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Nesse mundo frenético em que vivemos, estamos carentes de um elemento imaterial

em nossa vida. Às vezes, a sensação de que o que está faltando, na verdade, somos nós

próprios, nossa disposição para aproveitar a existência de forma plena, agindo como se

nossa vida realmente importasse, vivendo de verdade o único momento que temos: o

presente.

A atenção plena é uma prática, algo que deve fazer parte da nossa vida de forma real

e não apenas passageiro. Assim, ela poderá exercer uma influência significativa sobre

nossa saúde, bem-estar e felicidade.

Por ser uma prática e não apenas um conceito, precisamos praticá-la para que

possamos torná-la algo presente e constante em nossa vida. É mais eficaz se assumimos

um compromisso sério conosco mesmos e, para isso, precisamos de disciplina e

persistência, ao mesmo tempo que uma boa dose de despreocupação e leveza.

O Programa de 8 semanas de atenção plena foi baseado nos estudos de Jon Kabat-

Zinn, médico que em 1970 desenvolveu uma pesquisa pioneira utilizando a técnica de

redução do estresse baseada na atenção plena (MBSR). Na década de 90, três

psicólogos, John Teasdale, Mark Williams e Zindel Segal, criaram o programa de oito

semanas de MBCT – terapia cognitiva baseada na atenção plena. A partir de seus estudos

e outras pesquisas que se seguiram, foi possível avaliar os resultados dessa terapia no

tratamento da depressão. Alguns resultados demonstraram que a taxa de recorrência de

depressão foi reduzida em 40 a 50% em comparação aos tratamentos usuais. As

pesquisas que deram segmento aos estudos iniciais também demonstram que essa

técnica tem resultados não somente para a depressão, mas também para diversos

problemas emocionais tais como ansiedade, fobia social, pânico, agorafobia, transtorno

bipolar.

Vários estudos comprovam os benefícios da prática regular da meditação:

• Melhora do vigor físico e disposição

• Fortalecimento do sistema imunológico e da saúde em geral

• Redução dos indicadores do estresse crônico, como a hipertensão

• Redução do impacto de doenças graves como dor crônica, câncer

• Auxilia no combate à dependência de drogas e álcool

• Redução da ansiedade, depressão e irritabilidade

• Melhora da memória, foco e concentração

• Melhora dos relacionamentos

• Aumento da resiliência

• Estimula o desenvolvimento de regiões do cérebro ligadas à bondade,

compaixão e empatia

• Meditadores regulares são mais felizes e satisfeitos
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A atenção plena nos encoraja a romper com os hábitos de pensamentos e

comportamentos que nos impedem de aproveitar plenamente a vida. Grande parte da

autocrítica e julgamentos internos surge a partir da maneira como costumamos pensar e

agir. Ao quebrarmos algumas rotinas diárias, aos poucos poderemos dissolver esse

padrões de pensamentos negativos e nos tornarmos mais atentos e conscientes.

“A real viagem de descoberta não consiste em buscar novas paisagens, 

mas em ter novo olhos.” 

Marcel Proust

Às vezes, o ambiente pode alterar nosso estado de humor, mudar a perspectiva pode

mudar a nossa experiência, mas para encontrar o equilíbrio, temos que mudar

internamente.

Modo atuante x modo existente

Nossa mente sempre nos conduz para o caminho do modo atuante, ou seja, nossa

ações automáticas. Esse modo é eficiente para resolver problemas e realizar tarefas, nos

ajuda a criar hábitos, porém temos o risco de viver no piloto automático, sem consciência

do que estamos pensando, sentindo e fazendo. Nesse modo, julgamos e comparamos o

mundo real com o que idealizamos em sonhos e pensamentos, focamos mais no

negativo, absorvemos cada vez mais tarefas exaustivas que sugam nossa vida, vivemos

no passado ou no futuro.

O modo existente nos permite ver o mundo como ele é, de forma objetiva, não como

esperamos que ele seja. Passamos a viver as experiências do momento como elas são,

aprendemos a aceitar a experiência como ela é, sem julgá-la nem criticá-la, apenas

vivendo-a de forma consciente. Nesse modo entendemos que os pensamentos são

apenas eventos mentais e não a realidade, vivemos o presente, aprendemos a lidar com

tarefas desgastantes do dia-a-dia, porém sem perder nossa energia e sabendo dosar

com outras atividades. Aprendemos a priorizar o que é importante na nossa vida.
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Semana 1
Além do piloto automático

A semana 1 ajuda a perceber o piloto automático em funcionamento e encoraja a

explorar o que acontece quando “despertamos”. Tem como meta reaprender a trazer à

consciência as atividades do dia-a-dia, para aprender a viver a vida como ela é e não como

nossa mente imagina.

