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Um toque
Um instante

Em que o corpo
Tocou a alma num sopro
E eternizou nas palavras

Um sentir.
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Sonho, desejo, querer...

Vontade é um sonho que se faz
Quando os olhos se fecham para sentir
O que há no coração e vibra na mente.

Um desejo imenso de querer
Que o sonho se materialize
Que o desejo aconteça
Ao abrirmos os olhos e tocarmos o que por dentro aflora.

Desejo é a vontade
De tornar o prazer que a gente sente
Eterno
Presente
Latente
No toque de todos os sentidos.

Felicidade é sentir
Magia é dividir
Tudo o que a gente sente
Com outro coração que vibra na mesma intensidade
De um só querer.
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Uma dose de loucura

Nada como uma pitada de loucura
Como primeiro passo
Numa estrada repleta de surpresas.

Para ser sábio é preciso
Um passo de loucura
Com muita doçura
E um toque de luz!

Viver é enlouquecer
Se embriagar de prazer
A cada vento
Que a vida traz.
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Era uma vez...

Era uma vez quando o amor se fez
Não na matéria, mas lá ao longe
Na espiritualidade em outra dimensão...

O corpo só quer vivenciar
O coração sentir
E a alma tocar esta tão suave conexão.
Não me pergunte nomes
Quando apenas guardei os sentidos
Que me fizeram tocar um outro mundo
E encontrar em outro lugar
O que há tempos procuro.

Maravilhoso é o desconhecido
Divino sentimento
Toque mágico
Que une passado e presente
Num único instante de luz.

Querer você outra vez
É pedir demais
Então mantenho acesa a lembrança
O sabor, o som, o toque
De quando a minha alma voou...
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Dançar

Dançar
É extravasar o que há por dentro
Um sentir
Um sentimento...

Dançar
É libertar o que sinto
É realizar em movimentos
O que vibro.
É transformar em magia
A harmonia que flui no coração
Causando um imenso prazer à mente
Relaxando o corpo numa doce melodia.

Seja noite
Seja dia
Seja onde for
A dança eleva o meu amor.
Nela expresso a vida
Dou sentido a minha história
Deixo rastros na memória
Repleta de sons
Imagens
Toques
Sentidos...
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Ilumine sempre...

Tem gente que amanhece
Tem gente que desperta
Tem gente que se veste de si mesma e acontece.

Tem gente simples
Sem adereços
Sem roupas
Sem máscaras
Sem nada
Totalmente desnuda
Somente com a luz da alma.

Tem gente que já nasce sabendo
Que por aqui é apenas uma viagem
Para aprender, refletir
E deixar apenas um rastro
Para iluminar o caminho
De quem vem atrás.

Hoje eu quero apenas dizer
Ilumine o seu ser
Ilumine o seu olhar
Ilumine o seu querer
Faça o sorriso acontecer primeiro em você.
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Sou enquanto desenho o que sinto...

O tempo passa
Arrasta o corpo
Desenha a alma
Molda o coração
Afina os sentimentos...

A cada passo
A vida mostra à parte
A arte que me faz
Ser o que sou
Sombras
Luzes
Cores
Sabores
Aromas
Tudo interage
Numa simples imagem.

É preciso ter a coragem
Para escrever a cada dia
O que molda
A magia que transforma
Toda vez que vejo no desenho
O reflexo de quem sou.
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Amor demais...

A gente quer amar
Mas quando o amor chega, por medo
A gente tranca o desejo
E desiste de sonhar.
A gente quer amar, mas tem medo de se entregar
De mostrar a nossa essência
Num simples olhar
De deixar que a transparência
Do que a gente sente
Venha à tona
Nos deixando desnudos
Perante o mundo.
A gente quer amar
A gente sonha
Voa, imagina
Transcende no querer
E quando tudo acontece
A gente deixa de ser.
A gente quer amar
Mas é preciso juntar o querer
Misturar com a vontade
Deixar tudo bater até virar coragem
Para amar sem medo e ser puro amor.
A gente quer simplesmente amar...
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Levei...

Levei enquanto caminhava
O que me coração gostava
Quando ele sorria
Pegava, adicionava na bagagem
Um sentir
Uma imagem
Um aroma
Um som...

Levei apenas o que cabia em minhas mãos
O que afagava o coração
O que deixava a alma leve
Levei por onde andei
O que me fazia bem
Deixei por onde passei
O que iluminava o sorrir
O amor que vibrava em mim
Mas era em você
Que eu via ele florescer.

Levei um sorriso
Um suspiro
Um olhar
Um abraço...
Levei nos sentidos
O que hoje eu tenho pra contar.
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A vida vale...

A vida só vale
Com frio na barriga
Com desejo sem medo
Com vontade além do olhar...

Somente a maturidade permite
Ousar sem culpa
Pagar mico e ainda sorrir
Bem que me disseram que a vida
Começa aos 40
Depois desta idade
A gente se permite ser feliz
Mesmo atirando no escuro
Mesmo se atrevendo por um talvez
O que se leva desta vida além dos sentidos?

Que as loucuras sejam sempre minha companhia
Que o frio na barriga seja meu guia
Que os repentinos sorrisos me surpreendam a cada curva
E mesmo que eu venha a cair
Que eu me esborrache de rir.

A vida vale quando apesar de tudo
Fica algo bom para lembrar e sorrir.
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A vida sempre traz um algo a mais...

Aprenda
Amor é um sentir
Que toca onde ninguém vê
Cresce sem perceber
E quando explode
Já tomou conta do todo
Já virou sentimento.
Amar não é matéria
Não se pega na mão
Não se compra
Amor é pura conquista
Prazer, sentir, toque...
Não perca tempo
Tentando entender
Ganhe tempo
Deixando acontecer.
A vida passa
O tempo arrasta
E o que fica
É apenas o que vibra
Dentro de nós.
Quando algo tocar o seu olhar, sinta
Segure a respiração por um instante
E se este gesto te fizer sorrir,
Corra para tocar o que o faz feliz!
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Um grande amor

Um grande amor
É construído ao longo do tempo
Feito por amores que passam
Moldam o coração deixando no corpo
A história de um sentir.
Um grande amor é aquele
Que ensina
Beija
Abraça
Enlaça no corpo a alma
E toca o coração.
Um amor só é grande
Imenso
Quando ao sentir
Não há palavras que o descrevam
Pois os sentidos estão dançando dentro de nós.
A vida segue
Enquanto a gente ama
Até encontrar
Algo maior
Em algum lugar
Que toque
Os outros amores guardados
E transforme o passado em presente.
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Redesenhando a cada amanhecer

Hora de redesenhar o coração
Hora de reescrever uma história
Hora de ser mais uma vez
Você!

Quem é você?
Um coração que sente
Um corpo que se move
Uma alma que respira
Um ser que vibra a cada amanhecer.

Faça valer a pena SER
Ser assim
Do seu jeito
Com o seu movimento
Com a sua forma de amar.

A magia da vida está
No seu olhar
Na maneira diferente
De receber a vida
E distribuir sorrisos.

Vamos ser feliz!
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O amor voa enquanto vibra e pousa onde ama.

O amor gosta
De portas abertas
De carinho sem medida
De surpresas fora de hora
De beijos roubados
O amor gosta
Que a rotina vira curva
E a toda hora ele seja surpreendido
Por algo
Que o faça vibrar.

O amor adora
Ser tocado
De modo inesperado.

Quem cuida
Ganha
O que poucos conseguem
Em toda uma vida.

O amor é como um pássaro
Se ele pousa gosta
Se ele ama
Volta!
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Alma

Alma, uma luz que vibra,
Energiza, guia.

Corpo, um instrumento que leva,
Aconchega, sente
O que há no ar.

Coração, a magia
Onde reina os sentidos
Fábrica de sentimentos
Gerador de movimento.

Mente, painel controlador
Mantém o equilíbrio
Entre a alma, o corpo e o coração.

Enquanto um voa
Outro mantém a raiz
Enquanto um pulsa
O outro vive feliz.

Não dá para ser somente um
Quando a felicidade está
Na união de todos.
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Ame sempre...

A vida passa rápido para quem vive
E lentamente passa para quem sobrevive.

Ame enquanto sente
Abrace enquanto é quente o sentimento
Beije enquanto há o querer
Enquanto a gente sente
A vida passa
Mas o que a gente deixa
Vira semente
E um dia floresce
Em outro olhar
Em outro lugar...
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Não importa o fim quando a alegria está no meio...

Eu tentei
Me vesti de amor e coragem
Carreguei no peito o querer
E fui ao encontro do prazer.

Não há perdas
Quando se decide viver
Há apenas aprendizados
Há magia
Há alegria
Em apenas ser
Alguém que sente
Vibra e vive
Conforme o seu coração.

A felicidade chega
Para quem ousa e deseja
Para quem sempre está de portas abertas
Para um novo tempo
Para uma nova brisa
Repleta de vida e momentos.

19
Tânia Gorodniuk



Um sopro...

A vida é um sopro
Um suspiro
Um cheiro
Um vento
Um toque
Um olhar
Um beijo
Um gosto
Um som
A vida nada mais é que sentidos que tocam
Gravam na memória da alma
O que vibra no coração.

Toque por onde passar
E se deixe tocar pela emoção
Enquanto há vida no ar.
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Uma linda mulher!

Mulher
Curvas que delineiam o seu eu.
Mulher, suave luz
Toque sereno que seduz.

Mulher
Silenciosa magia
Que chega acaricia
Encanta e conquista.

Mulher, um sopro
Um vento, suave sentimento
Que toca de maneira serena o coração.

Mulher,
De olhar ousado
E um sorriso aberto.

Mulher, doce segredo
Mistério, magia
Emoções que transformam
Sensações que invadem.

Mulher coragem
Que se atreve sem medo de ser feliz.
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Eu preciso de você para ser

“Cheguei à humildade máxima que um ser humano pode atingir: 
confessar a outro ser humano que precisa dele para existir.”
(Caio F. Abreu)

Somos o reflexo do outro
Só podemos existir enquanto vida
Enquanto podemos tocar o nosso eu em outro olhar
Enquanto podemos sentir o nosso coração vibrar
Em outro sorriso.

De nada vale esta passagem
Se não houver o toque
A explosão do sentimento
A mágica do amor
Se não houver altos e baixos
Choros e sorrisos
Ganhos e perdas.

Só assim o ser humano vivência, aprende, 
Aperfeiçoa o que possui
Lapida a sua alma
Para voltar ao lugar
De onde tudo começou
Por amor.

22
Tânia Gorodniuk



Volta ao passado

Voltei ao passado com todo o cuidado
Abri o livro
Li e reli a minha história
Abri feridas
Curei as dores
Transformei amores
E voei para além de mim.

Ainda estou em viagem
Fazendo a limpeza
Reescrevendo o meu presente
Compreendendo o que passou
Para assim redesenhar meu futuro
Forte, seguro, inteiro.

Quando você volta
É apenas para buscar uma razão
Para entender o que no presente
Ainda faz doer.

A gente só segue adiante
Quando não há mais amarras
E assim voa, livre para um novo amanhecer.
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Renascendo

Renascendo
Aprendendo
Nada como altos e baixos
Para mostrar o que ainda há por dentro
Algo desconhecido
Forte
Mágico
Adoro as surpresas que a vida traz
Com um doce sabor de quero mais.

Vamos que a vida segue
E só consegue viver
Quem deseja conhecer
Um pouco mais além do que se vê.

Ontem eu fui
Hoje eu sou
Amanhã eu serei
Um novo ser.
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Falta...

Falta um pedaço de mim
Mas por incrível que pareça
Não é alguém
Mas sim algo meu que se perdeu
Quando o meu coração se entristeceu.
Falta uma parte
Aquela que sempre fez arte
Aquela que me empurrava para voar
Falta um pedaço do meu coração
Falta uma parte da história
Há um vazio sem sentido
Há um vento que sopra e corta
A saudade na alma.
Falta sim um pedaço que incendeia
Uma parte da minha essência que flui, voa
Entre os tempos
E desenha o presente.
Falta o meu ar
Falta o meu chão
Falta a parte essencial do meu coração
Uma parte de mim que se perdeu
Ao tocar o vazio e sentir frio.

Falta um pedaço de mim...
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Amor de almas

Amor de almas não tem corpo, não tem rosto
Quando o amor é apenas luz
Luz que toca
Luz que abraça
Luz que beija
Permeia, vibra, flui...

Sinto este amor que ultrapassa os tempos
Toca o presente, vem do passado,
Mostra o futuro e faz o meu coração sorrir.

Confesso não ter ainda entendimento
Para compreender este sentir
Somente o toque vale o sorriso,
Vale o olhar, vale amar.

E eu que pensei que amar fosse
Entre dois corpos
Pura matéria
Quando a vida veio e trouxe
Um amor de almas
Puro e especial...
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Hora de voltar a dançar

O amor vem mostrar
Que nada é pra sempre
Que tudo tem uma razão,
Ensinar a ser.

O amor toca de formas diferentes
Enquanto somos assim,
Seres imperfeitos
Que mudam com o tempo.

O amor faz a junção do coração a mente,
Da alma ao corpo,
Da razão a emoção
E mesmo sem entender
A gente ama e sente um forte querer.

Amor é assim,
Inexplicável sentir,
Forte pulsar,
Eleva,
Entrega,
O nosso melhor à outro alguém.

Pouco importa o que virá depois
Quando o amor é maior que dois.
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Era uma vez...

A criação do dia e a noite
Conta-se que o dia é feito para movimentar
Criar
Por isso o Sol ilumina
Traz energia
Desperta o nosso olhar.

Já a noite
Quando a luz do Sol se vai
E chega o brilho das estrelas
É para nos ninar
Fazer o corpo repousar
A mente sonhar
Enquanto a alma voa
Para reabastecer em outro lugar.

Viver é assim
Puro equilíbrio
Um pouco de tudo
E tudo em um só dia
A magia de sentir a vida
E adormecer no desejo
Para no outro dia
Acordar com o sopro de um beijo.
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A vida acontece sem parar mas quando pausa, arrasa!

A vida é feita de momento
Instantes que surpreendem

Mas no intervalo sempre cabe
Uma saudade

Um desejo
Um abraço
Um beijo...

Na pausa a gente respira
Enquanto o coração suspira de prazer.
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Voar sempre…

Há momentos onde a razão impera
Onde a terra chama
Momento de pé no chão
Instantes que a gente reflete
Aprende
Transforma.

E há aqueles únicos
Especiais
Aqueles em que a mente voa
A alma vibra
E o corpo sorri
Só por sentir
Tudo acontecer no pensamento.

