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Introdução

Afinal, quem eu sou?

Sou a Bibiana Neves nascida em Luanda, Angola.
Uma mulher apaixonada pelas palavras que para
mim possuem almas, realizando em todo lugar
encontros, onde são posicionados os sentimentos de
maneira livre. Mas ao mesmo tempo tão pessoal...
Estou ainda me descobrindo... Através da escrita,
tiro a roupa, a máscara, rasgo preconceitos, medos
e receios. Percebo que, a cada fase da vida, me
renovo e nas minhas escritas, vou me revelando.
E assim me acho num encontro comigo mesma.
Quando tenho ideias para criar algo novo, sinto
pulsar poder em minhas mãos, como se meus
dedos fossem, simplesmente, meu coração.
Escrevendo crio asas, ninguém me impede de ir ou
ficar, de rir ou chorar. Sinto que sou eu. E só.
Em cada texto vou dando sinais de
mim... Encontre-me neles!
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PENSAMENTOS

Pensamentos	

MUDANÇA

Existem coisas que podemos mudar. Outras só nos
resta aceitar. Outras ainda a suportar. E muitas
vezes nem um desses caminhos é possível seguir.
Então é hora de decidir. Principalmente no que
tange ao relacionamento com outra pessoa.
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COISAS DA VIDA

Às vezes acontecem coisas na vida da gente que
nos levam ao chão. São atos, palavras, atitudes,
que machucam a alma e fazem doer o coração.
Mas, no sofrimento a gente cresce e se fortalece de
forma a suportar as agruras que o mundo oferece
à nossa vida. E assim vamos vivendo, juntando as
sementes que temos em nosso coração e plantandoas em nosso jardim, para que ele floresça dos
sentimentos que fazem o nosso interior.

Pensamentos	

SER PERFEITO

Nada, nem ninguém é perfeito. E graças a Deus,
porque assim, ainda temos o privilégio de buscar
mudanças, fins, recomeços e novos caminhos. É
cruel esperar que as pessoas sejam perfeitas. Se
fossem perfeitas seriam o fim em si mesmas. Sem
oportunidades de um recomeço. Sem chances de
sonhar. Sonhar por quê se tudo já é perfeito?
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MOMENTO

Um momento não é uma eternidade. Não há como
definir a eternidade por um só momento, nem uma
vida a partir de um instante vivido. Há que se
avaliar o porque aquele momento foi assim e o que
significou para aquela vida, mas não a vida toda. A
eternidade é muito mais do que um único momento.

Pensamentos	

JORNADA DA VIDA

Não há como sabermos com antecedência para
onde vamos. Só saberemos o final de uma
estrada percorrendo-a de seu início. Também me
pergunto: - Para onde vamos? Não sei. Mas sei
que não quero ficar parada na beira da estrada
e deixar o tempo passar. A vida é tão curta, os
dias passam tão rápidos, amanhã pode ser tarde
demais para darmos início a nossa jornada.
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CONCIÊNCIA PESADA

Penso que jogamos uma carga muito grande sobre
nossos ombros quando pensamos que precisamos
pagar pelos erros que cometemos. É um peso, um
fardo que nunca conseguiremos carregar. É pesado
demais para nós. E se pensarmos assim estamos
todos perdidos, porque não creio existir alguém
que não erre. Para isso existe o perdão. Para dar
alento aos sobrecarregados com o peso da culpa.

Pensamentos	

PERDÃO

Feliz a mulher que tem um homem que sabe que
errou, reconhece seu erro e volta atrás para pedir
perdão. Um homem assim é digno de perdão e de todo
amor e candura do coração de sua mulher amada.
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DEDICAÇÃO

Não importa a quantidade de coisas que faça
durante o dia. Preocupe-se com a qualidade
e a dedicação com que as faz. Vale mais uma
coisa bem feita que todas incompletas.

Pensamentos	

INVESTINDO NO SER HUMANO

Para diminuir a violência é preciso investir no
ser humano em três dimensões...na cabeça, o
conhecimento para que saia da escuridão. No
coração a valorização de que é capaz de realizar
seus sonhos elevando sua auto estima. No bolso
com salarios dignos, para que possa desfrutar com
seus entes queridos os frutos do seu trabalho.
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You have reached the end of this sample

Want to keep reading?
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