Hábitos desencadeiam pensamentos que desencadeiam mais pensamentos, que

acabam desencadeando ainda mais pensamentos habituais. Esse pensamentos, aliados a

sensações negativas, podem amplificar nossas emoções. E antes que percebamos, o

estresse, a ansiedade e a tristeza tomam conta de nossa vida. E quando nos damos conta,

os pensamentos e sentimentos indesejados já são fortes demais para serem contidos.

A desatenção é uma constate em nossa vida, chegamos até a achar normal ou

subestimá-la, porém não nos damos conta do preço que podemos ter que pagar por

diversos momentos de desatenção que temos ao longo do dia. A desatenção rouba

grandes porções de nossa vida e nós só temos este momento para viver, mas tendemos a

viver no passado ou no futuro. É raro notarmos o que está acontecendo no presente.

O princípio central do programa de atenção plena é justamente reaprender a trazer à

consciência as atividades cotidianas, para que possamos viver a vida como ela é.

Algumas âncoras nos ajudam a estar presentes no aqui e agora:

• Observar a respiração

• Observar as sensações no corpo

• Perceber os batimentos do coração

Atividades sugeridas da Semana 1

• Atenção plena de 1 atividade rotineira

• Meditação da uva passa e do chocolate

• Meditação: atenção plena do corpo e da respiração

• Liberador de hábitos: dança das cadeiras
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Semana 2
Outra maneira de conhecimento

A semana 2 usa uma meditação simples, a da Exploração do Corpo, para ajudar a

explorar a diferença entre pensar sobre uma sensação e experimentá-la. Passamos grande

parte do tempo vivendo “em nossa cabeça” e nos esquecemos de experimentar o mundo

através dos nossos sentidos. Essa meditação vai treinar nossa mente para que possamos

direcionar a atenção para as sensações corporais, sem julgar ou analisar. Isso nos permite

ver com clareza quando a mente começar a divagar, e, aos poucos, aprendemos a

diferença entre a “mente pensativa” e a “mente sensitiva”.

O corpo é extremamente sensível às menores centelhas de emoção que percorrem a

mente. Ele detecta os pensamentos quase antes de os registrarmos de forma consciente e

reage como se eles fossem concretos, mesmo que não reflitam a realidade. Mas o corpo

não reage apenas ao que a mente está pensando, ele alimenta o cérebro de informações

emocionais que acabam realçando o medo, a preocupação, a angustia, a infelicidade.

Os julgamentos que fazemos a todo momento podem ser fortemente afetados pelo

estado do nosso corpo. Assim, mudando o relacionamento com o corpo, podemos

melhorar profundamente nossa vida.

Para cultivar verdadeiramente a atenção plena, precisamos voltar a nos integrar por

inteiro com nosso corpo. Podemos aprender a usar o corpo como um radar, ao invés de um

amplificador, como um sistema de alerta para a infelicidade, a ansiedade, o estresse antes

mesmo que eles surjam. Mas para isso, precisamos aprender a prestar atenção nos locais

onde eles se originam e para isso precisamos aprender a observar nosso corpo de forma

atenta e consciente.

Além do nosso corpo nos informar o que acontece dentro de nós, ele também pode

nos ajudar a equilibrarmos nossas emoções. Ao observar as tensões do corpo, o simples

fato de estar atento a elas, ajuda a dissipá-las. Portanto, precisamos voltar a nos

reconciliar com nosso corpo, tornando-o nosso amigo mais querido.

As práticas de atenção plena que envolvem o corpo nos auxiliam nesse processo,

além disso, observar as sensações do corpo podem ser uma âncora para nos mantermos

no presente.
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Semana 2
Outra maneira de conhecimento

Algumas meditações mais curtas podem nos ajudar a passar mais tempo do dia

conectados ao momento presente. O espaço de respiração de 3 minutos pode nos ajudar

nesse processo, além de ser uma meditação de emergência que nos permite enxergar com

clareza as sensações que surgem quando estamos sob pressão. Ela nos permite dar uma

pausa nos momentos em que nossos pensamentos ameaçam se descontrolar, nos

ajudando a recuperar a perspectiva e nos ancorarmos no momento presente.