Solte as asas
Voe no sentir
Deixe a emoção agir
Realize na mente
O prazer de viver.
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A gente só quer tocar, sentir a vida e ser feliz!

A gente quer
Beijo no rosto

Mãos que se unem
Abraços que afagam

Olhares que se encontram
Enquanto o coração vibra

E o corpo se achega
Para tocar todos os sentidos.

A gente quer amar somente
Vibrar na mente

O que há no coração.
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O coração tem...

O coração tem um jeito especial
De tocar
De mostrar
Que há amor no ar
Que há em algum lugar
Um querer.

O coração tem um toque divino
Quando o corpo se fecha para chorar
Ele levanta e mostra outro cenário
Um novo caminho para seguir
Ir sem medo
Descobrir o que há além do olhar.

O coração sabe o que na verdade
Vibra na alma
Toca o corpo
E numa doce melodia
Faz a magia acontecer.

O coração tem um jeito especial de dizer:
"Voa mesmo sem saber pra onde
Eu guio o seu olhar
E faço você sorrir outra vez."
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A gente é...

A gente é o que sente
O que viveu
O que guardou
O que sofreu
O que sorriu
O que chorou
O amor que ficou de cada passo
A flor que se abriu cada vez
Que o coração se alegrou.

A vida é o que a gente quer
O que faz com o que recebe
A vida oferece os ingredientes
Mas quem elabora a receita é você.

Não reclame se a obra não sair perfeita, tente novamente
Recomece cada vez que sentir que é hora
De fazer tudo outra vez.

Tem dias que me canso de tentar e tentar e tentar...
Então sento para descansar e tomar um ar
Quando repentinamente um sopro
Me faz olhar em outra direção
Um suspiro toca o coração.
Novamente o corpo se fortalece voltando a tentar mais uma vez.
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Chove sentimentos

A gente chora
Quando algo aflora

E sem entender
A mente deságua

O sentir em lágrimas.

O corpo sente
A mente tenta em vão compreender

O que o coração quer falar.

Quando o muito
Inunda por dentro

Chove sentimento...
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Ando um tanto quanto…

Ando
Um tanto quanto
Sentimentos soltos
Sentidos contidos.

Ando reflexiva
Distraída
Por conta da vida
Que resolver me tocar
Além do olhar.

Ando sorrindo por tudo
Chorando por nada
Ando sentindo
O meu coração falar.

A gente chora
Quando algo aflora
E sem entender
A mente deságua
O sentir em lágrimas.

Ando
Com saudade de mim...
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Escrevo tudo o que sinto

“Se escrevo o que sinto é porque assim diminuo a febre de sentir.” (Fernando Pessoa)

Escrevo enquanto o corpo sente
Enquanto o coração pulsa

E a alma grava tudo o que sinto.

Escrevo a minha história nas linhas da emoção
Intensifico o meu sentir

Só assim serei eu
E voarei além de mim

Para dizer-te tudo o que sinto.

Apesar de não parecer
Escrevo tudo o que sinto

Sempre.
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Uma viagem do nada ao tudo!

Tem gente que viaja
Por uma estrada vazia
Solitário
Sem noite ou dia
Em busca do que o retorne a vida.
Tem gente que descobre
Que a estrada não é nada
Quando o olhar desperta o corpo
E a alma resolve voar.
Tem gente que do nada sente
O que nem vê
Nem toca
Mas pressente um sentir sem ter.
Tem gente que é diferente
Que sente
Que toca
Que voa
Viaja e percorre
O que a vida traz
Caminhos desconhecidos
Momentos inusitados
Um sopro de quero mais...
Tem gente assim
Que apenas sente no vazio do nada
O tudo do mundo!
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Um abraço…

Abraço é um laço que não se desfaz
Nem o vento
Nem o tempo

Apagam este sentir
Que fica eternamente gravado nos sentidos.

O abraço é um obrigado
Um estou contigo

Um me sinto seguro
Um sou seu

Um você é meu
Um amo você além das palavras

Por isso te abraço
Para tocar os sentidos

E assim dizer o quanto você me é especial.
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Ouvindo o coração

Amor que é amor enlaça
Abraça a alma
Acalma
Afaga
Ilumina
Vibra
Encanta...

Amor que é amor não questiona
Apenas sente o que na mente voa
O que no coração pulsa
O que na vida transforma
A cada passo
A cada olhar.

Amor que é amor
Ama pra sempre
O que o fez suspirar
Por um instante
Por um momento de luz e prazer.
Amor que é amor
Te faz feliz
Te faz viver!
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Você

Você vive em mim enquanto penso,
Sinto,  suspiro, vivo.

Você existe enquanto me faz bem,
Me faz amar,
Faz o meu melhor
Externar este sentir.

Você toca enquanto vibra os sentidos
Por onde passa
Enquanto olhares e sorrisos se cruzam
Sem nunca se tocar.

Você aflora no ar
Você voa
Você floresce por onde passa, aquece...

É você que me faz ser assim feliz
Aquele que aprendi desde que nasci
A ter por mim
Por quem me criou
E por tudo o que hoje sou
O meu amor!
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Viajo a cada noite dentro de mim...

A cada anoitecer viajo dentro de mim
Busco sentir o que sou
Busco viver o que penso
Viajo no sentimento em busca de luz.
É a noite que tudo acontece
Quando o mundo silencia
Quando as luzes se apagam
O meu mundo reluz.
Sou o que vibrei
Por onde andei
O que falei
O que fiz
O que me faz feliz.
Viajo sempre para sentir a cada passo
Um pedaço do meu coração
A minha viagem se faz pelos sentidos
Com toques suaves
Que trazem a vida cor
Aroma
Sabor
E muito amor.
Fui...
Fazer mais uma viagem.
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Valor

O que tem valor? 
Amor.

Tudo o que toca, eterniza
Cria vida na alma
Frutifica no coração
Voa na emoção.

O amor será sempre
O bem maior
A transformação precisa
Vida!

Amo amar
Amo sentir a vida tocar
Seja no vento
Seja no olhar
Seja apenas no sentimento
Amar...
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Beijo apenas um jeito de dizer, vem!

Beijo é o mais doce desejo de tocar
Sentir nos lábios outra pele
O beijo nada mais é do que a entrega
Do meu eu à você.

No começo tímido
Permeia face
Devagarinho chega aos lábios
Num toque suave
A boca se abre
E nesta entrega que começa
Somente os sentidos serão capazes de dizer
O que há além
Do toque
De um simples beijo.

Beijo
É o meu querer
Dizendo vem
É quando o coração pede
O corpo manda
E a alma canta
A cada toque.
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O que a gente não faz por amor...

Por amor a gente voa
Pega a estrada em disparada
Faz o tempo virar segundo
Só para estar
Onde o coração é feliz.
Por amor a gente não mede esforços
Quando o sentir é o que importa
E sorrir é o prazer maior.

Por amor
A gente realiza
O que for
Só para sentir um pouco mais
Este amor.

Por amor a gente respira
Vive
Suspira
Por amor a gente anda
Canta
Dança
Somente por amor
A vida vale cada momento
De alegria ou dor
Apenas por amor.
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Amar é um sentir bem!

O tempo pode não voltar atrás
Mas faz um bem voltar no tempo
Só pra sentir um sentimento
Que ainda vibra sem razão
Toca a emoção
Em pleno presente
Como é bom sentir o prazer
A felicidade fluir do nada
Mas levitar a alma com tudo.

A vida vale cada segundo
Quando a vida toca o coração.

Dizem que a gente ama sem querer
Eu digo que a gente ama
Só para sentir o coração sorrir
E a alma voar
Só para ser feliz.
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Inesquecível é viver sem medo!

Sabe por que a gente não consegue esquecer
Algo que marcou?

Porque um sentir não se apaga
A gente modifica
Molda
Mas jamais conseguirá tirar
O que nos fez
Naquele instante feliz.
Aprenda a vida se faz a cada dia
O presente grava na alma
O que passa
Não há borracha
Mas temos sim lápis de cor.
Inesquecível é tudo o que toca
E se tocou
Foi por amor
Foi para ensinar um pouco mais
Foi pra suprir o que faltava
Foi para alegrar quando chorava.
Sorria por ter tido a chance
De contar a sua história de forma vibrante
Colorida e inesquecivelmente linda!
Inesquecível é quando
O que passou
Criou vida dentro do coração.
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Saudade

A saudade prova
Que amar nunca será fora de moda!

A saudade prova
Que valeu a pena cada segundo
Em que o mundo sorriu
Em que a terra girou
Quando o amor tocou o nosso ser
Quando o olhar se encantou
Quando o sorriso floresceu
Quando tudo aconteceu
E a alma voou.

Saudade é a prova viva
De que vivi
Senti
E guardei tudo dentro de mim.
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Um poema, uma voz, um coração...

Se não houver amanhã
Tudo bem
Fiz o que pude
Realizei tudo o que quis
Fui feliz.

Se não houver amanhã
Eu sei
Que o meu amor foi maior
Maior que a dor
Maior que o medo
Maior capaz
De apagar tudo o que me feriu.

Se não houve amanhã
Minha alma vai leve
Quando o corpo deixou em cada passo
Um pedaço de mim.

Hoje olho para trás
E o que vejo
Foi apenas alguém
Que amou
Muito mais além...
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A vida inicia...

A vida começa quando floresço
Quando esqueço o que passou
Quando passo a caminhar no presente por amor.

A vida acontece
A cada olhar
Cada gesto
Cada som
Cada tom
Cada cor
Que toca e me faz suspirar.

A vida é um sopro
Um vento
Um tempo
Um rosto
Um sentimento.

A vida começa
A todo instante
Enquanto penso
Enquanto movimento o meu sentir.

A vida só pára
Quando por algum motivo paro de sorrir,
Voar, sonhar, sentir, amar...
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Amanhecer é a chance que a vida traz para fazer tudo outra vez...

Amanhecer
É quando o dia diz "Vem!"
É quando a vida traz uma nova chance
Para começar tudo outra vez...

Não importa o que passou
O importante é aprender sempre
E caminhar sorrindo
O resto acontece
Em tempo presente
Quando se vive com o coração.
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Um gesto, é tudo o que o coração quer!

As palavras às vezes machucam
O silêncio tortura
E o que salva
É um gesto apenas de pura doçura.

51
Tânia Gorodniuk



Um novo mundo

Nascer
Viver
Morrer
Renascer...

Este é o segredo da vida
Renascer a cada amanhecer
Reviver a cada olhar.

Um novo caminho
Novas experiências
Novos aprendizados
Um mundo novo se apresenta
Tenho muitos medos
Mas uma coragem absurda
Uma vontade imensa
De viver e aprender um pouco mais
Desta viagem
Chamada vida.

Vamos
Que o tempo não espera
E agora é hora
De simplesmente ser.
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Há

Há um lugar
Onde ninguém toca
Entro e fecho a porta
Lá tudo é possível viver,
Sentir e ser.

Um lugar onde os sonhos se realizam
Onde os desejos mais contidos acontecem
E fazem o mundo ser puro prazer.

Apenas dentro de mim...
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Viver é ser!

A vida independe do tempo
Mas vibra sempre no sentimento
Não importa o tempo lá fora
Quando por dentro
Tudo floresce
O amor aquece
O sentir flui
Iluminando a cada passo
Acertando o compasso
Na doce melodia
Que irradia através dos sentidos.

Viver é ser
É abrir as portas do coração
Arejar a mente
Deixar a alma respirar
Livre
Feliz
No ar.
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A vida continua quando sou

Cada vez que paro para olhar por dentro
Descubro um novo sentimento
Os anos passam
A vida muda
O corpo se transforma
Mas a essência permanece intacta
Viva, pura...
Não me importa mais passado,
Presente ou futuro
Eu só quero amar a cada amanhecer
O que vejo
O que sinto
O que sou.
Enquanto ser
Serei feliz
Por ser eu mesma
De nada vale um vento
Uma chuva
O Sol
A Lua
Se meu coração não pulsar a cada toque
E suspirar a cada sentir dentro de mim.

A vida continua quando sou.
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Quero um voo a dois numa só alma!

Quero caminhar a dois
Quero sentir o meu eu em outro ser
Quero viver
Num outro olhar
E me encontrar em outro coração
Tocando a alma
Em outra dimensão.

Quero um voo
Não mais solitário
Quero um voo a dois
Dois corações
Pulsando numa só frequência
Numa só melodia
Num só sentimento
Com direito a todos sentidos
Com direito a festa
Emoção
Quero um voo que transforme
Quero um voo que conecte
Dois corpos
Numa só alma.
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Um movimento preciso à luz do Luar...

Olhando para as páginas da minha estrada
Hoje percebo que é tudo ou nada
Não dá mais para esperar
Não dá mais para deixar páginas em branco
A espera de uma cor, um vento, um sentimento...

Gosto de ação
Gosto de ventania
Amo a magia
Adoro quando o tempo cria uma nova direção
Não sei ficar parada
Adoro me manter na estrada
Onde tudo pode acontecer.

Quero olhar pra trás e perceber
Que há muita história pra contar
Com ou sem fim
Mas repleta de sentidos
Significados
Sorrisos marcados
Olhares profundos,
Um mundo.
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Mulher

Um ser sensível repleto de sentidos
Tudo toca quando por ela passa,
Tudo muda quando algo a toca.

Mulher ser transformador
Dorme anjo, acorda flor
Mulher um ser amor
No olhar ilumina um sentimento
Da boca sai o alimento
Que faz o coração vibrar,
Doces palavras.

Mulher um ser que despetala a cada passo
Desperta um sorriso
Traz afago mesmo em silêncio
Caminha como o vento
Sopra sem tocar.

Mulher uma obra inacabada
Que sempre precisa ser lapidada
Quando a tempestade chega
Corta, feri apenas para mostrar
Que em seu interior há muito mais amor.
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A vida ensina quando se quer aprender...

Aprende no caminho da vida
A paradoxal lição da experiência
"Sempre ganhas o que deixas e perdes o que reténs."

(autor desconhecido)

Aprendi ao longo da minha trajetória
O que a gente guarda sufoca
Pode ser mágoa ou amor
Somos seres criativos
Produtivos a qualquer hora
Movimentamos a vida com sentimentos.

Doe o que possui
Agregue o que recebe
Seja um motor contínuo
Um transformador nato
Um ser que passa e deixa o seu melhor.
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Eu queria...

Eu queria
Abraçar mais
Beijar mais
Amar mais...

Colorir
Decorar
Sentir e externar tudo o que passa por dentro.

Mas percebi
Que ainda falta
Coragem para abrir a porta
Deixar entrar
O que por dentro toca
Por medo de se entregar
Amar
E assim deixar o outro ver
Você
Sem roupa ou maquiagem
Apenas a essência de um ser.

