
 
Mais do que nunca estamos precisando de ser ajudado e de 
principalmente ajudar. 
Em tempos de crises muitos de nós estamos se perdendo, tanto 
com o emocional quanto com o medo de estarmos solitários. E com 
tantas coisas acontecendo não estamos tão dispostos assim a 
ajudar, mesmo querendo ser ajudado, estão surgindo problemas 
que nem sabíamos que existiam dentro de nós ou em nossa volta. 
. 
Pense nesse mesmo problema que você está enfrentando ou já 
enfrentou e venceu, agora pense no tanto de pessoas que estão 
passando pela mesma coisa hoje, e com isso você percebe que 
sabe falar sobre o mesmo assunto, aconselhando estando 
presente e etc, e com isso uma pessoa será ajudada por você e 
seu coração ficará mais alegre. 
. 
Mais do que nunca precisamos de motivo pra viver, pra acreditar 
em um sonho, e pra querer sentir o sol por mais um dia, entregue 
esse motivo para alguém estando disposto a ser um amigo ou algo 
do tipo,  você também vai precisar, e alguém vai fazer o mesmo, 
problemas sem soluções não existem, mas as vezes precisamos 
de alguém para nos dizer isso. 
. 
Precisamos de uns aos outros, vamos nos unir pensando positivo e 
sendo seres melhores, Deus ou até mesmo o universo agradece... 
seja luz 
@penselonge.co 
 
A luz no fim do túnel nunca existiu, ela sempre foi você. 
 
Nunca foi e nunca será tão fácil vencer algum obstáculo, mas 
sendo ruim ou bom esses obstáculos têm muito a nos ensinar, nos 
ensina que somos mais fortes e que podemos nos tornar muito 
mais do que somos hoje, e aprendemos que somos luzes sempre 
brilhando em meio a escuridão. 



. 
Como todos ou quase todos dizem "cada um possui a sua cruz", 
cada um de nós possui um peso a carregar, um medo, algum 
arrependimento, ou uma sensação de incapacidade devida nossas 
emoções passadas, porém vivemos em uma alucinante busca pela 
luz no fim do túnel, mas infelizmente te digo que essa luz nunca 
existiu e nunca existirá, e felizmente te digo que a sua luz sempre 
foi e sempre será você. 
. 
E o que você me diz, vai em busca de uma luz inexistente, ou vai 
centralizar e focar na luz que existe dentro de você? Garanto que 
vale muito mais a pena do que esperar por algo que nunca irá 
acontecer, podemos sim encontrar com coisas e pessoas que nos 
trarão luz, mas na maioria das vezes você terá que ser a sua 
própria luz. 
@penselonge.co 
 
 
 
 
A Importância de um Propósito. 
 
Um homem cujo propósito é desconhecido, vive em uma intensa 
busca perdida por algo que ele nunca irá sentir . Todos devemos 
ter um PORQUÊ ou um motivo maior para ACORDAR todos os 
dias e lutar por algo, porém muitos estão vivendo e sonhando por 
uma coisa que não os pertence, ou seja um propósito que nunca foi 
deles. 
. 
Para que podemos sentir as mudanças em nosso desenvolvimento 
pessoal, é necessário que estejamos conectados, e em sincronia 
com os nossos sonhos, e principalmente com o nosso objetivo de 
VIDA MAIOR, afinal é isso que nos trará vida, sem uma causa 
maior para viver acabamos nos tornando pessoas mortas, ou 
pássaros enjaulados, que com o tempo esqueceram como se voa. 



. 
Tendo um propósito de vida estaremos dispostos a enfrentar e 
aprender o que for necessário para não deixar a vida e muito 
menos o tempo nos passar para trás. 
Chega um dia que todos batem de frente com esse tal propósito, 
mas a escolha de seguir ele é unicamente nossa. Virar as costas 
para ele significa jogar toda a nossa felicidade fora, e será que 
queremos ser infelizes ou verdadeiramente felizes com a vida? 
. 
Se já tiver encontrado o seu o cultive, caso ainda não tenha 
encontrado CONTINUE que um dia ele virá até você. 
@penselonge.co 
 
 
 