Atividades sugeridas da Semana 2

• Atenção plena de 1 atividade rotineira

• Meditação: exploração do corpo 

• Meditação de 3 minutos

• Liberador de hábitos: exercício da gratidão

Dica 

Talvez tenha dificuldade para encontrar tempo para meditar, pois estará muito ocupado ou cansado

demais. Mas lembre-se, a meditação ajuda a render o tempo, pois nos tornamos mais eficazes em

nossas tarefas. Além disso, a meditação serve para nos nutrir e justamente nos dias em que você

“não encontra tempo” para praticá-la, são aqueles dias em que você mais estará precisando. A

meditação é um investimento em você mesmo.
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Semana 3
Voltando ao presente

A semana 3 nos mostra que também é possível meditar em movimento. Nos mostra

que o nosso corpo é extremamente sensível a emoções perturbadoras quando o nosso

principal objetivo é alcançar metas e como ficamos quando as coisas não acontecem do

jeito que queremos. Esse é um sistema de advertência antecipada profundamente

poderoso que nos dá a chance de evitar que nossos problemas ganhem uma proporção

irreversível.

Muitas vezes preferimos insistir em algo que não está dando certo, ao invés de dar

uma pausa. E quanto mais pensamos, mais bloqueamos nossa mente e nos impedimos de

pensar de forma criativa, nos lançando em círculos cansativos e estressantes. Isso

acontece muitas vezes quando temos que realizar alguma tarefa da qual não gostamos ou

temos algum tipo de resistência.

O espírito com que você faz algo é tão importante quanto o próprio ato.

Quando fazemos algo de forma negativa, preocupada ou crítica, colocamos mais peso

e ativamos o sistema de evitação da mente, isso reduz nosso foco, concentração e

criatividade. Mas se fazemos a mesma coisa de coração aberto, agiremos de forma mais

leve, cordial, flexível e criativa. Esse sistema de evitação se ativa quando nos sentimos

aprisionados, exaustos, impotentes. Muitas pessoas que trabalham demais acabam

prisioneiras do próprio perfeccionismo e senso de responsabilidade.

A consciência criativa nasce apenas de uma mente aberta e lúdica.

A atenção plena nos permite tomar consciência desse fato e voltar para a realidade,

nos ajudando a encontrar a liberdade verdadeira, a reordenar nossa vida para que

possamos curti-la plenamente. Não significa que os problemas e as emoções negativas

irão desaparecer, mas podemos aprender a lidar com eles de forma real e não imaginária,

sem nos sentirmos aprisionados.

As práticas de atenção plena também nos ajudam a desenvolver a empatia e a

compaixão que freiam a autocrítica. Nos permite priorizar o que é importante, a ter uma

visão mais clara de que algumas coisas são menos importantes do que

pensávamos e aprendemos a não nos incomodar tanto com elas.
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Semana 3
Voltando ao presente

Dica

O objetivo da meditação não é controlar nem esvaziar a mente. Isso ocorre naturalmente com a

prática constante. A atenção plena nos ajuda a ver os padrões mais profundos da nossa mente. O

mero ato de observar os pensamentos os tranquiliza e tende a dissipá-los.

Atividades sugeridas da Semana 3

• Atenção plena de 1 atividade rotineira

• Meditação: movimento atento + respiração e corpo

• Meditação de 3 minutos

• Liberador de hábitos: valorizando a televisão 
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Semana 4
Ir além dos rumores

A semana 4 nos revela como somos impulsionados pela nossa mente para o

excesso de análise. Através das atividades propostas nessa semana, poderemos

entender que os nosso pensamentos são apenas eventos mentais que entram e saem

da nossa mente em um constante fluxo. Com essa ampliação de percepção, poderemos

ver nosso problemas com uma perspectiva diferente.

A mente não vê os fatos como eles são, mas os interpreta conforme nosso estados

internos, nossas crenças, nossa história de vida. Nunca vemos uma cena em detalhes,

mas fazemos inferências com base nos fatos que nos são dados. Sendo assim, não

vemos o mundo como ele é, mas como nós somos.

Dependendo da carga emocional envolvida, se torna muito difícil romper as

fantasias mentais criadas, não conseguimos usar o raciocínio lógico, nosso centro

reflexivo é suplantado pelo nosso centro instintivo. Quando nos sentimos estressados ou

vulneráveis ouvimos apenas a crítica interior e não a voz tranquilizadora da compaixão.

Se ouvimos uma alternativa aos pensamentos perturbadores, não acreditamos nas

respostas, pois a força emocional por trás dos pensamentos negativos é tão poderosa

que suplanta toda nossa lógica.