Eu queria...
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Sonho... é o que nos move no tempo!

Sonhos...
Um desejo
Um sentir
Uma vontade
Um querer
Que invade
Toca
Impulsiona
Arrasta
Faz seguir com coragem
Um coração.
Não basta viver
É preciso ter uma razão de ser
Para tudo acontecer.
Um foco
Uma meta
Que nos faça acelerar
Mesmo quando não há forças
Que nos faça prosseguir
Mesmo sem ver a direção.
Sonho
É o que nos move no tempo
Que nos mantém em movimento
Sempre...
Não há tempo ruim quando o que importa é sonhar.
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Ando revelando...

Hora de revelar negativos
Trazer cor a fotos antigas
Fazer da vida algo maior
Hora de transformar mágoas passadas
Hora de rever amores antigos
Hora de abrir o que está escondido
Iluminar o interior.
Que aprendizado
Quanto coisa temos guardado
Sem motivo algum
Hora de espairecer
Reviver
Reescrever
Amar
Hora de ficar leve
Para voar outra vez.
Transforme a imagem apagada
O nada que anda por dentro
Em um novo sentimento.
Hora de vir à tona uma nova vida
Uma nova história
Um novo álbum de memórias presentes, alegres
Uma história repleta de luz e amor.
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Hoje o coração amanheceu miudinho...

Tem dias que o corpo desperta
Mas o coração ainda adormece
A vida pede coragem
E o tempo pede passagem...

Respira
Inspira
Reza
Medita
Tudo vale nesta hora
Quando a mente pede calma
E o coração um ninho.

Tem dias que é assim
A emoção fala mais alto
E a razão se aquieta
Só para ouvir o coração falar.

Tudo tem sua hora
Tudo tem um porque
A vida é sábia
E o Universo faz acontecer.
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Há muito tempo

Um corpo tocou por dentro a alma
Um olhar bateu
Um sorriso se acendeu
E a vida iluminou por amor.

Tem vidas que tudo volta
Quando o destino resolve brincar,
O mundo gira,
Novamente os corpos se tocam
E aquela alma que tempo atrás sorriu faz acontecer tudo outra vez.

O tempo passa, a vida segue
E o amor pede mais uma vez um olhar
Um toque para amar.

A vida pode passar
O tempo pode mudar
Mas um amor puro e verdadeiro
Eterniza
Vibra
Viaja
E beijo
Seja em que tempo for.
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Quero

Quero paz
Quero luz
Quero amar
Enquanto for ar.

O passado se foi
O futuro virá
E a mim pertence
O presente.

Quero olhar
Sentir
Tocar em mim tudo o que vejo
Quero transformar o meu desejo
Num vento suave
Que toque ao longe
O que me faz feliz!
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A vida é tão simples...

Somos sentidos
Somos ouvidos
Somos visão
Somos aroma
Somos paladar
Somos tato
Somos o que nos toca,
Aguça, desperta, move...

Somos um som
Uma imagem
Um sabor
Um toque
Um sentido
Que toca o coração
Voa na mente
Vibra no corpo
Perpetua na alma
Coisas simples que encantam
Que nos fazem parar
Refletir e sonhar.

Uma flor é tudo
Quando toca por dentro
Desperta um sentimento, o amor.
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Um toque é tudo o que preciso para viver e ser feliz!

Guardo no toque sereno
Da terra molhada
Da verde relva
Do suave vento
Um sentimento
Tem dias que ele sopra
De dentro pra fora
Floresce
Na chuva que cai
Em cada olhar
Vira fruto num sorriso
Volta a ser semente
Num laço do abraço
Que aconchega
Encosta coração com coração
E beija a alma
Sem mesmo tocar.
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Liberta 

Liberta a alma
Solte o corpo
Repouse a calma
Feche os olhos
Deixe o coração respirar
A mente voar
Por onde a razão jamais pensou caminhar.
Liberte o que sente
Vibre no sentimento
Aqueça a emoção
Esqueça o tempo
Permita ao menos uma vez sentir
Sem pressa de acabar.
Entenda de uma vez
Nem tudo se explica
Mas TUDO um coração sente
Abertamente
Livre
Porque pulsar é o que o faz viver.
Viva segundos inesquecíveis
Mesmo que sozinho
Traga o mundo para perto
Deixe o coração aberto
Para que o vento traga
Um novo sentir...
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O segredo da vida é aprender a cada amanhecer como se fosse a primeira vez!

O segredo da vida
É aprender todo o dia
Como se fosse a primeira vez
Com vontade
Desejo
Querer
Com gana e prazer
Em viver algo diferente
Abrir as portas da mente
Deixar o vento entrar
E trazer um novo olhar.

Viva a cada amanhecer
De um novo jeito
Mude a cada toque
E vibre em cada sentir.

A vida traz
Quando se deseja
Sempre mais.

Dance na melodia
Siga a magia
Só para ser feliz mais um dia!
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Um toque no ar...

Um belo dia a gente acorda de um sono profundo
E descobre um novo mundo.
Percebe que o sentir é o tesouro maior
E amar a nossa maior missão.
Com o tempo a gente aprende
Que pequenas movimentos
São grandes acontecimentos.
Que o simples é raro
Que um toque é tudo!

Quando a gente se distrai
A vida surpreende
Com um olhar
Que desnuda o corpo
E toca a alma
Com um sorriso que abraça o coração.
A vida tem um jeito especial de encantar
De fazer tudo acontecer
Num sopro do vento
E trazer à tona um sentimento.

Tem coisas que a gente não consegue explicar
Mas sente como ninguém
Um toque no ar...
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Brilhe, ilumine por onde passar...

Acenda a sua luz interior
Brilhe por onde for
Seja o que há por dentro
Viva com sentimento.

A gente guarda tudo o que sente
Tudo o que vibra e conecta
Corpo, mente,
Alma e coração.

Somos todos diferentes
E nesta diferença
A alquimia acontece
Cresce e forma
Um novo amanhecer.

Brilhe do seu jeito
Ilumine por onde passar
Aqueça um olhar
E transforme luz em sorriso.
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A cada amanhecer

A cada amanhecer eu me apaixono por você
Eu sinto a vida pulsar por dentro
Sinto o vibrar do sentimento
Chamado amor.

O meu amor floresce a cada olhar
Cada toque que a vida traz
Cada vento que em mim toca
Cada som que conecta a alma ao coração.

A cada amanhecer eu sinto que há mágica no ar
Que algo vai chegar
Quando o coração florir.
Cada vez que o Sol chega
A minha alma deseja
Um toque
O meu corpo respira
Um sopro
O meu coração suspira
Um amor.

A cada amanhecer eu viro flor
Só para espalhar o que sinto por onde vou.
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Ame

Ame enquanto sente
Ame enquanto houver desejo
Ame enquanto houver um sentir
Ame enquanto tudo fluir...
Ame sempre
Ame sem razão
Deixe livre a emoção
Dê asas aos sentidos
Faça do coração a arte do sentir
Deixe ele agir por si só.
Ao corpo só cabe vibrar
No toque do desejo
Na coragem
No segredo de um olhar
No beijo de um sorrir
No abraço preciso
Quando somente um sentimento
Será ouvido ao som do tempo
Esquecido por dentro.
Deixe ao menos uma vez, ao menos um instante
A voz de quem ama falar o que sente
Direcionar a mente e ser feliz de corpo presente.
Ame enquanto é tempo
Ame enquanto sente!
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O amor nunca será demais...

Por amor
A noite vira dia
A terra estremece
O mundo gira
A chuva cai
O sol aquece
O arco-iris aparece
Tudo muda
Quando há amor no ar.

Por amor
A gente vive
Renasce
Sonha
Ama
Sorri.

Nada mais importa
Quando descobri
Que amar é o que me faz feliz!
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Abrace quem você ama!

Abraça o que te faz sorrir
Sinta o que te faz feliz
Viva na intensidade do coração
Ah, como é bom voar nos sentidos
Minutos viram horas
E a qualquer lembrança
Tudo aflora outra vez...

Um olhar
Um sentir
Um desejo
Um abraço
Um beijo...

O realização final é por sua conta
Corra!!!
Enquanto é tempo de ser feliz!
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Hora de esperar... observar e sentir!

A gente fala, fala
Enquanto ama
Enquanto sente o amor latente
A gente se cala
Quando percebe que mesmo amando
Incomoda
Nesta hora a gente silencia por fora
Enquanto por dentro tudo continua
Pulsando
Vibrando
De um jeito especial.

Tem dias que o vento sopra uma saudade
Uma vontade de correr
Fazer tudo acontecer
Então a gente percebe
Que agora é hora de apenas observar
E deixar que o coração faça a sua parte
Trazendo o amor para perto de nós.

Quem ama fala
Quem cala apenas espera um movimento
Para continuar
O que ainda acontece por dentro.
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Ame enquanto é tempo de voar...

Do que a vida é feita?
De alegrias
De tristezas
De tombos e subidas
De noites e dias
De sim e não
De amor e paixão
De tapas e beijos
De sonhos e desejos...
E para quê tudo isso acontece?
Pra ver se a gente cresce
Cria coragem
Ousa na vontade
E segue sem medo de ser feliz.
O que é a vida
Se não dúvidas
Incertezas
Coisas que nos impulsionam
Levam ao descobrimento
De um mundo novo
Dentro de si mesmo.
Enquanto houver um sopro
VIVA!
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A gente não deixa de sentir...

A gente não deixa de sentir
Quando o coração sorri
A gente apenas se afasta
Quando não há nenhum movimento
Quando o silêncio impera do lado de fora
Enquanto por dentro uma tempestade aflora.

Quem ama entende
A hora de seguir
A hora de falar
A hora de se entregar
E a hora de partir.

A gente segue
Quando percebe
Que não há
Algo que nos faça ficar.
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A vida é assim...

Tem horas que se faz necessária
Uma pequena viagem
Aquela interna
Em que a gente sobrevoa nossa história
Conta os suspiros
Revê os sorrisos
E escreve tudo outra vez.

Há momentos
Em que é preciso uma releitura
Do que foi
Pelos olhos do que somos hoje
Para buscar nas entrelinhas
Coisas que passaram desapercebidas
E que hoje fazem a diferença.

A vida tem um jeito mágico de ensinar
O que a gente já viveu
Mas nem tudo compreendeu.
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A minha paz

Eu queria tanta coisa
Que estava fora de mim
Eu pensava que ter
Me faria feliz
Foi quando um vento trouxe a resposta
Foi quando a vida ensinou
Que a felicidade se encontra
No mais profundo silêncio em meu interior.

Quando os olhos escurecem
Quando o barulho ensurdece
Paro, fecho os olhos por um momento
Respiro calmamente
Esvazio a mente
Para assim convidar
A felicidade para conversar
Rir, flutuar dentro de mim.

Agora o que eu quero
É manter a minha paz.
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Ventos que mudam... estações que transformam...

Sem querer a gente muda
O tempo passa
O vento toca
A estação transforma
E a gente segue
Mudando um pouco por dentro
Experimentando novos sentimentos
Aprendendo com a vida
Como ser.

Nem sempre a gente entende o caminho
Compreende as lições
Mas aos poucos o Universo mostra
Que fazer é a nossa missão maior
E transformar nosso melhor presente.
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Somos o que deixamos e levamos!

Somos feitos de sentimentos
Cada um que passa
Beija e abraça
Quando vai
Deixa um sentir em nós
E leva consigo um pouco da gente.

Esta é a magia da vida
Formar ao logo de nossa história
Uma linda trajetória
Gravada apenas pelos sentidos
Que ficam no coração.

Somos o que deixamos e levamos!
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Um toque

Eu não sei se algum dia poderei tocar
O que em mim vibra no olhar
O que voa no sorriso
Que traz no momento preciso o meu ar.

Louco sentimento
Que voa no tempo
Ultrapassa barreiras
E abraça quando tudo parece desaparecer.

Quem sou?
Para onde vou?
Eu não sei
Minha única certeza é sentir
É levar o que há dentro de mim para qualquer lugar.

Nem sempre temos as respostas
Mas possuímos o bem mais precioso
Tudo o que cabe no coração.
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Saudade

Que o vento leve o que hoje dói
A saudade que aperta
Quando o tempo toca e me faz lembrar
O que guardo dentro de mim.

Talvez pudesse explicar
O que eu mesmo não entendo
Um sopro, um olhar
Um toque profundo que muda o mundo
Em apenas um segundo.

Saudade é um sentir que invade, permeia,vibra
E anseia o meu sorrir.

Saudade é um vontade de voltar no tempo
E trazer ao presente um momento
Em que o ar me faltou
Quando o amor tocou o meu coração.
Hoje a saudade doeu quando percebi a falta que há em mim.
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Olhar o Luar

Sentir no céu algo voar
Deixar o sentir fluir
O coração suspirar
E o amor seguir até encontrar o que te faz feliz.

Aprendi neste curto espaço de tempo
Que o sentimento age por si só
O corpo apenas carrega
Leva, transporta algo maior, a luz da alma.
Nela está um livro guardado
Lembranças
Histórias passadas
Destinos traçados
Segredos...

De nada vale a ansiedade quando na verdade
Só nos resta esperar
Usufruir do presente
Viver da melhor forma, ser feliz.

Enquanto o coração pulsar
Haverá uma história para contar
Escrever um novo capítulo
Deste grande livro chamado VIDA!

85
Tânia Gorodniuk



Amor é o que a gente sente sem pedir, sem razão de ser...

Quer saber o que é amor?

Amor é o que o coração sente cada vez que algo o toca
Uma imagem
Uma música
Uma história
Uma palavra
Que o faça voar ao instante em que ele suspirou.

Amor que é amor
Surge do nada, chega com tudo e arrasa!

O amor quando é retribuído
Floresce, vira fruto
E assim nasce um novo amor.

Passe o tempo que passar
Te amarei a cada olhar
Porque você tocou
Onde ninguém ousou chegar.

Há momentos que marcam em nossa vida,
Outros são a nossa vida.
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Beleza interior

Tem gente que é lindo até embaixo d'água
Não pela beleza que externa
Mas pelo sentir que abraça.

Beleza maior é aquela que o coração sente!
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A vida é feita de encontros e reencontros...

A vida é feita de encontros e reencontros,
Chegadas e partidas...

A vida tem um roteiro
A sorte é que ela permite interação
Então faça a sua parte
Crie a sua arte e viva!

A viagem é uma só
O cenário já existe
Quem entra ou sai é por sua conta.

O que doa, o que sente, só você decide
Que seja amor, que seja sempre o melhor.