Ser sua melhor companhia sempre será a melhor coisa a ser 
feita… 
 
Necessariamente não precisamos de alguém para encontrar um 
motivo e para sermos bem felizes, o problema é que estamos cada 
dia vivendo no meio de uma sociedade cheia de pessoas bem 
CARENTES  esperando que pessoas preencham algum tipo de 
vazio, que quase sempre acaba se tornando mais vazio do que era 
antes. 
. 
É comum ver isso nos jovens de hoje, mas não podemos descartar 
alguns adultos que infelizmente estão levando as mesmas atitudes 
na bagagem de suas vidas, só que isso faz muito mal, pois cada 
vez que alegamos para nós mesmos que precisamos de alguém 
para ter uma companhia, dizemos que NUNCA seremos a nossa 
própria felicidade e melhor companhia. 
. 
Se não formos os nossos melhores amigos quem será, a ponto de 
estar 24 horas, à mercê do que queremos? Não existirá ninguém 
com essa disposição, por isso entenda, que somente você é capaz 



de estar contribuindo com tal papel, e por isso esteja presente com 
você mesmo e principalmente com suas vontades e metas e nunca 
se esqueça. "SER SUA MELHOR COMPANHIA SEMPRE SERÁ A 
MELHOR COISA A SER FEITA" 
@penselonge.co 
 
Tenha mais paz do que razão… 
 
Existe pessoas que falam muitas coisas com certas convicções que 
na real não é merda nenhuma, só que a forma como agimos 
durante o nosso dia querendo ou não determina como o vamos 
terminar, se for de ter alguns atritos inevitáveis ok, mas existem 
alguns que são evitáveis, como exemplo pessoas que nos dizem 
coisas que lá no fundo sabemos que não é verdade, e pensamos 
em debater sobre ou se devemos deixar pra lá. 
. 
Te garanto que o melhor a ser feito é deixar pra lá, pois se 
deixarmos o estresse tomar conta, iremos viver de uma forma ruim 
todo o resto do nosso dia, as vezes é melhor deixar que as 
pessoas tenham razões para que haja paz dentro de nós, se 
sabemos sobre o que temos dentro da mente, porque gastar 
energia que poderia ser gasta em outra coisa explicando certas 
coisas para certas pessoas? 
. 
A paz é uma possibilidade em um campo de guerra, e até mesmo 
em um local de trabalho, mas às vezes para encontrá-la devemos 
deixar de lado pelo menos por pouco tempo toda a nossa razão 
sobre algo. 
@penselonge.co 
 
Caia várias vezes, mas nunca permaneça no chão 
. 
Sabe o bom de ter visão que lá na frente estaremos bem melhor 
que hoje? Saber que mesmo no chão com vários obstáculos temos 
a capacidade de continuar sonhando e acreditando no que faz o 



nosso coração bater mais forte e essa é a essência de um bom 
guerreiro que mesmo caído não deixa de olhar para o céu. 
. 
Na vida o cair é inevitável, mas sempre existirá a possibilidade de 
nos levantarmos novamente, e MUITO MAIS FORTE do que 
éramos antes da queda. 
Só será possível levantar do chão se a nossa FORÇA DE 
VONTADE estiver maior do que tudo que nos faz cair. 
. 
Essa força de vontade pode vir de várias maneiras, podemos 
encontrar motivação nas árvores, nos pássaros e no sol. Mesmo no 
chão a nossa visão tem que estar no alto, nas estrelas e na lua, 
pois servem para nos lembrar que mesmo em uma certa escuridão 
existem fragmentos de luz. 
. 
Pode ser que iremos permanecer no chão por um tempo, mas só a 
vida inteira se nós mesmos permitir, então acredite em você, olhe 
mais para o alto pois é no topo mais alto que sua vida se encontra, 
e pense que as montanhas mais altas começaram do chão. 
@penselonge.co 
 
Às vezes não vai ser sobre amar as pessoas e sim sobre amar a si 
mesmo.  
 
Enquanto o amor próprio não ser um estilo de vida muitas coisas 
serão perdidas, muitas metas não serão batidas, e muitas páginas 
de seu verdadeiro futuro não serão escritas. 
É preciso se amar, para ter disciplina o suficiente a ponto de correr 
por algo que só você sabe que é importante lá na frente, é preciso 
se amar para poder encontrar motivação nos dias em que ela não 
parecer, e é preciso se amar, para estar contigo quando a 
sensação da solidão surgir. 
. 
O nosso caminho é somente nosso, e nele teremos que aprender 
muito sobre nós, quase sempre esse aprendizado será a sós com o 



nosso eu interior, se não tivermos o amor necessário dentro de nós 
acabaremos desistindo. 
Pode ser que seja um pouco clichê esse tal AMOR, mas ele é 
necessário  para que tenhamos uma vida abundante e feliz. 
.  
A caminhada é longa, e uma fase dela será solitária, e o amor 
estará contigo, as vezes não vai ser sobre amar as pessoas e sim 
sobre amar a si mesmo. 
@penselonge.co 
 