A dica é, ao invés de confrontar a fábrica de rumores da nossa mente com lógica e

pensamentos positivos, apenas observar os pensamentos se desenrolarem. Isso faz

com que eles percam força. Remoer pensamentos reduz nossa capacidade de

solucionar problemas e é um artifício inútil para lidar com as dificuldades emocionais.

Conscientizar-se de que pensamentos não são fatos reais, nos ajuda a nos libertar

deles.

Os pensamentos podem ser comparados a uma rádio ligada baixinho ao fundo:

você pode ouvir/observar, mas não precisa prestar atenção ao que escuta nem agir com

base no que sente. Os pensamentos são apenas pensamentos. Por mais alto que

gritem, não dão ordens e não precisam ser obedecidos.



Programa de 8 semanas de Mindfulness - Meditação da Atenção Plena

DAILY EXERCISE MY TO-DO LIST

Semana 4
Ir além dos rumores

Dica

O meditador experiente não é alguém cuja mente não divague, mas que se acostumou a

recomeçar. A meditação é uma prática simples que ganha poder com a repetição. Por meio dela

nos conscientizamos dos padrões repetitivos da nossa mende. Paradoxalmente, a repetição

meditativa evita que fiquemos repetindo os mesmos erros do passado e nos liberta do piloto

automático que gera pensamentos autodestrutivos e atitudes nocivas.

Meditar é como plantar sementes: você fornece a elas as condições certas, mas não as desenterra

todos os dias para ver se nasceram raízes. A meditação é como cultivar um jardim: sua experiência

se aprofunda e se transforma, mas isso ocorre no tempo da natureza e não no tempo do relógio.

Atividades sugeridas da Semana 4

• Atenção plena de 1 atividade rotineira

• Meditação: respiração e corpo + sons e pensamentos

• Meditação de 3 minutos

• Liberador de hábitos: caminhar consciente



Programa de 8 semanas de Mindfulness - Meditação da Atenção Plena

DAILY EXERCISE MY TO-DO LIST

Semana 5
Deixe as coisas serem como elas são

A semana 5 nos ajuda a ver as dificuldades com um novo olhar, nos ensina que

podemos enfrentá-las ao invés de apenas evitar. Muitos dos nossos problemas se

resolvem sozinhos, mas alguns precisam ser encarados com abertura, curiosidade e

compaixão. Se não aprendemos a abraçar nossa dificuldades, elas podem atrapalhar

demais nossa vida.

Como estamos nos relacionando com as coisas que dia após dia nos recordam

nossas vulnerabilidades?

Sempre que passamos por alguma dificuldade é natural tentarmos nos livrar dela de

alguma forma:

1. Tentamos solucionar (porém de uma forma superficial e/ou temporária e não de raiz)

2. Ou ignoramos

3. Ou buscamos uma distração externa

Entretanto, essas estratégias não resolvem ou resolvem temporariamente.

Geralmente, não queremos admitir nossa impotência e vulnerabilidades porque

tememos os julgamentos dos outros. Mas podemos, ao invés de apenas fingir que não

há nada errado, porém continuar sofrendo, adotar uma forma diferente de nos

relacionarmos conosco e com o mundo: a aceitação. Isso significa voltar-se para a

situação e ser amigável com ela, mesmo sem gostar. A aceitação não é desistir nem se

render, nem desligar-se das coisas. Aceitar é compreender de forma verdadeira e

profunda como as coisas realmente são. É uma pausa, um período de deixar de ser, de

visão clara. Isso nos torna menos propensos a reações automáticas, permite que nos

tornemos plenamente conscientes das dificuldades com todas as suas nuances

dolorosas e nos dá o poder de reagir a elas de forma mais hábil e, às vezes, até

descobrimos que o melhor é não fazer absolutamente nada. Enfim, a aceitação nos dá

escolhas.

A aceitação vem em duas etapas:

1. Observar a tentação de expulsar ou suprimir os sentimentos, emoções, sensações

físicas e pensamentos perturbadores.

2. Recebê-los sorrindo, o que nos ajuda a dar pequenos passos por vez.

E nesse processo, é mais eficiente trabalhar com o corpo porque a mente tende a

tentar suprimir a negatividade ou resolver o que está nos incomodando.

Por outro lado, ao focar o corpo, criamos um pequeno espaço entre nós

e o problema, de forma que não nos envolvamos diretamente com ele.
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Semana 5
Deixe as coisas serem como elas são

Podemos usar o corpo para reagir à negatividade, em vez de usar a mente

analisadora.

“Tudo muda: ate mesmo os piores cenários possíveis, 

imaginados sem seus momentos mais sombrios.”      