Brinque com as cores
Aguce os sentidos
Liberte a emoção
Voe alto
Voe longe
Voe fundo
E quando voltar
Divida o que sentiu
Em seu olhar, seu sorriso...
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Reencontro de almas

O reencontro de almas acontece
Quando há um sentir o corpo sente
A presença neste toque de algo diferente.

Você não sabe a história
Mas a alma guarda fragmentos
De algo que passou
Um amor que tocou fundo
Moveu o mundo num único sentir.

Que haja sempre um amor guardado
Um sentimento que vibrou o corpo
Numa doce energia
Trazendo a magia para um coração.

Ah, como é bom sentir em cada toque
Um sentir que interage sem razão,
Sem porquê
Apenas para te fazer sorrir
Direto da alma
Uma canção de amor
Que vibra, toca por onde for.
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Uma estrela no céu hoje brilha

Brilha no céu uma nova estrela
A esperança de um sonho
Que não foi em vão.

Para tudo há uma razão de ser
Encontrar
Tocar
Acontecer...

Que este sentir brilhe
Ilumine o caminho
Até que o destino
Seja desvendado.

O tempo pode passar
Para sempre será
Algo que tocou o olhar
Passou pelos sentidos
Levou o coração para conhecer
Passado, futuro e presente
Trazendo na intuição
O que hoje ele sente
Amor.
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Se faz sentir, tem sentido!

Eu já tentei...
Tentei entender o que por dentro vibra
Tentei enumerar os sentimentos, juntar as frases
Compreender meu coração, mas foi em vão...

Um toque a gente não explica
Um sentir a gente não entende
Apenas sente quando toca
Quando o vento traz um sopro, um algo a mais.

Quem dera a gente pudesse compreender tudo
Mas assim não teria emoção
Aquela que arrasa quando chega sem avisar
Toca sem porque e te faz querer viver.

Já não sei mais o que fazer
E por não saber vou levando
O que sinto fica
Se toca há um sentido
Que ainda não se explica
Mas só de sentir me faz feliz!

Uma vez o vento soprou
Mudou o destino, tocou
Trazendo com o vento, amor.
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Se for para ser que seja assim...

Se for para viver
Que seja divertido
Se for para caminhar
Que seja em companhia
Se for para amar
Que seja sempre
Por um toque presente
Por um sentido
Por um olhar
Por um sorriso
Por um gesto generoso
Por um abraço gostoso
Por um beijo
Que conecta a alma ao corpo
O coração à mente
A vida ao Universo
O abstrato ao concreto
E assim tudo se transforma
Numa luz maior
Onde todos somos apenas um.
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Hoje é dia de ser VOCÊ!

O que vale é sentir
Despertar
Sorrir
Amar
Receba o dia com alegria
Coração aberto
Só pra ser feliz!

Hoje é um presente
Abra e surpreenda-se
Com cada movimento
Cada fato que a vida trouxer.

Em tudo há uma razão
Há sempre um aprendizado escondido
Para que no amanhã se entenda
O que a vida trouxer numa embalagem diferente.

Ouse
Tente
Siga a intuição
E leve a emoção para voar...
Hoje é dia
Dia de ser simplesmente VOCÊ!
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Inesquecível é o que fica dentro de nós...

Inesquecível é algo que toca, transcende,
Vai até a alma buscar um sentir.

Inesquecível é um olhar
Um sorriso
Uma imagem
Um aroma
Uma viagem
Um vento
Uma flor
Inesquecível é o amor
Que tocou no momento preciso
Em que o coração voou
Em que a mente deixou a emoção vibrar
Em que o corpo ousou dançar
Nas asas de um querer.

Inesquecível é amar
É deixar que o vento traga
Em toques suaves
A mensagem de um sentir
Que vibra e pulsa
Fazendo o coração sorrir.
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Quando estiver sem chão, voe...

Quando for impossível caminhar
Quando a vida parecer sem chão
Feche os olhos
Abra as asas e voe na direção do sentir.

Sonho é um desejo
Que não tem medo de seguir
A vontade impulsiona
O coração direciona
E o querer realiza.

Voe...
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Quem sou?

Tudo o que ficou quando o amor se fez
Sou o sorriso largo
Sou o abraço apertado
Sou a raiva que passa
Sou o olhar que encanta
Sou o sopro do ar que suspirou.

Sou tudo o que meu coração guardou
Ao passar em cada esquina
Ao trilhar esta estrada chamada vida
E tocar em cada lugar outro ser.

Sou o aconchego de um beijo
Sou o olhar com desejo
Sou a tristeza de um adeus
Sou seus olhos
Sou seu encanto
Sou o seu pranto
Sou o teu sofrer
Sou tudo o que me toca
Sou um pouco de você.

Quem sou eu afinal?
Sou todos que por mim passaram, passam e passarão
Cada vez que algo passa e toca para em mim deixar um algo mais.
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Amar

A gente aprende que amar é sentir no olhar tudo acontecer.

Com o tempo a gente entende que amar é querer
Tocar um sentimento com o vento
É pegar no olhar a fonte
E extravasar no sorriso o sentir.

A gente aprende que amar não tem razão
Quando quem fala é a emoção,
Tempestade que chega e beija o coração.

Tem gente que fala, tenta dizer o que é amar
Mas no fundo a gente sabe
Amar não se diz, amar é apenas sentir
O que ainda não se pode explicar
Quando quem sente só sabe a linguagem dos sentidos.

Aquela que o olhar capta
O sorriso toca
Os ouvidos vibram
A pele sente
E o mundo pára só para ouvir o amor no ar.
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Ouvir...

Ouvir 
É algo 

Que se aprende 
Quando a paz 

Se faz por dentro.
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Nada é pra sempre

A gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a alguns segundos
Como queremos algo pra sempre?

Alguém sabe o prazo de validade de cada um?

Eu quero viver cada momento como único
Eu quero sentir tudo o que puder
Se é pra depois
Só o tempo dirá
Se não o for
Em meu coração haverá algo muito bom pra lembrar.
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Amar é...

Se um dia perguntarem o que é amar diga: 
Amar é o vento que sopra 

A brisa que provoca 
Fazendo da vida algo especial.
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Caminhos cruzados
Almas entrelaçadas
Se nos encontraremos nesta vida?
Só o tempo dirá a força do sentir
O poder do amor.

É com você que realizarei o sonho
De sentir o amor puro e verdadeiro
Por inteiro, de corpo, coração e alma.

Hoje sei que somos energias
E que a sua me atrai
E a minha te procura todas as noites
Só pra sonhar com você.

Que sentimento divino
Que eu tenha mérito
De sentir o meu corpo vibrar
Ao te ver sorrir próximo a mim.

Seja qual caminho seguir
O meu lar sempre foi e será a sua alma.

Almas entrelaçadas

Dizem que tudo começa quando nascemos
Mal sabem eles que tudo começa muito antes
Em outras vidas
Vem de longe o conhecimento entre almas.

Eu te encontrei
Em outra vida vivi
Perto de ti
O que fui?
Eu não sei.
Mas senti que há muito tempo
Sonhei, amei você.

E hoje reviver este amor
Me faz suspirar, me faz renascer.
Entender ainda não consigo
Mas sinto, e como sinto.

Sinto você por perto
Sinto você por dentro
Sinto e nem sei ao certo
Como, onde e porquê.
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O alimento deste amor
É o sentir
É o prazer que vibra
Quando as mãos se tocam
Quando os olhos se cruzam
Quando o sorriso se faz.

Amar é assim
Algo que a gente sente
E não consegue descrever
O que na mente da gente acontece
E no coração se faz crescer.

Não há distância para um amor
Pois o amor voa
Para onde for
Só pra encontrar outro coração e pulsar.

O amor não segue uma linha
Nem parâmetros, métricas ou padrões.
O amor segue o que no coração vibra
E na alma toca
Provocando no corpo um doce prazer.

Não há distância para um grande amor

Para um grande amor não há barreiras
Não há distância
Não há fronteiras...

Um grande amor voa
Nas asas do coração
Pede ao vento carona
E pousa sem perceber
Quando acertou o alvo
Porque o amor o levou.

O amor é pura energia
Que flui
Como magia irradia
E se conecta em outro ser.

Como duas metades que se unem
E se fundem em um só coração.

O verdadeiro amor sente
Respira, transpira,
Suspira, pulsa
Na mesma frequência
E quando as ondas não se tocam
Sente a sua ausência.
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A luz da alma

Quando o ser humano parar de olhar para fora
E sonhar para dentro
Entenderá o que é um sentimento
Saberá a razão do sentir
O que é amar-se
Conhecer-se ao fundo
Seus desejos
Seus medos
Suas mágoas.

Quando detectarmos os problemas
Saberemos encontrar soluções
E assim viver feliz
Primeiro consigo
Para depois doar felicidade e amor
Ao outro.

O mundo é feito de pequeninos mundos
Chamados seres humanos
Conectados um a um
Através do coração.

É pela luz da alma
Que o Universo se faz.
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Mãe, amor eterno!

A vida eterniza no coração o amor
Mesmo que o corpo parta para outra viagem
Faça a passagem
Um pedaço em nós ficou
Floresce no olhar
Aflora no sorriso
E perpetua a cada geração.

Não chore por ela não estar mais por aqui
O corpo se foi mas a alma continua
Onde o seu amor reina.

Sorria ao lembrar tudo o que ela ensinou
Todos os momentos em que passaram grandes aventuras.

Eu garanto que se ela pudesse falar, diria:

Filho(a) seja feliz
Porque a tua felicidade
Me faz viva
No teu coração
E eterniza o meu amor na sua vida.

Seja feliz hoje e sempre!
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Sempre levarei

Eu sempre levarei o que me tocou por amor!

Há pessoas que passam por nós e sem saber tocam o coração
Deixam um sentir e se vão.

Eu sempre levarei você em mim
Você que tocou o meu sorriso
Você que de alguma forma aguçou meus sentidos e me fez sorrir.

Nem sempre quem toca fica apenas eterniza um sentir
Que muda a vida dentro de nós.

Eu agradeço a cada anoitecer 
A chance de conhecer, viver, sentir um amor.

Cada um faz parte de mim
Cada um ensina como sentir o amor maior.

Eu creio que a cada passo estou mais perto
De tocar o meu amor
Em outro olhar
Em outro ser
Mas para isto é preciso aprender
A ser, a sentir, a viver
De olhos fechados, alma leve e coração aberto.
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Eu acredito

Eu acredito no que sinto
Eu sinto o que ainda não vejo
Eu toco o meu desejo quando fecho meus olhos
E simplesmente deixo o coração falar...

Se há algo por dentro
Se possuo um sentimento
A eternidade paira no tempo.

De nada vale ver
Quando o sentir é o meu maior prazer.

Locuras de um coração que voa sem destino
Sente e segue pelo caminho
Buscando encontrar o que o faz suspirar.

Quem sabe numa noite qualquer
A alma encontre e traga ao amanhecer ao corpo
Para enfim tocar coração com coração
Unindo o olhar, provocando o laço gostoso de um beijo
E no abraço apertado formar uma só luz.

Quem sabe um dia a magia aconteça
Numa estrada qualquer onde um homem esbarra numa mulher.
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Somos...

Somos todos
Parte inacabada de uma estrada
Pedaços de uma história
Partes da memória
Vivências de uma só alma
Em vários corpos.

Faça desta viagem
A melhor experiência
Não tenha medo de tentar
Se cair
É só levantar.

A cada dia temos a chance de fazer tudo outro vez
A cada anoitecer temos a magia do sonhar
Vivenciar no sentir antes de agir
É divino!

A mente cria
Enquanto o coração deseja
No sonho a gente projeta
E ao amanhecer
Realiza o sentir.
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Quando nasce um amor

Quando nasce um amor
Que é inabalável
Que tudo suporta
E o coração transporta
Para um lugar impossível
Onde tudo acontece
Quando nasce um amor

É como um cupido
Que ao atirar sua flecha
Ao coração bate
E as pessoas acerta
Sem querer saber
se alegria trará
Quando nascer este amor

É uma emoção que não se espera
Sentimentos de outra era
Como explicar o amor agora
Posso dizer
Que nos leva a outro mundo
Dentro de nós
O sentimento é profundo
Quando chega o amor.
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Quando este sentimento chega
Não consigo pensar
Nada se move
Não posso falar
Apenas com os olhos
Fico a admirar
este amor que envolve
nossos corações

Quando nasce
Quando nasce
Um amor em mim.
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Não importam as tempestades
Marcas inexistem
Feridas se curam
Quando o amor resolver morar
Dentro de nós.

O amor é luz
Que conduz
Ilumina o caminho
Aquece a emoção
Vibra nos sentidos
Deixa rastros
Marca os passos
Para quem vem atrás
O amor fica
Por onde passa
Eterniza quando toca
E incendeia quando conecta mundos 
diferentes.

Que o amor toque o seu coração
Vibre no seu olhar
Irradie em seu sorriso
E se preciso for
Faça-o voar até onde tudo acontece.

O coração desaguou...

Hoje o coração se desmanchou em 
amor
Desaguou o que sente
Vibra intensamente.

Quando algo o toca
Ele voa
Mesmo sem saber porque
Muitas vezes nem questiona
Vai só pelo prazer
Pelo sentir
Que o faz feliz.
Viaja
Sonha
Idealiza
Voa
Deixa o sentir livre
E sente cada vento
Beijar na emoção.

É pura loucura
Magia pura
De um coração.
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Um dia eu volto
Eu voo
Em algum lugar
Só para sentir outra vez
Quando o mundo por um instante parou
Para o corpo ver
A alma sentir
E o coração incendiar de prazer.

O que é a vida
A não ser um instante
Em que a luz tomou forma
Para tocar a matéria.
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O que é a vida senão luz refletida num olhar...

A lua iluminou por dentro
Trouxe à tona um sentimento
Que o tempo não apaga
Passe as horas
Gire o mundo
A cada segundo
Este sentir torna-se maior
Profundo.

Como esquecer algo
Que pode tocar a essência do meu ser?

O mundo se abriu
Quando minha alma sorriu
O mundo mudou
Quando em paz meu coração suspirou.

A minha viagem
Foi para sentir o toque do Universo
Disperso em meu ser
Foi para tocar o céu
Sem sair do chão
Foi para voar
Sem sair do lugar.



111

Feche os olhos... vamos viajar!

Vamos fazer uma viagem?

Vem comigo!

Não é preciso sair do lugar
Para viajar dentro de si
Experimentar o mais precioso prazer.

Feche os olhos
Abra a mente
Sinta o coração
E voe na emoção...

Sinta o desejo sem medo
Toque um segredo
Transforme em realidade
Abrace com coragem a vontade
Beije forte o sentir
Traga à tona todos os sentidos
Sons
Cores
Aromas
Toques
Vibre em cada um
Deixe o sentir agir
Sem pressa de acabar.