Aprender a lidar com as escolhas não é uma obrigação em si, mas 
quando você tem essa ciência do que decidir, o futuro em que você 
viverá será melhor… 
 
Não saber o que queremos pode ser um ato inocente mas que faz 
grandes estragos em nosso futuro, em nossa vida, e principalmente 
em nosso modo de agir. Durante grande parte de nossas vidas 
permanecemos traçando escolhas que só nos afundaram em 
algum tipo de pensamento ou em algum trajeto da vida, porém 
fomos ensinados por ter feito essas escolhas. 
. 
É necessário estar instalado em nossa mente o HÁBITO de tomar 
boas decisões, talvez para tomar a decisão de se afastar de 
pessoas que são apenas âncoras nos afundando no fundo do mar, 
pessoas e coisas que são âncoras ou pararam totalmente sua vida 
ou te atrasam e te impedem de traçar um bom futuro. 
. 
Sabendo dessas coisas, eu proponho que você busque ter mais 
ciência emocional, e principalmente mental, para que boas 
escolhas sejam decididas por você. 
@penselonge 
 
Algumas mudanças só acontecem a partir de quando aprendemos 
a transformar toda nossa negatividade em positividade.  
 



O medo de mudar nos impede de mudar, o medo de nadar em um 
oceano pode nos afogar, a vida é um oceano, se permanecermos 
no medo, estaremos diante de milhões que decidiram parar com 
tudo e alimentar cada vez mais os seus medos. 
Muitas vezes o medo é causado pelo ambiente negativo que 
possivelmente  vivemos, e como consequência pelos pensamentos 
negativos que andamos cultivando durante meses ou anos. 
. 
Procuramos mudar e queremos ser diferente do que estamos 
sendo, porém deixamos que a negatividade diga que não podemos 
e que não somos capazes. 
Se o medo transforma a negatividade, por  que ela não pode se 
transformar em positividade? 
Bom, eu acredito nessa hipótese, de uma forma grandiosa, e 
espero que você comece a acreditar nisso. 
. 
Precisamos de ser positivos, não porque é bonito e sim por ser 
necessário para que grandes mudanças ocorram em nossa vida, 
tanto emocional quanto em nossas realizações pessoais. 
@odoadordepoesias 
 
Esteja focado nos seus objetivos e se afaste do que te afasta 
deles. 
 
Algumas pessoas irão dizer que você está diferente, que já não 
curte e se diverte como antes, que não quer ficar todos os finais de 
semanas em festas, e te manda mensagem dizendo que foco em 
excesso não faz bem, mas saiba que você está no caminho certo, 
e saiba que pode continuar. 
. 
O processo é esse, ficamos tão diferentes, a ponto de largar 
hábitos e afetos totalmente autodestrutivos para nós mesmos. Se 
queremos nos desenvolver em certas áreas precisamos nos afastar 
de tudo que nos afasta do que queremos, incluindo pessoas e 
relacionamentos tóxicos de merda. 



. 
Entre nós já é difícil se manter focado com o turbilhão de ideias em 
nossa mente, agora se imagine  tendo que dividir esse foco com 
outras coisas que ainda por cima nem te acrescenta, seria uma 
merda né? Eu sei, já tentei fazer muito isso, e nunca deu certo. 
. 
Ter objetivos definidos é uma das melhores coisas que podemos 
ter em nossas vidas, pois isso nos acrescenta de uma forma 
extraordinária, e nós vamos viver o extraordinário, mas longe do 
que não nos agrega, e eu vou partir em direção a essa jornada e 
você? 
@penselonge.co 
 
 
Se você não corre riscos significa que você está morto.  
 
