos sentimentos, pois eles 
sempre trazem recados da alma. Se você se sente feliz, ótimo, o 
recado é fácil: siga em frente ou faça mais vezes isso que já está 
fazendo. Se está com medo, seu cuidado consigo mesmo chega 
rapidinho e te protege do perigo. Todas as emoções têm sua 
função. 

Se você está triste, calma, coração, vamos descobrir juntos o 
que precisa ser mudado. A tristeza quer te fazer feliz porque ela é 
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um alerta sobre aquilo de que precisamos cuidar. Como é difícil 
entender o que ela nos diz. Precisamos sentir, refletir e nos apro-
fundar em suas causas, e é exatamente o que ela nos pede. Se a tris-
teza não existisse, seu coração não perceberia que seus passos não 
te levam a lugares bons e você continuaria rumando a um destino 
que não te faz feliz. 

Que bom que ela existe, grita e nos machuca, mas não deve-
mos nos acostumar à dor, pois ela deve funcionar somente como o 
impulso que precisamos para começar a trilhar um novo caminho 
para as estrelas… 

Assim, não precisa ter medo, coração. Somos astronautas, 
lembra-se?
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8
Aquilo que só nós 

podemos ser
Nada nem ninguém existe em seu lugar neste 
instante. O espaço é seu, a existência é sua e, 
por onde você estiver, será você e não outro. 
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Cada milésimo de tempo vivido pelo teu coração e por teus 
sentidos faz cada vida desses milésimos ser percebida do teu 
jeito. Sempre somos, dentro do mundo, uma possibilidade 

única, porque do mundo fazemos uma possibilidade toda nossa.
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MINHAS PEGADAS DE SORRISOS...

Às vezes, minhas histórias mais felizes me vêm à cabeça e 
meu sorriso se abre instantaneamente. Antes, sinto, pois antes 
de estampar as curvas do meu rosto, o sorriso nasce na 
emoção do meu eu mais profundo. Penso sobre sua chegada 
em imagens, sons, perfume e toque e vejo como são 
grandiosas. Guardei cada detalhe de suas vidas e senti cada 
tempo dos seus sentidos. Que sorriso gostoso… Vivi. Essa 
afirmação é um sorriso, vivi! E percebo, finalmente, que esse 
orgulho, a presente felicidade, nasce de lembrar de tempos em 
que meu maior desejo era minha própria vida. Eu vivi o que 
meu coração precisava viver. Foi ele que pediu…

Se tanto me envolve e me alimenta, há uma absoluta 
certeza. Meus passos seguintes carregaram os elementos 
daqueles céus já vividos. O que cada céu nos ensina? Pulso 
com a certeza de que sou todos os céus que conheci. Ainda há, 
nos meus pés, a temperatura daquele chão e por lá minhas 
pegadas ainda residem. Meus olhos mantêm registrado o 
quanto relaxaram até se fecharem diante de tanto, seguido dos 
registros de quanto se recusaram a fechar diante de outro 
tanto. Por esses percursos, vi muito por dentro e pelo 
horizonte que eu tinha. De fato, não poderia definir o quão 
precioso era tudo por onde eu estava. Minhas emoções 
nasciam de dentro, então eu vivia com todas as minhas 
pulsações presentes em tempo de vida.
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