O que a gente carrega
É o que o coração sente
O que vibra na mente
Pulsa no corpo
Toca na alma
Momentos simples
Instantes únicos
Fatos inesquecíveis.

Quem diz que um olhar é pouco
Ou que um sorriso é nada
Ainda não entendeu
Que ao tocar
Uma porta se abre
Um mundo aparece
E a gente descobre um novo lugar
Para ser feliz!

Feche os olhos e sinta
Abra os olhos e toque
O que o coração mostrou
Algo forte
Um amor.
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Você faz o meu mundo acontecer
Você faz o meu coração sorrir
Quero você por perto
Necessito do seu olhar
Adoro o teu sorriso, amo contigo caminhar.

Te amo a gente fala quando o coração sente amor
Amor de pai
Amor de filho
Amor de amigo
Amor companheiro, amor...

Amor nada mais é que um sentir
Um lado que em mim aflora
Quando você toca profundo.
Amor é o meu eu dizendo quero estar junto
Porque junto eu sou, eu divido
Eu aprendo e caminho feliz.

Hoje eu quero dizer à todos que passam por aqui.
Eu te amo!
Ao passar deixa um pouco de si 
Leva um pouco de mim
Assim o amor vive de coração em coração
E a vida fica muito mais divertida, florida,
Mágica, linda!

Hoje eu só quero dizer TE AMO!

Amo caminhar
E ao andar percebo a vida, as pessoas, o céu
As mais diversas coisas presentes em nosso mundo
Coisas estas que passam desapercebidas
Enquanto estamos correndo de um lado a outro
Sem conectar o olhar ao coração.

O que é o mundo?
O mundo para alguns é um sorriso
Para outros um prato de comida
Para alguns uns minutos a mais de vida.
O mundo é relativo
A prioridade impera de coração a coração.

Mas uma coisa temos em comum: AMOR.
Este é universal
Todo mundo sente, todo mundo gosta
Mesmo que seja de um jeito diferente.

Hoje eu só quero dizer: TE AMO!

O que significa estas 2 palavras feita de apenas 5 letras?
Significa: você me é especial.
Você me faz feliz.
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Continue, se entregue, curta, viva... enquanto algo te inspira.

Continue
Enquanto houver o sopro
A arte da criação
Haverá sempre um respiro para continuar.

Continue
Enquanto algo te inspira.

Se entregue
Enquanto o sentir te faz.

Curta
Enquanto a vida te presenteia.

Viva
Enquanto o amor pairar no ar.

113
Tânia Gorodniuk



Um sentir para eternidade...

A cada anoitecer o corpo se entrega
Liberta a alma para voar, encontrar o que a faz vibrar.

O corpo inerte sonha, viaja junto através dos sentidos
Toca, sente em tempo presente o que paira no ar.

Quando o toque é profundo
A pele ruboriza
Mostrando que há vida
Além do que se vê.

Quando as almas se conectam
Os corpos vibram na mesma intensidade deste sentir
Que atravessa a eternidade para fluir.

Os corpos podem estar distantes
Mas a cada anoitecer
As almas se encontram para tocar
Um grande amor.

Ao amanhecer elas se despendem
Na espera do novo anoitecer
Onde novamente poderão se encontrar
Se tocar e amar outra vez...
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Sinto...

Sinto a cada vento um toque
A cada olhar um sentido
A cada sopro um gosto
Sinto
A cada amanhecer
A cada anoitecer
Cada vez que o coração é acionado
Que a alma vibra e convida o corpo para dançar.

Sinto de um jeito diferente
Sinto além da mente
Sinto o que no ar sopra
Sinto quando por algum motivo
Os sentidos são tocados
E um a um me faz querer sentir mais.

Sinto o que já foi
Sinto o que será
Sinto o que está presente
E mesmo sem ver toco no ar o que sinto.

Sensibilidade
Esta que me faz sentir além
Querer o que vem, tocar o que virá.
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Ser você sempre...

A gente constantemente se boicota
Se cobra
Nada está bom
Tudo pode melhorar
Estamos sempre adequando um sentido
Um sentimento
Um gesto.

Até quando?
Até que um dia a vida ensina
Que nascemos diferente
Temos uma percepção única
Um entendimento pessoal
Afinal,
Nada é igual.

Somos a diferença que nos faz
Que aproxima,
Encanta e ilumina.

Queira SER VOCÊ!

Como dizia a maravilhosa Clarice Lispector: "Já que sou, o jeito é ser..."
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Seja sempre inteiro e verdadeiro!

Desculpe,
Mas não dá para ser meio humano
Meia gente
Meio profissional
Meio ser.

Ou a gente é ou não é.

Pois quem é meio nunca será inteiro
Sempre faltará algo
Haverá sempre presente uma sensação de vazio.

Sei que às vezes a gente se excede
Mas tudo bem
Ao menos somos na forma
O que pulsa na essência.

Gosto de gente
Que se veste de si mesma
E não tem vergonha de ser
Afinal, somos todos imperfeitos buscando evoluir.
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No olhar se encontra o amor maior...

No fundo do olhar se encontra a luz da alma
O espelho do que há por dentro.

No olhar se esconde os mais belos segredos
Os mais lindos amores, o melhor que se viveu.

A gente esconde no corpo marcas do passado
Sentimentos guardados
Mas no olhar é impossível esconder
O que vibra, vive e pulsa
Mesmo sem querer, mesmo sem razão de ser.

Por querer a gente voa
Por amar a gente transcende
O corpo agradece sorrindo
A alma responde sentindo
Enquanto a vida abre as portas a cada amanhecer.

No fundo do olhar se encontra toda uma história
Que poucos conseguem ler
É preciso silêncio
Para abrir a porta e se aconchegar
É necessário amor para entrar.
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Ame ao despertar
Ame ao sonhar
Ame a cada escalada
Sempre haverá um amor como companhia.

O amor ilumina
O amor enaltece
O amor floresce
Nos olhos de quem sente
No coração de quem doa
Na alma de quem vibra a vida
Sempre com amor em seu caminhar.

Hora de amar
Sentir algo que transforma
Faz renascer o mundo
A cada olhar.
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Ame além de tudo!

Ame mesmo sem entender
Ame o desconhecido
Ame tudo o que vê
Ame o que ainda não vê, mas sente.

Ame além do olhar
Ame apesar da dor
Ame para espalhar amor
Ame para sentir por dentro
O amor pulsar.

Ame a cada sentido
Ame a cada estação
Ame a cada toque
A cada sopro do coração.

Ame para a alma voar
Ame para dar forças ao corpo
Ame simplesmente por amar
Amando sempre
A gente ama sem pensar.
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Para o amor TUDO é possível!

Não há limites
Quando a gente liberta o coração
Quando a gente decide tocar a alma
Num olhar.

Para o amor tudo é possível
Quando o sentir voa no tempo
Trazendo ao presente
O que nos faz.
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Como a flor, tudo tem o seu tempo...

Perdi a pressa
Quando descobri
Que a vida tem seu próprio movimento
E que seu tempo difere do meu.

Portanto, sigo
À minha maneira
Faço o que posso.
O que preciso
A vida traz
Quando for a hora.

Tudo tem o seu tempo
O seu momento certo
De tudo acontecer
Não adianta correr
Só é preciso
Sentir, seguir e ser.
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Na simplicidade de uma flor está o amor.

Na simplicidade de uma flor está o amor.

Olhe
Usufrua
Cultive
Cuide sem esmagar.

O amor vive enquanto livre
Enquanto for flor...
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Pare, escute o teu coração e siga...

Às vezes é preciso silenciar por dentro
Para ouvir ao fundo um sentimento.

Pare
Escute o teu coração
E siga na emoção.

Viver é florescer a cada olhar
A cada toque
A cada vez que a vida traz
Um sopro
Um vento
Um algo a mais...
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Transforme, crie o que vê no que sente!

Somos cuidadores do nosso templo, o corpo
Moradia de nossa essência, a alma
Cabe à nós selecionar tudo que chega
Transformar o que entra e aconchega.

Transforme
O que ouve
O que vê
No que acredita e sente
SEMPRE!

A vida é agora
A maneira de vivê-la cabe à você escolher.
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Olhar, um mundo à mostra.

A gente esconde o corpo
Camufla os sentimentos
Silencia as palavras
Mas há um lugar
Que tudo diz em silêncio
Que é possível ler o coração
Tocar a alma
E saber o que há por dentro.

É no olhar
Que a gente conhece
O mundo dentro de nós.
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Seja flor por onde for...

Seja flor
Brilhe
Encante
Perfume
Deixe por onde for
Um rastro de amor.

A flor cresce no adubo
Floresce no sol quente
Desabrocha
Despetala
Seca e cai.

A flor vive por um tempo
Mas eterniza o sentimento.

A flor matéria se desfaz
Mas a flor que encanta a alma,
Exala, perfuma,
Vive eternamente presente.

Seja flor
Por onde for.
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Lar é o lugar pulsante dos corações de luz.

Lar
É o cantinho sagrado
Onde tudo acontece.

Onde o amor reina
Onde a paz transcende
Onde o riso corre solto
Onde a magia da interatividade se faz.

Lar é um pequeno espaço
Que cabe em qualquer abraço
Que entra somente quem tem coração
Que sabe libertar o amor que nele possui.

Lar é o porto seguro
O abrigo certeiro para todas as horas.
Lar é o lugar pulsante dos corações de luz.
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No compasso do amor

Ela amava
E ele também
Mas cada um à sua maneira
Do seu jeito
Meio diferente.

Ela queria
Tocar o que sentia
Ele gostava
De tocar só quando olhava.

Ela desejava
Um momento a dois
Ele deixava
Sempre para depois.

Até que um dia
Depois de tanta correria
Tantos desencontros
Ambos se encontraram na luz do Luar.

Enquanto um ria
O outro se divertia
E neste riso que iluminava
Reencontraram o que lhes faltava
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Tempo para juntos viver
Se divertir
Sem medo de ser
Bobo
Criança
Sem receio de tocar a magia
E libertar a alegria.

O que falta no mundo não é amor
É vontade de estar junto
Porque é gostoso
Amar brincando
Sorrir cantando
Viver sentindo
O que tanto nos faz bem.

Ele amava
Ela também
Num belo dia
Num doce abraço
Redescobriram o compasso do amor.
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No silêncio da noite o amor toca e provoca um doce suspiro...

A noite tudo silencia
Menos o sentir que irradia dentro do peito.

É ao anoitecer que ele grita
Aos quatro ventos o amor
Enquanto tudo dorme
O sentir voa tocando as estrelas
Fazendo-as brilhar.

No escuro da noite
O amor reluz
No silêncio da madrugada
Uma canção é entoada.

Noite adentro
O amor aconchega nos corações sonolentos
Enquanto na alma beija
O doce sentimento.

Não estranhe
Se numa noite qualquer
Você acordar
E num suspiro despertar
É o amor que foi te beijar.
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A cada amanhecer nasce um novo ser...

A cada amanhecer nasce um novo ser
Desperta uma nova maneira de viver.

Há um novo olhar a cada despertar
Um novo sorriso
Um novo suspiro
Um novo sopro.

Como é gostoso sentir a interatividade da vida
A constante transformação
A cada segundo num novo mundo.

Nesta viagem frenética
O corpo dança e balança
Enquanto a mente alcança um novo estágio
E o coração vibra só na emoção.

Vida é movimento
Vida é magia
Vida é pura alegria
Harmonia entre o ir e vir
Entre o pousar e voar
Entre o sobe e desce a vida acontece.

A cada amanhecer há o despertar de um novo ser
Pronto para viver e fazer tudo diferente.
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Noite de lua é assim...

Em noite de Lua
Minha alma busca a tua...

Em noite de Lua
O corpo desnuda
A alma voa
Até encontrar
O que a faz
Viver a cada anoitecer.

Noite de lua é assim
Tem começo
Mas nunca um fim.
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A gente aprende tentando...

A gente aprende
Tentando
Errando
Caindo e levantando.

E enquanto aprende, vive.

Esta é a magia da vida
Viver sem medo.

Para hoje, viva!
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Brasil é gente que batalha
De madrugada trabalha
E com suor no rosto sorri.

Brasil é terra de alegria, pura magia
Transforma tudo em um segundo
E mostra ao mundo o que é capaz.

Querem acabar com o meu Brasil
Tratando-o com desdém
Mas enquanto houver um som no coração
Lamento dizer
Meu Brasil vencerá a cada amanhecer
Mesmo que o céu escureça
Haverá outro dia em que o Sol virá pra dizer:

Sou brasileiro, aquele que balança mas não cai.
Se cai, levanta mais forte com garra.
E o que era virou pó quando ressurgiu da fé, do amor e da alegria
Coisas de brasileiro, enquanto chove a gente sorri
Porque sabe que o que vem depois é o que está dentro de nós.

Brasileiro é ser inteiro na força, na coragem, no vencer
Brasileiro nasceu pra viver!

Meu coração é brasileiro!

Meu coração é brasileiro
É verde esperança
É amarelo que brilha como o Sol ao amanhecer
É azul do céu infinito
Sou sim brasileiro, emoção latente, pura paixão.

Sou brasileiro,inteira emoção.

Levo no peito o que toca, o que samba e arrasta
Não tenho tempo a perder com ventos fortes.

Quero o encanto das aves
O elixir das paisagens
O descanso do mar.

Brasil é terra de gente que faz e não estraga.
Quem detona não ama e se não gosta, desfaz.
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É noite de Lua!

É noite tudo acontece
Quando o corpo pára e a mente voa no sentir.
Lá vou eu conversar com a Lua
Que me encanta e ilumina o meu sonhar.

Fecho os olhos e sinto o som suave do coração
No mesmo instante ele suspira e diz o que o faz.
Há tanto que dizer, há tanto que entender
Mas por hora as peças ainda não se encaixam
Falta um pedaço, falta um sopro, falta um laço.

Hora de voar mesmo em preto e branco
Para sonhar colorido e amanhecer mais uma vez sorrindo.
Minha doce Lua ajude em minha procura
Encontre, ilumine
Guie nesta noite a minha alma
Traga-a de volta ao amanhecer
E se eu merecer abra mais uma porta do saber.

Fecho os olhos e sinto o vento me tocar
Enquanto a Lua beija o meu olhar.
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Fui tocar o céu...

Fui até o fundo do meu ser
Entender o que por dentro vibra
A cada vento que toca e abre a porta deste sentir...

Sou como pássaro, amo voar no olhar
Libertar o coração num sorriso
Deixando a alma guiar o corpo
No alvoroço dos sentidos.

