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infanto-juvenil

A menina do cabelo de muitas fitas
e a corda dos sonhos

Este livro é dedicado a todas as crianças,
que o são, a todas as que já o foram
e que ainda continuam vivas,
curiosas e vibrantes,
dentro de nós.
E às que estão para ser.

Introdução
Esta história, baseada em factos reais, é a história da criança que és e das muitas
perguntas e sonhos que tens e da criança que já foste e que continua presente,
curiosa e a sonhar.
Sabes quando imaginamos uma coisa que queremos muito, como se fosse um
filme imaginário, podemos fazê-la acontecer? Mas, para isso, é necessário que te
concentres nos detalhes. Quanto mais detalhes acrescentares na história que estás
a imaginar, melhor.

Ativa os teus sentidos: ouve o teu sonho atentamente e deixa-te embalar pelo seu
canto de sereia; cheira-o embevecidamente como à flor mais aromática do mundo;
agarra-o carinhosamente como se fosse um gato felpudo; devora-o sofregamente
como se comesses a tua sobremesa preferida; olha-o arrebatadamente até saírem
estrelas cintilantes dos teus olhos.
Consegues vê-lo? Continua a imaginar o teu sonho todos os dias, com muito
detalhe, para que fique nítido.

Queres experimentar?

Depois, traça o plano para chegares até ele e não desistas.

Fecha os olhos e respira fundo.

Um dia vais perceber que o teu sonho deixou de o ser, porque já é real, tal e
qual como o imaginaste. Nesse momento, sorri-lhe e abre-lhe os braços. Dá-lhe as
boas-vindas. Afinal, já o conheces e agora estão frente a frente. Que emoção!

Pega num dos teus sonhos, um de cada vez. Deixa que esvoace ao sabor do vento
e do calor do sol e que também seja salpicado pela chuva. A partir de agora estás
preparado(a) para criar o teu filme. És o(a) guionista e o(a) realizador(a).

Os desenhos que acompanham esta história são para colorires ao teu gosto.
Queremos que sejas tu a dar-lhes vida através das tuas cores.

E

ra uma vez uma menina muito fofinha. Tinha um montão de
vestidos bonitos e muitas fitas de diferentes cores, tamanhos e
padrões para enfeitar o cabelo.
A mãe e a irmã gostavam de a adornar e de lhe pentear os longos
cabelos, como se fosse uma boneca. E parecia mesmo que as fitas
esvoaçantes eram o prolongamento do seu cabelo.