Viver é correr riscos, não adianta pensar que é o contrário, tanto 
que se a vida permanecer linear com certeza teremos algo errado. 
Os altos e baixos da natureza construíram as montanhas mais 
lindas que podemos ver pelo mundo afora, e os altos e baixos em 
sua vida construirão um futuro enorme e lindo que será vivido por 
você. 
. 
Não adianta fugir do ciclo, pois é ele que nos mantém sendo o que 
somos e o que seremos, somos apenas seres, sendo moldados 
todos os dias pelos constantes riscos que a vida nos entrega, 
podendo ser pequenos ou grandes, todos os dias eles surgem, isso 
é inevitável, faz parte da vida que vivemos. 
. 
Corremos riscos quando decidimos largar algo para partir em 
busca de um sonho, e diante de várias outras circunstâncias 
agimos da mesma forma. 
Não dá pra evitar a modelagem da vida, mas podemos aceitar e 
interpretar com bons olhos sabendo e sentindo que isso é pelo 
nosso bem. 



. 
Os riscos nos moldam e nos acrescentam muito, e são necessários 
pelo o que somos hoje, e pelo o que seremos amanhã. 
@penselonge.co 
 
Se as pessoas que você convive te sugam faça isso. 
É preciso se afastar de tudo que te afeta e que te machuca de uma 
forma que só você entende essa dor, às vezes é uma dor interna, 
ocasionada por pessoas negativas ou se preferir pessoas tóxicas, 
com a incrível capacidade medíocre de sugar totalmente nossas 
energias. 
. 
Às vezes pode ser do amigo mais próximo que você considera e 
que sente que pode confiar, mas pessoas são decepcionantes, 
então é importante nunca confiar demais em quem você não se 
sente bem por estar perto às vezes. 
Sentimos quando alguém não fica feliz pelas nossas conquistas e 
de alguma forma isso nos machuca e suga nossa boa energia. 
. 
Então, não tenha medo de se afastar das pessoas, pense mais em 
você, isso será bom, não deixe que o melhor de você seja perdido 
por conta de pessoas que não te agregam. 
@penselonge.co 
 
Só é possível conquistar algo, quando somos devidamente 
disciplinados 
 
Como sabemos nem sempre a motivação estará presente em 
nosso dia a dia, mas temos a nossa velha amiga chamada 
DISCIPLINA que é capaz de construir máquinas que só batem 
metas e constroem grandes resultados. Como diz uma pessoa 
sábia e que eu admiro bastante, a dor da disciplina não é maior 
que a dor do arrependimento. 
. 



Sinceramente foda se, isso de esperar a motivação ou a 
criatividade vim para que começemos a fazer o que tem que ser 
feito, a disciplina nos entrega grandes poderes e grandes 
capacidades que foram inexploradas por nós, ou seja temos um 
grande universo para ser conhecido dentro de nós. 
. 
A disciplina nos obriga a ser seres melhores dia após dia, e nos 
obriga a realizar todas as metas, a disciplina acaba se tornando 
nossa melhor amiga, e no fim perceberemos que a dor causada por 
ela não foi nada e que onde ela nos levou nos fez sentir que tudo 
valeu a pena. 
Só se conquista grandes coisas tendo disciplina, comece mudando 
hábitos de pouco em pouco e vai se disciplinando em cima disso e 
lhe garanto sucesso total. 
@penselonge.co 
 
Se for pra pedir a Deus todos os dias lembre-se também de 
agradecer todos os dias por aquilo que você já tem. 
Mesmo achando que somos pobres, todos temos uma riqueza em 
comum, essa riqueza é as coisas simples que achamos que são 
simples como exemplo: Nossa  vida, o sol que nos visita todas as 
manhãs em nossas janelas, o vento que nos abraça, e a natureza 
que temos, isso tudo já é motivo de sobra para sermos gratos e de 
bem com a vida. 
. 
Queremos tantas coisas, e nunca somos gratos por aquilo que já 
temos, queremos uma família restaurada, mas não agradecemos 
por ter a capacidade de direcionar as boas atitudes até ela, 
queremos tantas coisas no fim das contas. Será que também 
queremos agradecer, pelo o que somos e pelo o que enxergamos 
hoje, sabendo que existem pessoas em situações piores do que as 
que chamamos de piores? 
. 