O que me faz? Seguir sem ver
Sentir sem ter, amar sem tocar.

Sei que a vida flui de modo diferente que pouca gente sente.

Gosto de ver além
De sentir no tempo o gosto do que me faz.

Amo tocar o céu no olhar
Libertar num sorriso o que por dentro flui
Ao sentir no corpo o gosto de quero mais.

Fui tocar o céu para escrever nas linhas do sentir o que fui
Para eternizar na alma o que tocou e ficou por amor.
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Amo quando a vida surpreende de forma tão simples
Uma flor
Um pássaro
Uma borboleta
Um sorriso...

Ah...
Um sorriso arrebata a alma
Um olhar faz o corpo levitar.

Coisas sem preço algum neste mundo material
Mas profundas e preciosas para uma doce sensibilidade.

Amar é o ar
Por amor a vida segue
Com amor tudo acontece
Até onde o coração diz
Seja feliz!

Ah, o amor
Num toque sereno
Nos faz suspirar...

Sinta o amor no ar.

Sinta o amor...

Do nada toca
Invade e provoca.

É um sentir que vibra
Permeia
Preenche
Aquece
Me faz um ser presente.

Uma vez me disseram
Que muitas pessoas podem te amar
Mas este amor não é seu, é delas.
O único amor que te pertence
É aquele que está em você
Quando você ama.

Amo tão intensamente
De forma latente
Quando estou cansada
Este amor aflora
Energiza
Inunda e diz:
Continua.
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Tudo é para ser ensinado...

Somos imperfeitos
Estamos em constante aprendizado
Algumas coisas aprendemos no olhar
Outras no fazer e algumas no toque da alma.

A vida pede calma, atenção
Um constante equilíbrio entre a mente e o coração.

Somos pleno sentimento
Uma vibração pulsante
Num coração que grita
Enquanto a mente diz paz.
Enquanto o sentir borbulha, o corpo vibra
A alma sente e a vida se faz.

Quero aprender tudo o que vejo
Mas nem sempre entendo tudo o que sinto.

Assimilo o que entendo
E guardo o que ainda não compreendi
Um dia a vida chega
E traz no vento o ensinamento do que não entendi.

Tudo é para ser ensinado
Mas nem tudo é para ser compreendido.
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Silenciar quando a gente não entende...

Como todo ser humano me entristeço ao ver e sentir
A falta de valores
A ausência de carinho
A inexistência de amor.

Nestes raros momentos silencio por fora
Tento harmonizar a paz
Buscando por dentro
O que me faz.

Manter a essência em momentos obscuros
Requer força e coragem
Para gritar ao mundo
Que ainda há esperança no futuro.

"Nada como um dia após o outro
Com uma noite no meio" - palavras de uma grande amiga.

Há dias de puro aprendizado
Onde silenciar é a tarefa maior
E chorar é desaguar o que não se entende.

Aprendizado, momento único que a vida chega e ensina.
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Nossa missão é amar, domar o ego e sentir
A cada olhar um sorrir
A cada troca a interação da vida através do coração.

Pare de dar valor ao que os outros dizem
Seja você com conteúdo
E sobretudo, seja feliz.

Se faz bem, voe
Se for por amor, siga.

A vida é o que a gente escreve a cada pensamento
Enviando ao vento um desejo
Acredite, a resposta chega
Enquanto o coração toca a alma.

Sorria muito
Beije a cada segundo
Ame a cada instante
Deixe a vida te encantar a cada olhar.

Seja feliz!

A vida é única!

Hoje a vida nos é preciosa, única
O ontem não volta, o hoje é agora e o amanhã será.

A gente perde tempo com coisas bobas como:
Ressentimentos, birras
Chateações momentâneas, tristezas
Tudo o que nos impede de viver
Cada toque, cada instante que a vida traz.

Quer ser feliz? Perdoe, ao compreender que TODOS 
estamos em evolução, alguns andam rápido, outros não.

Não espere perder para dar valor
Doe sempre amor.

Todos ganham ao amar, ao sorrir
Ao doar o melhor de si.

Errar faz da vida a arte de aprender,
De conhecer e tentar outra vez.

Não somos perfeitos, somos humanos
Eternos aprendizes num Universo que interage
Mudando a cada olhar.
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Amar é a única forma de sorrir, viver e ser você.

Pode ser que ainda o amor cause estranheza
Mas é a única forma de sorrir, de viver e ser plenamente você.

O amor aflora o que há por dentro
Nos faz sentir um doce sentimento
Nos faz querer tocar no outro o gosto que há
O som que toca e provoca
A luz que chega e beija
O aroma da felicidade presente
O toque latente que nos faz abraçar o mundo num olhar
E vibrar num sorriso o que nos fez suspirar.

Amar é querer
Amar é desejar
Amar é transcender o que nos faz em outro ser.

Quem ama ilumina
Abraça, enlaça, encanta, conquista
Enquanto o amor reluz de coração em coração.

Queira sentir o doce gosto do amor no ar
Queira viver num sopro
A alegria de cantar por dentro
Deseje tocar a alma num olhar
Que mesmo em silêncio te faz levitar...
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O amor nos faz mais serenos
Mais sorridentes
Mais humanos.

Experimente
Deixe o amor tocar o seu olhar
Abrir por dentro, expandir o horizonte
Mostrando que a vida vai muito mais além.

A vida é um livro
Que a gente escreve nas linhas do coração
Nas ondas do amor por dentro da alma.

O amor é um sentir
Com cheiro
Com gosto
Com toque
Com som
Com cor
Assim é o amor...

Que o amor aflore em seu coração
Permeie seu corpo
Trazendo o doce alvoroço deste sentir.

O que é o amor?

O amor é um toque que chega no sopro do vento
No toque do olhar
Promove um sorriso
Ilumina por dentro
Ao trazer para fora um doce suspiro
Dizendo que o que tocou foi bom.

O amor é uma brisa que chega
Por dentro permeia
Abre portas, escancara janelas
Revela o que há em nós.

Uma luz se acende
E a gente compreende muito mais.
A vida ganha mais cor quando há amor no ar.

O amor enaltece o que já existe
Acentua o que nos faz bem
Aflora o nosso melhor
Mais alegria, mais bondade
Mais magia
Mais vontade em querer ser
Em ajudar, estender a mão
Sorrir com eco
Amar com ondas...
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O que é sentir?

Perguntaram uma vez: O que é sentir?

Sentir é um vento que sopra
Quando o coração abre a porta
Quando a mente viaja
Quando o corpo paralisa
Enquanto a alma voa na direção do ar.

Sentir é magia que não se define
Que permeia sem permissão
Invade, percorre e incendeia no corpo
Um sopro de luz.

Sentir é tocar além do olhar
Permitir que em silêncio
O coração decodifique de modo indecifrável a mente
Tudo o que o corpo magicamente sente.

Quando um sentir tocar o olhar
Abra a porta
Paralise o corpo
Liberte a mente
E deixe a alma flutuar
Enquanto o coração dança contente.
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Hoje seja feliz!

Não importa se hoje o Sol apareceu
Se chove, se está frio ou quente
Se é sexta, sábado ou domingo
Se é cedo ou tarde
Não importa...

O importante é saber que estamos aqui para viver
E a nossa missão
É SER FELIZ!

É sorrir para a vida
Aceitar com alegria o presente divino
O milagre de estar aqui sentindo o coração bater.

O mundo está dentro de nós
Então o que importa é como estamos por dentro
Fora é somente o reflexo do nosso sentir.

Deixe a magia fluir
Deixe a alegria agir
Mesmo que os olhos não vejam sinta dentro do peito
Escute a voz do coração que diz:

HOJE SEJA SIMPLESMENTE FELIZ!
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Ah, o amor...

O amor encanta
Aproxima
Sintetiza
Simplifica
Enaltece
Emudece
Suaviza
Transcende
Eterniza.
O amor tudo faz
O amor tudo toca
O amor tudo transforma.
Ah, o amor...
Amor de pai
Amor de mãe
Amor de irmão
Amor de filho
Amor de avós
Amor de amigo
Amor amor
Amor antigo
Amor que vem
Amor que vai
Amor que une
Amor que externa o meu eu em você.
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Há tanto amor
De vez em quando
Leve consigo uma dose
Quando precisar use
Até que ele transborde o melhor.

Amor que é amor
Cabe em qualquer lugar
Há qualquer hora
Em qualquer tempo
Em qualquer estação.

O amor sempre será
Semente
O amor sempre florescerá
Até que um dia vire fruto
E volte a semear.
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Enquanto a vida segue 
A gente toca no outro o que somos
E quando repentinamente quem amamos se vai
Leva um pedaço de nós
Deixando um pouco de si gravado em sentimento.

Tem dias que tudo vai bem
Mas tem outros que a gente senta
Abre o livro das memórias e revive
O que nos fez
E o que hoje ainda nos faz ser muito mais.

Saudade é uma parte que voa
Com o tempo a gente compreende
Que somos todos pedaços
Que se unem no amor
Fazendo o presente
Desenhando um novo futuro.

Enquanto se tem saudade
Se tem a certeza que valeu cada segundo
O que a gente viveu.

Saudade é um amor que voou...

Saudade é um lugar onde só chega quem amou, 
Que viveu e foi completamente feliz.

Saudade é um vento que sopra
Traz no ar o aroma da brisa que voou.

Saudade de um tempo eternizado nas ondas do sentir
Gravado na memória através do sentidos
Toques profundos
Aromas, cores,
Sabores, abraços, sorrisos
Repletos de gostos que permeiam o corpo
E transcendem na alma.

Saudade a gente tem
Do que fez bem.
Do que nos fez melhores
Do que moldou o nosso olhar
Do que mostrou uma nova forma de amar.

Saudade é na verdade
Uma parte de nós
Um folha escrita a quatro mãos.
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A vida segue
O tempo voa
O vento sopra
A magia se faz
Entre mudanças e escolhas
Somos diariamente esculpidos.

Quem permite o vento forte
Rasga o corpo
Para a luz da alma iluminar.

Quem navega em mar aberto
Permite ao Universo um novo destino.

A vida surpreende quando a gente entende
Que TUDO pode mudar
Mas NADA pode levar o que nos faz,
O nosso amor.

TUDO pode mudar, mas NADA pode levar o que nos faz...

Quando o corpo aterriza
O olhar paralisa
A mente começa a viajar
Entre o presente e o passado buscando o futuro
O coração paciente revive tudo outra vez.

O que realmente somos?

Somos o que escolhemos ao longo de nossa trajetória
Somos a cada passo uma decisão entre emoção e razão
Entre ser ou ter
Entre seguir ou ficar
Entre sair ou entrar.

Escolhas nem sempre fáceis
Mas preciosas para lapidar
A joia que há em nós.

Somos da vida a semente
Da energia maior o fruto
Do que somos a flor
Produto do nosso amor.
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A gente pensa que o amor é apenas matéria
Mas quando descobre o amor maior
Se entrega ao doce prazer.

Um sentir que não cabe em um só corpo
Então voa livre entre almas
Dissipando no ar muito mais amor.

O corpo apenas proteje nossa fonte de luz
O coração armazena tudo o que no corpo vibra
E a alma grava o que nela eterniza
Vida, amor e luz.

Hora de deixar o Sol beijar a Lua
A terra tocar o céu
Enquanto a vida continua
O amor se faz em outro lugar...

Um lugar secreto onde todos se encontram a cada anoitecer...

Há um lugar onde tudo acontece a cada anoitecer.

Entrego o corpo ao repouso
E liberto a alma para voar
Buscar o que a faz.

Num voo sereno
Ela chega em seu ninho
Se aconchega na natureza
Até que num sopro sente presente o seu par.

Que alegria sentir
Que magia tocar
Mesmo em sonho
Um amor além
Um amor que vibra entre os tempos
Um amor que pulsa
Emana energia
Irradia luz
Recarrega na alma o corpo
E transcende através dos sentidos o coração.
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Surpresas da vida escondidas...

A gente reclama por tudo
Reclama do calor
Reclama da chuva
Reclama do vento
Reclama do relógio
Reclama da vida por si só.

Se pararmos para pensar tudo acontece por uma razão.

A gente se atrasa para ver algo em algum lugar
Ou apenas para se privar de algo passar.

Não reclame, agradeça
São inúmeras histórias que conhecemos
De pessoas que se conheceram ao acaso
De gente que perdeu um voo e viveu.

Hora de pensar a cada passo
De agradecer a cada olhar
O que a gente ainda não vê
Mas acontece diariamente em tempo presente.

Agradeça pelo aprendizado
Pela chance de vivenciar mais uma lição
De sentir a teoria vibrando na prática.
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Voar é sentir e ir sem pressa de chegar ou partir.

Na vida há voos rasos
Voos altos
Pousos momentâneos
Necessários apenas para uma pausa.

A cada voo
A gente sente a alma voar
O corpo se prende à terra
Enquanto o coração almeja viver
Uma doce ventura a cada amanhecer.

Enquanto algo te empurra para o voo
Algo te puxa para o chão
Nesta luta gravitacional
A gente descobre
Que é preciso ser leve
Desapegar
Tirar o peso excessivo
Manter apenas o sorriso no rosto
E o olhar focado no horizonte.

Voar é sentir e ir
Sem pressa de chegar ou partir
Usufruindo de cada imagem, cada olhar.
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Uma declaração de amor

Foi você que ousou tocar
Abrir a porta e entrar.
Foi você que encantou o meu olhar
Fez nascer o meu sorriso
Fez minha alma voar...

Foi você que fez brotar o melhor em mim
Que me mostrou que além do horizonte há muito mais para 
viver.

Foi você que me ensinou
A ver você em mim e me ver em você.
Foi você que fez renascer a minha vontade
O desejo de tornar realidade o meu querer.

Foi com você que o amor se fez
Num olhar profundo
Trazendo de outro mundo algo novo para conhecer.

É com você que desejo tocar o céu
Enquanto estiver na terra
É ao seu lado que quero ter
A cada despertar um novo olhar.
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A cada anoitecer a minha alma espera a sua para dançar.

Quando a noite chega suavemente a Lua beija o meu olhar
O meu corpo se delicia na imensidão das estrelas
O vento afaga o meu rosto
Enquanto enlaço o meu coração.

Aos poucos me entrego ao sentir
Liberto minha alma para seguir
Ao encontro do que a faz
A sua alma que se encontra em algum lugar.

Repentinamente o corpo adormece
E a mente registra tudo
Cada toque, cada suspiro
Cada sentido que é acionado
Num lindo sonho encantado.

Quando o encontro termina a alma retorna
Despertando o corpo num imenso sorrir.

A cada amanhecer a vida traz um toque a mais.

