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Princípio #1 

Criar sem pedir desculpas 

 

Porque sentimos sempre que 

precisamos pedir desculpas pela nossa 

Arte? Porque temos necessidade de 

justificar o tempo, a ausência, a 

qualidade, até as escolhas criativas que 

fazemos?



Prática #1 

 De quem é a voz que te censura? Tua? Da tua mãe? Irmã? Pai? 

Namorado? Amigo? Irmão? Desconhecido? 

Ouve bem essa voz dentro da tua cabeça. Agora, admite que 

essa voz não é tua. É a voz que usas quando tens medo de fazer 

alguma coisa, de ser algo. 

Respira fundo. Ouve a voz e admite que ela NÃO É A TUA VOZ. 

Tu não falas assim com ninguém, porque o farias contigo? 

Repete para ti: Isto é para mim. Recuso-me a ficar parada por 

recear ouvir-te. Não preciso de crítica de quem não faz nada 

com excepção de fornecer comentários maldosos. 

Respira fundo. Vai fazer aquilo que te apetece. Desenhar, 

brincar, reflectir, escrever, fotografar, rabiscar, recolher ou 

praticar.  

Assim que voltares a ouvir A voz, repete este processo: Respira 

fundo. Afasta-te dela. Manda-a arranjar o que fazer. Respira 

fundo e continua a fazer o que te suscitou interesse. 

Não deves desculpas a ninguém. A tua Arte precisa de ti, 

alguém dedicado ao que está a fazer. Ela não requer ou exige 

desculpas.  



Princípio #2 

Objectivos sempre na mira 

 

Como sabes o que queres obter se não o 

formulas para ti com todas as letras?



Prática #2 

 
Se ainda não sabes o que queres, ou não tens  os 

teus objectivos registados, reserva algum tempo, 

pega num bloco de notas e numa caneta, ou 

numa folha qualquer virtual, e aponta TUDO o 

que queres da vida neste momento. 

 

Define um plano, objectivos, prazos, actividades. 

Cria um Plano Operacional Criativo. 

Focarmo-nos nos objectivos é uma prática 

essencial. Significa optimizar a criatividade e 

trabalhar na nossa Arte, com um propósito 

definido, sem retirar a alegria do acto de criar. 

 

O Universo não nos dá aquilo que não sabemos 

pedir.



Princípio #3 

Dedicação a Projectos 

 

Como obter resultados se não te dedicas 

aos projectos em execução? Como 

concretizas alguma coisa se não te 

apaixonas pela obra em que estás a 

trabalhar?



Prática #3 

 
A execução de uma ideia precisa de um bloco de 

tempo, de reflexão, e de execução inspirada. 

Segue as tuas paixões. Usa aquilo que te faz 

vibrar na prossecução da tua Arte. Tens uma 

ideia? Um projecto criativo? Dedica-te a ele, 

independentemente, de tudo e de todos. Usa a 

tua paixão como motor criativo. 

É mais fácil quando escrevemos sobre aquilo 

que adoramos ler. Quando pintamos o que nos 

enche o olho. Quando projectamos aquilo que 

nos queima a alma com excitação. 

Sentir e Criar são interdependentes.



Princípio #4 

Procurar Inspiração e 

Significado 

 
O que te inspira? Porque ficas à espera 

da Musa ausente quando sabes que ela 

não vem? 

São as facilidades que nos atraiçoam. 

Criar qualquer coisa sem sentimento, é 

obra fria e vazia, e não obtém os 

resultados desejados. 



Prática #4 

 
Escolhe alguns exercícios criativos. Medita. 

Faz exercício. Diverte-te em actividades 

irrelevantes. Cruza Artes. Pinta quando 

desejas Escrever. Lê para inspirares uma 

colagem. Compõem um ritmo e alimenta as 

emoções que irás usar. 

 

Conhece-te e aquilo pelo que lutas. Ajuda 

outros e compreende outras vidas. Usa todo o 

grão de conhecimento adquirido na 

composição da tua Arte.  

 

Enche o poço que irás usar de forma 

automatica e natural. Diverte-te a fazê-lo.



Princípio #5 

Acreditar em Ti e na tua 

Arte 

 

Para que serve a tua Arte? A quem 

serve?  

Quem és sem ela? 

És capaz de Criar sem esperar nada de 

ninguém?