Não tenho nada contra pedir as coisas a o CRIADOR mas ele 
também se agrada de um coração grato, então seja mais grato com 
as coisas, e lhe garanto o melhor de sua vida acontecendo. 
@penselonge.co 
 
O medo do fracasso é o pior investimento que podemos fazer em 
nós mesmos. 
Cultivar algo é um investimento certo? Talvez cultivemos um certo 
dinheiro para direcionar a uma casa ou um carro, e vamos 
cuidando para que um dia chegue o momento certo para 
comprarmos o que queremos. Estamos sempre investindo em algo, 
podendo ser material ou em nosso próprio emocional, e alguns 
investimentos acabam nos afetando drasticamente. 
. 
Cultivar o medo de fracassar na vida pode ser considerado como 
um investimento, porém RUIM, pois se  ele sempre for cultivado te 
prejudicará no futuro, e não quero que isso aconteça. Não existe 
fracasso, existe a chance de um grande recomeço é MAIOR, então 
se será maior, por qual motivo devemos cultivar esse medo? 
. 
O medo não é nosso amigo, ele não nos quer bem, ele não quer 
que sejamos pessoas de sucesso, por isso está sempre 
contribuindo negativamente para que a frustração chegue cada vez 
mais e maior. Dê um adeus para os seus medos, se solte desse 
fardo que sei que está pesado, e se sinta mais leve para chegar 
onde você quer. 
@penselonge.co 
 
Como querer algo se nem estamos dispostos a dar? 
 
Todos nós podemos contribuir positivamente com alguém que 
precisa, podendo ser um abraço, ou até mesmo uma conversa 
natural com pessoas que sabemos que nunca mais veremos na 
vida, necessariamente não precisamos dar dinheiro para ajudar 



alguém, afeto e companhia também é necessário para ter e sentir 
felicidade. 
. 
A realidade é que queremos tanto e não estamos dispostos a dar 
algo que podemos contribuir para a alegria de alguma pessoa, 
queremos afetos e não queremos dar, queremos dinheiro mas não 
ajudamos quem sabemos que precisa, mas o ato de ajuda não 
deve ser praticado para que você se sinta melhor e sim para que 
você esteja contribuindo para o desenvolvimento de uma pessoa, e 
consequentemente o mesmo acontecerá com você. 
. 
O mundo está carente das coisas  que realmente importam então 
se estiver ao nosso alcance vamos fazer para que as coisas não 
estejam em falta, se conseguirmos ajudar um alguém já é o 
bastante, pois não sabemos quando iremos precisar, e com isso 
estaremos em sintonia com o universo. 
@penselonge.co 
 
Faça as coisas com o coração e tenha certeza que voltarão em 
dobro pra você 
 
Quanto mais bondosos fomos para o próximo mais arrecadamos 
coisas boas, o universo é abundante com cada um de nós, e por 
isso não podemos ser egoístas a ponto de olhar somente para o 
que queremos e pensamos, se temos capacidade de ajudar por 
qual motivo devemos reter somente para nós essa mesma 
capacidade? 
. 
Quanto mais fazemos com o coração aberto, mais coisas boas 
acontecem conosco, e dessa forma o ciclo do universo vai girando 
e se completando em nossas vidas. O universo não gosta de 
pessoas hipócritas que só enxergam o próprio umbigo e que não 
agregam em nada com as pessoas. Pessoas se tornam prósperas 
e arrecadam patrimônios porque geram grandes valores para as 
pessoas. 



. 
Mas não se engane achando que só basta fazer e esperar que as 
coisas venham em troca, se sua vontade não ser verdadeira e 
sincera as coisas não irão ficar boas para você, sabendo disso seja 
um alguém bondoso e de coração humilde e agregue com as 
pessoas em sua volta e as ajude no que estiver ao seu alcance, e 
tenha certeza que o universo lhe recompensará grandemente por 
esse feito. 
@penselonge.co 
 
O mundo precisa de mais pessoas boas e não de mais pessoas 
ruins. 
O mundo não precisa de mais pessoas ricas e prósperas para ser 
um lugar melhor, nunca precisou pra falar a verdade, o que ele 
sempre precisou e que ainda precisa é de pessoas valiosas que 
estão dispostas a fazer a diferença nele. 
Porém essas pessoas estão escassas, podemos perceber em 
nosso ciclo de amizades antigas que as pessoas eram ou ainda 
são vazias,negativas, hipócritas e não enxergávamos os seus 
gestos e atitudes. 
. 
Continuando assim o mundo cada dia será realmente pior, mas não 
podemos mudar o mundo, mas uma simples mudança em nós 
mesmos já cria uma enorme revolução no mundo em que vivemos, 
e com toda certeza precisamos ser diferentes cada dia que passa. 
Precisamos ser mais positivos, precisamos pegar de volta o hábito 
de sonhar e acreditar nas coisas mais simples que a vida pode nos 
proporcionar, e só assim boas energias serão lançadas pela 
atmosfera e atingir outras vidas ocasionando que vidas sejam 
transformadas. 
. 
Todos nós somos parte e composição do universo, o universo é 
bondade, prosperidade, sabedoria, natureza, e outras várias 
dádivas, ou seja também somos isso, e não podemos esquecer de 
nossa composição. 