Enquanto o dia acontece
O corpo não esquece o que o tocou
Até que a noite a alma volte a encontrar o que a faz voar...
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Toca-me...

Como é gostoso sentir
Se entregar sem medo
Ao que vive por dentro.

A alma toca
No corpo provoca
O pulsar dos sentidos
Um a um exala, enaltece e nos faz.

Que o vento traga
O que na alma vibra
O que no corpo permeia
Trazendo um colorido à vida.

Se entregue quando algo tocar
Ame sem querer
Ame sem razão
Ame só para sentir
A doce emoção que é amar
Que é mergulhar nas ondas do amor.

Toca-me
Viaje no meu bem querer...
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Um amor de almas

Um vento trouxe um sentir sem dono
Um pulsar sem rosto, um toque sereno, gostoso tão doce...

Me entreguei às ondas de prazer
Deixei o corpo sentir, a mente se envolver
Ousei seguir o meu querer.

Um amor de almas toca sem encostar
Aproxima distâncias sem chegar
Encanta enquanto a mente sente ao longe
O que faz o toque bem perto.

Quem acredita que o amor é apenas corpo
Mal sabe o gosto que a mente sente
Quando as almas se tocam em pleno tempo presente.

Amor é um sentir que flui entre mundos
Que toca profundo mostrando que a vida é mais além.

Um amor de almas é assim
Quem toca eterniza
Quem sente não esquece
Quem vive quer sempre mais...
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Somos energia
Uma frequência única
Que precisa constantemente estar atenta
Ao que capta e emite.

Se a vida tudo reflete
Será que estamos emitindo o que gostaríamos de ter?

Se o mundo é uma onda
Será que estamos pegando a onda certa?

Certo é aquilo que se adequa aos nossos valores
Que transforma o que somos no que queremos
Em prol do bem a favor do amor.

Há de se ter cuidado
Com o trem desenfreado que se pega
Antes mesmo de saber para onde ele vai.

Enquanto houver a tempestade
Se abrigue do vento e ilumine por dentro.

Silêncio maior é aquele que acontece por dentro
É aquele que mesmo sem som, grita
E ensina que é nesta hora onde tudo silencia
Que a gente descobre o melhor em nós.

Refletir...

Diante de tanto alvoroço
De tanto burburinho externo
Aquieto o corpo
Respiro
Inspiro
Enquanto a mente se posiciona para discursar
O coração agitado tenta controlar as emoções
Que transitam
Oscilam
Gritam sem parar.

Há de se ter cuidado com tudo que se ouve ou vê
Há de se ter cuidado com tudo o que se diz.

Muitos compram falsas "verdades"
Replicam o que nem sabem
Antes mesmo de conhecer.

Me preocupa a falta de sensatez
A omissão do amor
A energia negativa que se instala
Cada vez que o mundo grita.

Nestas horas silencio
Repouso o corpo e reflito em tudo que passou.
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O poder do amor

O amor tem o dom
A cor, o sabor
A magia de transcender
Transformar, mudar
Fazer a vida acontecer entre mundos
Tocar profundo o nosso ser.

Hoje te desejo
Amor por dentro
Amor por fora
Amor que aflora em tudo o que vê
Que provoca o que sente
Que te acorda e promove um novo olhar.

Experimente ao menos uma vez
Amar sem razão
Amar o que vê
Amar o que toca
Amar o que vibra e te faz.

Quem ama não esquece
Quem ama eterniza a vida em outra dimensão.

Ame ao menos hoje
E receba algo que nunca viveu.
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Para chegar até a flor
É preciso sentir o seu valor
Saber o quanto teve de suportar
Enquanto crescia ao vento
Sem balançar.

Para ser forte é preciso crescer na tempestade
É preciso viver a realidade na pele
Sentir no corpo o esforço
Para ganhar na alma a plenitude.
A rosa e o espinho fazem parte do caminho
Fazem de nós puro aprendizado.

Nada é para sempre
Nem fruto e nem semente
Nem dor e nem amor
Mas tudo é para a nossa evolução.

Independente da estação
Leve na bagagem sempre amor
Ele te dará coragem por onde for.

A rosa e o espinho

A vida é feita de escolhas
Caminhos que se apresentam
Diversas opções para nossa trajetória.

Para chegar ao topo
É preciso aprender através dos obstáculos
A ser um pouco mais.

Como chegar até a rosa e passar pelos espinhos?

Com amor sempre
Só o amor é capaz de iluminar as ideias
De transcender a matéria
E nos guiar rumo ao ainda desconhecido.

Muitos preferem encurtar o caminho
Pular etapas
Porém além de chegar mais rápido
Perdem o grande aprendizado
Que está escondido entre os espinhos.

O ser humano só dá valor quando conquista
Quando galga passo a passo rumo ao seu objetivo.
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Leva tempo para entender o amor que ficou...

Leva tempo entender o que nos fez,
Mas o tempo não leva o que fica
O que provoca, permeia e eterniza: vida.

A cada toque uma porta se move
Uma janela se abre
Um sentir voa e refaz
O que por hora vibra
Incendeia o olhar
Iluminando o sorrir.

Leva tempo
Reorganizar por dentro
Reformular um sentimento.

Leva tempo
Até que um dia
Tudo se encontre num mesmo lugar.

Enquanto isto, a vida vibra no olhar
No toque que ficou e o tempo não levou.

Leva tempo para entender o amor que ficou...
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Quando o querer é maior que o medo.

A vida só vale com frio na barriga
Com desejo sem medo
Com vontade além do olhar...

Somente a maturidade permite ousar sem culpa
Pagar mico e ainda sorrir.

Bem que disseram que a vida começa aos 40
Depois desta idade a gente se permite ser feliz
Mesmo atirando no escuro
Mesmo se atrevendo por um talvez.

O que se leva desta vida além dos sentidos?

Que as loucuras sejam sempre companhia
Que o frio na barriga seja o guia
Que os repentinos sorrisos surpreendam a cada curva
E mesmo que a gente caia que se esborrache de rir.

A vida vale quando apesar de tudo fica algo bom para lembrar e sorrir.
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Seja flor, floresça sempre...

Há quem diga que tudo é flor
Eu diria que flor é amor
Flor é algo que encanta no olhar
Aguça os sentidos perfuma o ar
Enaltece o sorriso espalhando um sentir...

Flor por mais singela que seja
É pura beleza.

Surpreende
Toca
Encanta
Ilumina
Anima
Permeia
Inebria...

Hoje faça como a flor
Não questione
Floresça
Apesar do tempo
Apesar de tudo
Faça apenas o movimento de
Florescer...
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O amor será o meu ar...

Enquanto o coração pulsar
Vibrar a cada toque
Sorrir a cada vento
A alegria de um novo sentir
Haverá magia
Haverá o encanto contínuo
O encontro entre o fogo e a água
A mistura perfeita para nascer um sentimento
O amor.

O amor acalma
Aquece
Faz a vida valer cada segundo
Traz o mundo para dentro de nós.

O amor é semente que permeia
É felicidade que floresce
É magia que cresce a cada suspirar.

Posso não tocar o que sinto
Mas quando sinto, sou
E quando sou, estou
Viva!

Enquanto o coração pulsar o amor será o meu ar.
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Fui ler na alma o que o corpo sente.

Na ânsia de entender resolvi escrever
Tentar ler na alma
O que o corpo sente sempre presente.

Tem dias que é impossível conter
O que vibra e inunda por dentro.

Parei para ler na alma
Sentei, respirei
Fechei os olhos
E mergulhei dentro de mim.

Sinto o que toca e provoca
Vibra entre os sentidos
E mesmo sem entender
A mente tenta em vão conectar
O passado ao presente.

Por querer demais compreender
Voei além
Desbravei terrenos desconhecidos
Descobri novas formas de amar
E mesmo assim não pude decifrar
O que em mim vive
Sem razão de ser.

Resolvi deixar que o tempo
Faça o seu movimento.

É impossível impedir que o vento toque
E provoque um alvoroço
Cada vez que a porta se abre
Trazendo à tona
O que guardo em segredo.

Tem coisas que a vida traz e não explica
Sentidos que tocam no tempo
Voam no pensamento
Nos deixando apenas com o sentir
Que faz do instante pura magia
Que irradia no vento
Tocando algo muito além
Do que se vê
Do que se entende
Mas se sente como nunca um coração sentiu
Latente, pulsante, presente...

Há coisas que não são para compreender
São apenas para sentir e viver.
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O amor é uma semente em constante florescer...

Quando a gente nasce
Pouco importa o que acontece
Só queremos descobrir o que nos espera
Sentir o mundo
E viver.

Com o tempo perdemos as asas
Ganhamos os pés que ficam em terra
E moldam o nosso olhar.

Um belo dia
A gente desperta
Desprende os pés
E volta a voar...

O amor é o voo maior
É ele que te dá asas
Para ir além do horizonte.

Voe no sentir
Ouse descobrir
O que há além do olhar.

O amor é uma semente em constante florescer...
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Aprendi...

Aprendi com o tempo
Que só é permitido sentir
Captar o movimento e seguir...

Aprendi a cada passo abraçar o que a vida traz
E num doce abraço levar apenas o que me faz.

Com o tempo, com a vida aprendi
A olhar com calma, tocar a alma ouvindo o coração.

Neste aprendizado descobri
Que só o amor é capaz de fazer tudo acontecer
De transformar, mudar tudo o que há.

Aprendi que não é possível enumerar o vento
Que não dá para contar o sentimento
E que impossível deixar de amar.

A vida é um jogo gostoso entre sentidos e sentimentos
Movimentos que sobem e descem
Hora razão, hora emoção
Enquanto o corpo feito louco tenta em vão equilibrar
O que não o pertence.

Aprendi que impossível deixar de amar neste mundo encantador.
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Deixa eu dizer que te amo...

Deixa eu dizer o que por dentro vibra
Quando um vento traz você.
Deixar eu dizer o que o corpo sente
O que alma toca
Quando o amor aconchega e provoca um sentir.

Deixa eu gostar do que me faz
Deixa eu sentir o gosto de quero mais
Cada vez que a sua imagem paira na mente
E te sinto em corpo presente perto de mim.

Deixa eu dizer que te amo
Por sentir isto tudo
Por fazer o meu mundo mais feliz.

Deixa eu viver este amor
Que faz de mim o que bem quer
Que traz à tona o meu melhor
E que me faz descobrir a cada olhar
Um novo sentir.

Deixa eu dizer que te amo
Deixa eu gostar de você
Isto reflete na alma o meu viver.
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Equilíbrio entre a mente e o coração

Mente - razão
Coração - emoção
Mente madura sábia
Coração ingênuo arrasa

A mente freia
O coração acelera
Mente aprisiona
Coração liberta

A mente pondera
O coração vai
Mente analisa, julga, condena
Coração sente, busca, voa...

A mente processa cada passo
Enquanto o coração segue o rastro.

A vida é coordenar as duas e seguir
Hora sentindo, hora analisando, indo...

A vida segue unindo ambos,
Mente e coração, em uma só alma.
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Adoro quando a vida me surpreende...

Adoro quando estou distraída
Vem a vida e me surpreende
De um modo especial.

É tão gostoso ser surpreendida
De maneira inusitada, do nada
Deus adora fazer isto
Tem horas que tudo acontece.

Obrigada por merecer a graça da vida
De um grande sorriso
Que em meu coração se fez
Que a cada dia eu possa
Viver e sorrir mais uma vez.

Conto a minha história pelos suspiros
Pelos sorrisos, pelos instantes
Em que o corpo parou para alma voar
E trazer mais amor ao coração.

Adoro quando a vida me surpreende
Trazendo ao meu sorriso
A luz da alma.
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Hora de silenciar, observar e refletir...

Nem tudo se faz de sorrisos
Mas de momentos precisos
Preciosos para a nossa evolução.

Tem dias que a mente apenas observa
E nada entende
Mas tudo o coração sente.

Hoje mergulhei em meu interior
Para organizar as palavras
E entender o amor.

Não um amor entre homem e mulher
Mas um amor à vida
Um amor ao próximo
Um amor total
Um amor que doa-se sem sentido
Mas encontra neste gesto algo maior.

"A ignorância grita e a sabedoria observa." (AD)

Hora de silenciar, observar, refletir...
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Eu sou fogo, sou água...

Sou água
Sou fogo
Sou quem aquece
Acalma
Sou quem vibra
Quem silencia
Sou intensa
Sou constante
Sou terra
Sou luz brilhante
Sou o que vês
E o que sente
Sou quem passa
Sou quem toca
Sou pássaro
Sou canto
Sou movimento
Sou emoção
Sou a todo tempo
Amor!
Sou tudo e nada
Depende do toque
Que abre ou não o que há em mim.
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Para florescer é preciso tempo...

A gente passa uma vida semeando e muitas vezes nem vê algo florescer.

Demora para ver o que plantamos florir, mas quando acontece
Vale cada segundo da espera
É mágico ver em outro olhar
Outro ser, um sorriso precioso, lindo brotar.

Às vezes a vida pode parecer sem razão
Mas continue seguindo
Fazendo o que manda o coração.

Um belo dia a vida surpreende
Então você compreende o porquê da demora.

A beleza que por hora aflora
Foi por tempos desenhada, esculpida
Para agora sim criar vida.

Lembre-se:

Nada acontece por completo da noite para o dia
Mas tudo se transforma a cada segundo.
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Sentir a natureza e sorrir...

Eu quero
E quanto mais quero
Te sinto perto de mim...

Quero sentir a terra
Tocar a água
Sentir as folhas das árvores
O cheiro das flores
O canto dos pássaros
Quero cheiro de mato.

Não sei de onde vem
Tamanho desejo
De sentir a natureza em mim
Mas sou assim
Alguém que sorri
Só por sentir
Cada toque...

Olhar o céu e voar
Sentir a natureza e suspirar
Tocar a terra e conectar à energia
Magia divina chamada vida.
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Sou um ser
Que sente
E voa livremente
Por onde os olhos tocam
Sem medo
E pousam no segredo
De outro olhar.

De onde é que vem o que sinto?
De onde é que nasce o meu sorriso?
Num lugar
Onde a magia se faz
Onde os sentidos vibram
A cada toque
A cada olhar
Cada vez que meu corpo respira
Ao sentir a vida em mim pulsar.
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O tempo parecia não passar
Aliás não havia tempo
Havia apenas um sentir...

Repentinamente o corpo despertou
Num suspiro que se fez do sonho para a realidade
E eu sorri por sentir a alma voltar
Para me presentear com mais um dia.

Descobri nesta ida
Que a alma não canta
Quem faz o som é o corpo
Quando há sentimento
O cantar varre por dentro
Traz à tona um sentir
Nos faz voar sem sair do lugar
Quando o coração
Toca a alma para cantar.