Prática #5 

 
Reúne ideias sobre com quem, e como, podes 

partilhar a tua obra com outros. Lista os 

concursos que queres participar, as pessoas a 

quem gostarias de pedir uma opinião, as 

revisões que precisas em determinado 

projecto. 

Quem és tu quando não estás a Criar a Tua 

Obra? Pensas nisso? Pensas no trabalho que 

estás a desenvolver, mesmo quando não estás 

a agir sobre ele?  

O que serias tu sem a tua obra? Sem o desejo 

de criar? 

 

Cria sem expectativas. Cria muito. Pratica. Sê 

intencional. Os resultados virão.



Princípio #6 

Conhecer as bases: Qual é o 

Plano do Jogo? 

Sabes as regras do jogo? 

Tens o teu plano de vida? Para a tua 

Arte? A lista das tuas paixões? O Saber 

associado à tua Arte? E a ti mesmo? 

Qual é o Plano do Teu Jogo?



Prática #6 

 
Começa por escrever algumas ideias sobre ti. 

Faz listas de objectivos. Aponta resoluções. 

Conhece as tuas limitações físicas, emocionais 

e mentais. 

Depois, olha para o que queres da vida, para a 

tua lista de objectivos, e para o teu Plano 

Operacional Criativo. 

O que precisas mudar, adicional, adoptar, 

abandonar, para cumprires o teu Plano? 

Define o Plano para a tua vida: Saúde, Forma 

Física, Aprendizagem, Prática, Motivação, 

Relacionamentos, Coração e Convicção.



Princípio #7 

A importância de Rituais 

Segues os sinais? Como sabes que 

chegou a hora de cumprir uma tarefa 

se não assinalas o seu início? O seu 

fim? 

Como sossegas a mente inquieta se 

não lhe dizes que pode descansar? Que 

já fez o seu melhor? Ou, como a avisas 

que tem de começar?



Prática #7 

 
Práticas e Rituais. A dupla indissociável. 

Estabelece práticas e elas transformam-se em 

Rituais. Tens dez minutos livres. Um papel e 

uma caneta. O ritual é pegar no bloco e na 

caneta. No final dos 10 minutos tens 50 ideias 

para textos, dez rabiscos de desenhos, um sem 

número de ideias a executar. 

Tens meia hora e um telefone na mão. 

Pesquisas o que podes. Guardas num sítio 

acessível. Organizas ideias. Começas a criar as 

bases de algo. Tens 20 minutos. Abres o teu 

conto e começas a ler e acrescentar. A 

reescrever. O que for. Ensina a mente a Criar e 

Usar as Práticas como Rituais.



Princípio #8 

Ajudar Outros 

Há quanto tempo não ajudas outra 

pessoa? Doas algo? Partilhas o teu 

tempo com outro? Dás atenção? 

Há quanto tempo não ajudas alguém 

com a sua Arte? Incentivas? Inspiras? 

Forneces uma opinião construtiva? 



Prática #8 

 
Escolhe algo com que te sintas confortável. Doa 

objectos, tempo, atenção, esforços físicos ou 

apenas um comentário que ajude alguém.  

 

Podes começar pelas pessoas que tens ao teu 

lado. Sabes o que ela(s) mais querem da vida? Se 

também têm uma prática artística? Podes 

ajudar? 

 

Conversar. Compreender. Ajudar. Ou, apenas 

Ouvir. Às vezes, ajudar significa apenas ouvir 

com atenção sem fornecer qualquer 

comentário.



Princípio #9 

Ser Corajoso 

Quem não tem medo? 

De si. Dos outros. De falhar. De ter 

sucesso. De tentar. De ser. De não ser. 

De gostar. De perder... É só escolher. 



Prática #9 

 
Como se pratica a coragem? Da mesma forma 

que se pratica qualquer coisa: Aparecer e fazer. 

Mesmo que seja só por uns minutos. Mesmo que 

seja em doses minúsculas. Pode ser curto mas 

tem de ser repetitivo. 

Hoje dez minutos, amanhã vinte. Hoje 500 

metros, amanhã 5000. Hoje duas frases, amanhã 

um diálogo. Até não exigir nada e ser natural. 

 

Ser Corajoso em tudo. Na Arte. Na Vida. 

 

Arriscar é ser Corajoso. Seja com risco 

calculado ou precipitando a experiência. 

 

Qualquer vida digna exige Coragem.
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