.  
Vamos ser bondosos e sábios, só assim faremos uma grande 
revolução na humanidade de hoje. 
@penselonge.co 
   
 
A metamorfose nos ensina que somos o suficiente para bater 
nossas asas e voar. 
 
Se a borboleta desistisse de acreditar que iria voar um dia, talvez 
ela nunca pararia de se rastejar, porém ela se fechou para essa 
hipótese, acreditando que um dia suas belas asas iriam aparecer, 
ela foi aprendendo se desenvolvendo e amadurecendo até chegar 
a metamorfose. 
. 
Com a gente não é diferente, podemos dizer que nossas asas são 
as nossas realizações e metas de futuro que hoje são apenas uma 
possibilidade, se simplesmente pararmos e desistir por estar difícil 
iremos deixar de viver um belo futuro, e deixaremos de encontrar o 
amadurecimento oferecido pela metamorfose. 
. 
As vezes deixamos que fique um casulo na frente de todos os 
nossos objetivos, e deixamos isso nos atrasar dia após dia, temos 
a capacidade de tirar de nossa frente todo tipo de obstáculo, mas 
não seremos capazes se deixarmos a vontade de desistir e o medo 
controlarem completamente nosso modo de pensar e agir. 
. 
As asas serão as nossas realizações de vida, talvez o casulo será 
a oportunidade de aprendermos a nos conduzir quando a nossa 
vida estiver no alto, o que não podemos é enxergar o casulo como 
algo ruim, e que apenas nos impossibilita, enquanto na realidade 
ele é uma possibilidade de adquirir as nossas belas asas. 
@penselonge.co 
 



Todos os dias mudamos um pouco de nossas vidas, podendo ser 
mudanças boas ou ruins 
 
Todos os dias somos moldados pela vida, podendo ser por uma 
conversa com alguém, algum conselho, ou algum tipo de atrito. As 
mudanças estão sempre acontecendo e estamos sempre sendo 
moldados por elas, tudo depende do como vamos nos comportar 
em relação a isso. 
. 
A vida quer que só aconteça mudança boa em nossa vida, mas a 
escolha de mudar ou não é nossa. A mudança no presente é 
necessária para que o futuro seja completo, quando descartamos 
essa oportunidade de mudança, acabamos mudando para algo 
ruim e que só nos impossibilita de ter grandes coisas. 
. 
Quando passamos por certos obstáculos em nosso dia, significa 
que podemos agir diferente e de uma forma mais mudada no dia 
seguinte, talvez estressando menos, reclamando menos, não 
dando a mínima para o que faz isso acontecer, vivendo o dia mais 
calmo e evitando que seu dia seja infectado. 
. 
A escola da vida não tem formatura, todos os dias sem exceção 
aprendemos algo para reparar alguma mudança, todas são 
necessárias, mudanças que agregarão bastante, só resta saber se 
você tem disposição pra agarrar essa mudança e viver o melhor de 
si. 
@penselonge.co 
 
O deserto tem muito a nos ensinar 
Passar e completar todo o trajeto em um deserto pode nos passar 
um condicionamento fisico e mental foda, por fora que nos ensina 
que durante certos obstáculos será apenas a gente e a nossa fé, e 
nunca esquecer do grande PORQUE continuar até o final. Existe 
um deserto diferente para todo tipo de pessoa, cada pessoa 



nasceu com o objetivo de passar por esse deserto, se encontrar e 
entender que nasceu pra ser sempre sua melhor versão. 
. 
As pessoas que só reclamam e sempre estão tristes ainda não 
passaram por esse deserto, ou simplesmente viraram o rosto e 
seguiu outro caminho por enxergar muita dificuldade no trajeto, 
porém acabaram encontrando uma dificuldade que poderia ser 
evitada se tivessem enfrentado os obstáculos. A real é que só se 
encontra o verdadeiro valor logo após viver sob pressão por um 
certo tempo. 
. 
Não adianta se enganar dizendo para si mesmo, dizendo que as 
coisas ruins não vem para ensinar, se você pensa assim, talvez 
AINDA não aprendeu com as coisas que a vida te entregou. 
. 
A caminhada pelo deserto é só uma, mas com começo meio e fim, 
ao longo que obstáculos são vencidos coisas boas e valiosas são 
vivenciadas por nós, o deserto é a VIDA ao mesmo tempo tão bom 
e ao mesmo tempo DIFÍCIL, mas que está cheio de pessoas 
lutando nele. 
@penselonge.co 
 