Obrigada pela vida
Com o corpo ando
Com a alma respiro
E com o coração
Sinto o que é viver.

Quando o corpo e a alma se encontram

Quando o corpo adormece a alma voa
Para tocar quem a criou.

Uma noite destas a mente observou
Passo a passo quando tudo aconteceu.

Cansada pelo dia corrido, deitei
Me aconcheguei entre cobertores e travesseiros
Fechei os olhos e voei no pensamento...

Liguei minha memória, recordei minha história
E feliz agradeci a quem me criou.

Neste instante senti uma paz dentro de mim
O corpo adormeceu e senti a alma partir.

Enquanto a alma voava, eu sonhava
Um campo aberto, um lindo rio
Pessoas que andavam por todos os lados
Um silêncio, uma paz, tudo era luz.
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A vida é para ser vivida por você!

Sou um ser imperfeito
Que veio para esta vida
A fim de evoluir
A minha verdade
Cabe a mim.

Não me importa a atitude alheia
Me importa sim
O que faço
O que digo
O que semeio
Porque as minhas atitudes serão julgadas
São as minhas escolhas que trarão as consequências.

O que eu faço é meu
Cada um com a sua carga
Cuido do meu jardim
O gostoso é ter sempre alguém
Que olha pra gente e diz:
Adoro estar aqui!
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É a noite que tudo faz sentido...

É a noite que tudo faz sentido
Quando todos estão em seus lares
O silêncio predomina
E a gente escuta o coração.

A noite olho o céu escuro
Onde somente as estrelas brilham
Viajo no espaço
Solto a mente na imaginação
O coração sorri
Sabe que vai mais uma vez ser feliz.

Somos pura energia
O corpo é apenas uma casca
Uma estrutura que carrega a essência,
A alma.

Não é preciso estar de corpo presente
Quando a alma já voou
Em segundos estou
Onde o coração deseja
Um lugar lindo
Onde tudo começou
Um lindo e grande amor...
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Voo sobre as árvores
Avisto as luzes
Ao longe vozes
E assim satisfaço meu desejo
De apenas sentir.

Sonhe, voe, a energia transcende
Quando há um desejo maior.
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Ah, o amor...

O amor a gente não vê
Mas sente como ninguém
O amor é algo que flui sem perceber
Num gostoso bem estar
Que irradia dentro de nós
Alegria que contagia e vai além...

Quando se ama tudo tem sabor
Tem cor, tem cheiro,
Tem forma, tem som de AMOR!

Quando se ama
Ama o que vê, ama o que sente
Porque amar aflora o melhor da gente.

O amor é a felicidade que não cabe no coração
E invade o mundo sem direção.
A gente apenas quer tocar o que há em nós
Em outro ser e sentir a vida pulsar em outro olhar.

A gente quer carinho fora de hora
Beijo sem motivo
Um abraço surpreendido
Palavras ditas por sentir
O coração cheio de amor.
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De tanta neve
Seu corpo afundou
E mal conseguia levantar
Para entrar no seu quarto.

Nesta sensação gostosa
De estar mergulhada na neve
Eu acordei
E lembrei de cada detalhe para contar
Porém uma coisa é certa
O que eu senti
Não há palavras para expressar
A minha alma voou
O meu coração sorriu
E hoje eu estou assim
Iluminada de tanto prazer.

Um sonho
É quando o corpo solta a alma para voar
É quando o coração materializa um desejo
E o faz acontecer...

Um sonho de Natal!

Era uma vez...

Uma noite linda, mágica acontecia
Estrelas brilhavam no céu
Não se via o fundo azul de tanta luz.

Era noite de Natal
Milhares e milhares de crianças aguardavam
O tão esperado Papai Noel.
Já era tarde da noite
Quando uma pequena decidiu ir à janela
Sentou-se na beira do telhado
Deitou-se e ficou admirando aquele céu iluminado
A Lua se escondia por trás de tantas estrelas.

Como magia começou a nevar
A criança sorria por não acreditar no que via
E o que sua pele sentia no toque frio da neve caindo
Maravilhada, ela simplesmente sorria e dizia:
É neve!
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Hoje acordei assim...

Hoje acordei assim, criança...
Repleta de esperança
Com vontade de voar
Cheia de vontade de brincar com a vida
E ser feliz!

Faça como a criança
Ela recebe os brinquedos
Faz a sua história
Cria um cenário
E vive a sua verdade
A sua realidade.

Receba o que a vida lhe proporciona
E faça o melhor
Afinal nem tudo é como a gente gostaria
Mas o como fazer
A criação
É por conta de cada um.
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Pessoa de Fibra

Pessoa de fibra é aquela que não esconde o que sente
seus medos, seus receios
é aquela que fala e age conforme o que diz
é aquela que não tem medo de ser feliz
é aquela que aceita como é e se ama muito.

Pessoa de fibra tem um doce molejo
Move-se de acordo com o vento
E dança conforme a melodia.
Pessoa de fibra sorri mesmo na dor
Porque sabe que sorrindo onde estiver haverá luz
E esta cuidará do coração.

Pessoa de fibra encanta
Pessoa de fibra ilumina
Pessoa de fibra, um ser que é forte por fora e macio por dentro
Age para a conquista e se deleita na emoção.

Pessoa de fibra liga os pontos,
Constrói pontes, encontra caminhos, desata os nós...

Pessoa de fibra aprende todo o dia
Porque sabe que no amanhã
Haverá novas lições.
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Cada um faz a sua história

"Quem não tenta
Não consegue ser feliz...
Sem amor a vida é tão pequena...
Todo o sonho vale a pena..."
(Fábio Jr)

O que vale a pena?
Sonhar
O que faz a vida ser melhor?
O amor
Sem ousadia não há emoções
E sem emoções a gente não vive.

Reflita nestas palavras e mude a sua vida
de acordo com os seus sonhos
Tenha um objetivo e caminhe rumo a ele.
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Qual é o caminho certo? 

Muitos perguntam: "Qual é o caminho certo?" 
Não temos todas as respostas, mas possuímos meios para chegar até elas. 
Como já mencionei algumas vezes 
Tudo o que escrevo é o que sinto 
O que vivenciei e aprendi na minha experiência de vida.

Aprendi a sentir, a utilizar os sentidos para descobrir caminhos 
Visualizar portas e criar janelas. 
Aprenda a escutar o coração, sentir a alma 
Assim entenderá a intuição. 

Se algo te faz bem, te faz sorrir, segue. 
Na dúvida aja com cautela 
Mas se de início o sentir não for bom, mude a opção. 
Seja na vida profissional, na vida pessoal ou até mesmo no amor. 

Quando é para ser tudo acontece 
Tudo se encaixa num passe de mágica. 

Sinta e terá todas as respostas. 

O caminho certo é aquele que te faz sorrir. 
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Me apaixonei quando libertei minhas asas e voei... 

A vida é puro vento 
Sentimento que sopra 
Emoção que abre a porta e nos faz. 

Paixão é um sopro contínuo 
É um caminho em desalinho 
Repleto de sentidos 
Toques precisos que nos guiam 
Rumo ao sonho 
À um desejo que vive dentro de nós.
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No silêncio de um olhar a história se revela... 

Um olhar parado feito fotografia. 
Só é preciso alguns segundos 
Para sentir e compreender no silêncio 
O que há por dentro. 
Um olhar não fala, 
Exala o que vibra na alma 
O que pulsa no coração 
O que move o corpo num sopro. 
Há um brilho mágico em cada olhar 
Para perceber é só silenciar 
Para que ele reflita 
Mesmo em uma imagem 
O que o faz transcender. 
No olhar há um sonho de criança 
Um desejo adolescente 
Um querer jovial 
Que se prende na maturidade 
Por medo de voar. 
O olhar revela toda uma história 
Que nunca foi dita 
Mas vive presente, latente Até que um dia 
Alguém descubra a magia 
E o liberte num simples toque silencioso.
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Quando nada faz sentido... 

Às vezes a gente olha o mundo e nada faz sentido.
Olhamos partes 
Pedaços fragmentados de uma grande obra 
E queremos analisar, pontuar e compreender. 

Simplesmente não dá para ser assim. 

Somos um ponto neste imenso Universo 
E o que fazemos pode parecer não ser grandioso 
Mas é IMPRESCINDÍVEL ser o que somos,
Fazer o que fazemos, onde o estamos fazendo. 
Perceba uma gota: uma gota para muitos é nada, 
Para outros é tudo, para a vida É a continuação do mundo. 

Mesmo que os olhos não vejam há uma obra que segue 
E o que cada um faz permite que esta onda não se quebre 
Assim o hoje acontece de maneira única e especial. 

Quando nada faz sentido 
Há algo maior acontecendo 
Faça a sua parte 
Deixe a arte final por conta da vida 
Garanto, ela vai te surpreender em breve. 
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No silêncio da noite 

À noite escuto o coração, ele diz tudo o que sente 
Enquanto a mente enumera, pondera cada emoção. 
Entre reflexões e sentimentos por um momento 
O olhar se perde na imensidão da noite... 

O corpo parado tenta encontrar um sentido 
Até que um vento sopra e diz: 
"A conexão está em apenas sentir 
A razão não encontrará sentido 
Enquanto quiser materializar 
O que é apenas um sopro 
Que cria vida e se eterniza muito mais além." 

Depois desta mensagem o rosto sorri 
Por sentir mais uma vez 
O que o corpo ainda não vê mas sente vibrante 
Num olhar muito mais adiante não muito distante. 

A gente vê o que o coração sente 
O corpo toca apenas o que está à porta 
A alma vive onde somente o coração ousou chegar 
E a gente tenta coordenar todas estas viagens num só sentir. 

Quem disse que silêncio não fala... 
Muitas vezes ele grita e ecoa.
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Pouco importa...

Pouco importa o destino
Quando tudo acontece pelo caminho. 
É passo a passo 
Que a vida presenteia 
É caminhando que tudo chega com o vento 
E por um momento beija a alma no tempo. 

Pela estrada descobrimos o que somos 
Pelo sentir sabemos onde estamos 
E pelo fluir o coração voa... 

Mesmo sem saber onde tudo vai dar 
Desde que o amor seja o guia 
A coragem seja a babagem 
E a fé como companhia. 

Pouco importa aonde vai dar 
Quando a paz aconchega 
E o mundo se faz num simples olhar. 

Uma estrada, um caminho, 
Um jeito especial que a vida presenteia a cada amanhecer
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Dois senhores aparecem para dizer:
"Vai, segue o teu querer."
Numa outra sala, com várias mulheres
Vejo uma de minhas mãos com uma luva roxa e uma flor
E alguém pede para fotografar.
Repentinamente alguém me mostra duas alianças douradas
E coloca em meu dedo uma aliança de pedra com uma pedra 
de algas marinhas.
O corpo desperta
A mente em alvoroço tenta coordenar o que passou
Só o tempo mostrará como encaixar cena a cena
Como entender nas entrelinhas
A emoção que a alma viveu.
O corpo vive
Mas é na alma que a vida escreve
Eternizando através dos sentidos os suspiros do coração.

Voei...

Eu voei
Quando a noite meu corpo entreguei
E libertei minh'alma.
Percorri terras distantes
Lugares desconhecidos
Avistei ao longe um pouco de mim...
E assim entre vários cenários
Eu procurei encontrar o que havia há tempos
Despertado o meu olhar.
Numa das cenas
A água corre
Tento em vão entregar uma carta
Mas a ponte inunda
E eu não posso passar.
Em outro lugar
Numa pequena reunião
Estou a explicar a minha condição
Quando um véu cai
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Diamante Bruto

Nascemos um diamante bruto
Ao longo dos anos nos adaptamos ao nosso mundo
Batendo de um lado ao outro
Vamos lapidando o nosso ser.

Conhecemos pessoas que ajudam neste processo
Umas agregam valores
Outras provocam grandes cortes
E são estes que nos dão um brilho maior.

O nosso âmago ferido abre fendas profundas
E mostra o nosso mais precioso valor
A essência interior
Ela é única, cada um tem a sua
E nestes tombos e solavancos
Adquirimos um novo formato
Uma nova cor
Uma nova luz.

Que possamos agradecer a cada dia quem passou por nós,
Pois foi através deles que a nossa vida mudou
E hoje resplandece em nosso semblante
Em forma de amor.
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Amar-se em primeiro lugar

Somos preparados para amar aos outros e nos esquecemos de amar a nós mesmos.

Quantas vezes você se olhou no espelho e disse: eu me amo, eu me aprovo, eu me aceito do jeito que sou? Sempre olhamos 
para o espelho com padrões de outras pessoas embutidos em nossa mente. Não há uma forma, uma maneira, mas sim o seu 

jeito de ser e viver. Não são os padrões externos que tem de se adequar a nós, mas nós impormos nossos padrões a sociedade.

Devemos procurar olhar dentro de nós e ver a nossa maneira de ser e de viver feliz. O sorriso vem da alma, o brilho dos olhos do
coração, nossa pele reluz quando a felicidade está no ar, enfim são as emoções que transpassam nossos órgãos para dizer que 

somos felizes.

Ser feliz é estar bem consigo mesmo e amar do jeito como somos.

Ame-se e surpreenda-se com o resultado de sua atitude. Se amar é aceitar-se como você é, mostrando ao mundo que as 
diferenças de cada um fazem da nossa vida um mundo MARAVILHOSO!

Que a semana seja divina, cheia de surpresas, com novas atitudes e muitos sorrisos, afinal sorrir é viver intensamente feliz.

O mundo pode te tirar o sono, as pessoas podem te fazer chorar, a dor pode te fazer sofrer, mas a forma de viver cada passo só 
cabe a você.

Viva da melhor maneira o hoje, que o amanhã será fruto de suas ações.

Tânia Gorodniuk
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Somos seres espirituais, iluminados com o propósito de aprender com a 
vida, ensinar o que a gente sabe, ver no outro o reflexo de nós mesmos, 

afinal somos humanos. 

Quando aponta em outra direção é porque algo já não vai bem dentro de 
você. Reflita antes de jogar o que sente em quem precisa de você. 

Nós só vamos ajudar se retermos toda a raiva, mágoa, frustração, dor, 
revolta, dentro de nós e a transformarmos em amor, só assim oferecer ao 

outro o nosso melhor.

Mensagem Final

Tânia Gorodniuk
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Siga-nos nas redes sociais:

taniagorodniuk.blogspot.com.br

plus.google.com/+taniagorodniuk

twitter.com/tg_inspira

youtube.com/user/taniagorodniuk

instagram.com/tginspira

facebook.com/TG.Inspira.18

pinterest.com/tginspira