O tempo nos mata 
Já nascemos com uma pá na mente, só entendemos o porquê de 
ter ela quando já somos maduros, podemos fazer apenas duas 
coisas com essa pá, mas somente uma é a correta, quando 
vivemos deixando o tempo se perder estamos apenas tirando de 
nós mesmos com a tudo que poderia ser bem vivido, e se 
cultivarmos bem o tempo utilizaremos a pá para nos preencher 
com conhecimentos e coisas boas. 
. 
Mesmo sendo engraçado, essa pá é o direcionamento de nossas 
vidas e pensamentos, ou tiramos de nós a capacidade de sermos 
melhores, ou colocamos em nós mesmos o melhor de nós, o tempo 
nos mata isso é inevitável, mas a primeira morte na vida de muitos 



é a morte mental, estão vivos fisicamente mas já morreram a 
tempos por não terem cultivado dentro de si boas coisas e bons 
aprendizados, o uso indevido do tempo ocasiona isso, o tempo 
passa e cava,ou perdemos ou completamos o buraco que ele deixa 
com a nossa vida. 
. 
Só é possível saber que o tempo foi cultivado da maneira correta 
quando olhamos para trás e vemos que não falta nada até hoje, e 
se sentir que falta algo mude, e aproveite enquanto ainda é tempo. 
@penselonge.co 
 
 
Vivemos mais a vida dos outros do que a nossa própria 
Talvez você não queira ser médico e nem advogado, e tudo bem, o 
que não podemos ser é aquilo que sabemos que não queremos 
ser, a vida é nossa e nós temos que ter definido o que queremos 
viver. O mundo está cheio de pessoas tristes com suas profissões 
por terem chegado a um ponto de suas vidas e perceberem que 
não viveram nada do que aquilo que realmente queriam. 
. 
Não foram para onde queriam curtir o final de semana ou até 
mesmo as férias. Seria chato se todas as pessoas tivessem a 
mesma profissão, não acha? 
Às vezes cansamos de escutar palpites e críticas que não fazem 
nenhuma diferença em nossas vidas, pessoas sempre dizendo que 
se vivermos assim, ou sonhar com aquilo será melhor. Foda que as 
pessoas não desenvolve pensamento crítico e nunca se 
questionam se os pensamentos são realmente delas ou não, estão 
condicionadas a quererem viver uma vida que não são delas. 
. 
Por isso muitos de nós vivemos mais a vida dos outros do que a 
nossa própria, temos que dar um basta nisso, largar a faculdade 
que não nos deixa bem, dentre outras várias coisas que não 
gostamos e só assim será possível VIVER  a sua própria VIDA. 
@penselonge.co 



 
 
Todo dinheiro gasto poderá voltar, mas nenhum tempo perdido 
volta atrás 
Com o que você tem gastado o seu tempo? assistindo séries e 
vendo vídeos aleatórios no youtube? mentalize e reflita uma coisa 
comigo: Imagine que hoje seja o seu último dia, e que você tem 
que anotar em um caderno todas as coisas boas que  você deveria 
fazer e realizar, logo após perceba e pense se todas elas foram 
feitas e se você fica contente por isso, bom, provavelmente não 
. 
Nenhum dinheiro é capaz de comprar pelo menos alguns 
segundos, o tempo passa para todos, o grande problema não é o 
tempo passar, e sim o como estamos deixando ele passar, se é 
fazendo coisas produtivas ou o perdendo dia após dia. 
É importante fazer essas reflexões e pensar se estamos utilizando 
a nossa maior dádiva da maneira correta ou se apenas estamos 
deitados em algum lugar deixando a vida passar junto com tudo 
que queremos no futuro. 
. 
Você é o único responsável pela condução de sua vida e do seu 
tempo, comece a utilizar ambos de maneiras que realmente sejam 
produtivas para você. 
@penselonge.co 
 
 
Pessoas ostentam roupas e carros, e se esqueceram que sem 
humildade não são nada 
Tudo que ganhamos, conquistamos, ou  ganhamos um dia, pode 
ser perdido ou até mesmo estragar junto com o tempo, e nos achar 
melhor do que alguém por conta do que temos acaba nos tornando 
seres medíocres. 
. 
Podemos sim ser ricos, prósperos e pessoas bem sucedidas, mas 
sem a humildade nunca seremos nada, pois se um dia perdemos 



até a última roupa do corpo não iremos ser ajudados por ninguém, 
pois o universo reflete na nossa vida de acordo com as nossas 
atitudes, se pisarmos nas pessoas um dia correremos o mesmo 
risco, e as coisas sempre acontecem, podendo ser boas ou ruins, a 
escolha de qual caminho seguir fica a seu critério. 
. 
Um dia ouvi de um HOMEM de SUCESSO ele até pagaria para 
estar ao lado de pessoas HUMILDES e sábias, ou seja nunca será 
a condição que definirá um caráter de alguém e sim  suas atitudes 
e comportamentos. 
Sabendo disso não pense que ser humilde é só para as pessoas 
que você chama de POBRES, até jesus o maior dos maiores a 
pisar na terra falava sobre humildade então a escolha do que ser é 
sua, mas nunca se esqueça que o universo age com você da 
mesma forma que você age com as pessoas. 
@penselonge.co 
 
 
 
Ninguém cresce sozinho 
Assim como uma semente não floresce sem a ajuda do sol e da 
água, as pessoas também não crescem sozinhas, a vida nos 
ensina que ela está sempre em sintonia com as outras coisas, com 
o vento, com as montanhas, e com as nuvens, ambos se compõem 
e nunca trabalham sós. 
. 
Sempre estaremos guiados e moldados por algo ou alguém, 
durante várias etapas do nosso processo, podemos dizer que 
somos sementes, e que sempre precisaremos do sol e da água, 
literalmente, pois sem os dois morremos. O mérito de uma vitória 
não é totalmente nosso, temos que agradecer e enxergar que algo 
nos ajudou e nos transformou a ser o que somos hoje. 
. 



Sempre  escutamos algo ou olhamos algo que nos moldará e nos 
ensinará e isso nos mostrará que nunca estaremos sozinhos na 
vida. 
Aprenda a valorizar o que o universo coloca sobre a sua vida, 
admita que não cresceu sozinho e dessa forma você evoluirá mais 
ainda. 
@penselonge.co 
 
 
Tentar ter aprovação social é a pior merda que podemos fazer 
Olha você não precisa se mudar para ter a aprovação de merda 
nenhuma, desculpa a sinceridade, mas é muita chatice essa de ter 
que se igualar a alguém para ser aceito e blá blá blá, sempre 
estarão dizendo coisas sobre  a nossa maneira de ser mesmo se 
estivermos vivendo de acordo com o que eles querem que a gente 
viva. 
. 
Não tem como fugir dos julgamentos, e não tem necessidade de 
ser o que você não é por medo deles e principalmente do que as 
pessoas pensam, o mundo está cheio de pessoas iguais que 
invejam quem não tem medo de ser diferente e traçar um caminho 
que muitos decidiram não traçar. 
. 
Então não seja o que você não é, seja o que te deixa bem, o que te 
traz alegria e principalmente o que te traz vontade de viver, 
somente assim você realmente será feliz, pois estamos rodeados 
de pessoas fingidas que não são felizes com o que são de 
verdade. 
@penselonge.co 
 
 
 
Para ser revolucionário só é preciso recriar e viver sua própria 
realidade 



Seria lindo se todos decidissem se revolucionar, ser diferente, botar 
a cara pra enfrentar todos os seus problemas ,obstáculos e trazer 
ao mundo um ambiente cheio de positividade e boas energias, mas 
lamento saber que nem todo mundo será capaz de se revolucionar 
seu mundo, pois a cada dia vivemos no 80/20 deixa para outro 
texto essa história. 
. 
Como já dizia EDUARDO MARINHO se você estiver se sentindo 
feliz com a vida que vive, ou o cargo que exerce, ou o que decidiu 
da vida automaticamente já existe uma revolução criada para você, 
e isso é uma grande revolução que poderia ser vivida e feita por 
cada um de nós, imagina como seria lindo bilhoes e bilhoes de 
pessoas se revolucionando. 
. 
Mesmo sabendo que muitos não acreditarão nessa hipótese, eu 
ainda permaneço na fé de que você pode criar sua realidade e ser 
verdadeiramente feliz com isso. 
Só precisamos encontrar felicidade no que fazemos e sentimos, e 
dessa forma nossa grande revolução será criada. 
@penselonge.co 
 
 
 