Atividades sugeridas da Semana 5

• Atenção plena de 1 atividade rotineira

• Meditação: respiração e corpo + sons e pensamentos + explorar as dificuldades

• Meditação de 3 minutos

• Liberador de hábitos: cuide de uma planta
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Semana 6
Prisioneiro do passado ou vivendo no presente?

A semana 6 nos mostra como os pensamentos negativos são dissipados quando

cultivamos a ternura e a compaixão por meio de atos de gentileza e generosidade. Nutrir

uma postura amigável em relação a nós mesmos, incluindo o que vemos como

fracassos, fraquezas, debilidades, é a base para encontrar a paz nesse mundo frenético.

De muitas formas sutis, achamos que não podemos nos perdoar por coisas que

fizemos ou deixamos de fazer. Carregamos conosco o peso dos fracassos passados,

negócios inacabados, dificuldades de relacionamento, brigas não resolvidas, ambições

não satisfeitas.

Temos dificuldade de abandonar o passado, a mania de remoer coisas que

aconteceram ou o hábito da preocupação. Quando a mente entra nesses padrões e não

consegue abandoná-los, os pensamentos se descontrolam.

Nossa cultura ocidental se desenvolveu na base da culpa e da vergonha. Sentimos

vergonha por não corresponder às expectativas dos outros, por sentir raiva, amargura,

ciúme, desespero, tristeza. Nos culpamos por não conseguir enfrentar certas situações,

por não atingirmos nosso potencial. Nos culpamos até por curtir a vida, por estarmos

felizes.

E a base da culpa e da vergonha é o medo. Seja de falhar, de não sermos bons o

suficiente, de sermos derrotados se baixamos a guarda, de fazer besteira se relaxamos.

Além disso, há a irreversibilidade dos pensamentos, ou seja, uma espécie de

armadilha mental que nos faz acreditar que devido a algo que aconteceu, nada mais

será o mesmo ou esse fato se repetirá sempre (como nos casos de estresse pós-

traumático).

Isso ocorre porque a mente está sempre tentando entender o mundo a partir de

uma bagagem acumulada durante anos. Porém, resgata o peso das dores, problemas,

dificuldades. Ao aceitar as culpas e temores do passado, ao aprender a se tratar com

gentileza e sem críticas, podemos treinar nossa mente para trabalhar em outro padrão e,

assim, não nos desgastaremos com todas as dificuldades que surgirem, voltando a fazer

as pazes conosco mesmos.

A amizade é uma voz tranquila que vem de dentro, porém muitas vezes é abafada

pelas vozes do medo e da culpa. Um antídoto para isso pode ser dar um passo atrás

e ouvir a voz do coração.
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Semana 6
Prisioneiro do passado ou vivendo no presente?

Se quisermos achar a paz verdadeira, temos que ouvir a voz tranquila da compaixão

e ignorar as vozes estridentes do medo, da culpa e da vergonha. A meditação nos ajuda

nesse aspecto, mas precisamos envolver a gentileza. Essa mudança de postura

promove a abertura, a criatividade, a felicidade, ao mesmo tempo que dissolve temores,

culpas, ansiedades, tensões.

Dica

Ao dedicar algum tempo cultivando a amizade consigo mesmo, você está dissolvendo as forças

negativas do medo e da culpa dentro de si.

Podemos comparar nossos pensamentos com um bebê chorando inconsolavelmente: depois

que já fizemos tudo o que era possível, apenas o embalamos nos braços, com ternura e

compaixão, simplesmente estando ali. Não precisamos fazer nada mais além de estar ali.

Atividades sugeridas da Semana 6

• Atenção plena de 1 atividade rotineira

• Meditação: respiração e corpo + meditação da amizade

• Meditação de 3 minutos

• Liberador de hábitos: voltar a fazer uma atividade que você gostava e nunca 

mais fez; fazer um gesto amigável para outra pessoa
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Semana 7
Quando você parou de dançar?

A semana 7 explora a estreita relação entre nossa rotina, nossas atividades, nosso

comportamento e nosso humor. Quando estamos estressados ou exaustos, costumamos

abrir mão das coisas que nos revigoram para dar lugar àquelas mais urgentes e

importantes. Tentamos nos preparar para agir. Através da meditação podemos aprender

a fazer as melhores escolhas e assim criar um círculo virtuoso que nos trará maior

criatividade, resiliência e capacidade de aproveitar a vida como ela é.

Com o aumento das demandas diárias, a maioria das pessoas tem a tendência de

abrir mão das coisas, tentando encontrar mais tempo para o que é mais “importante”.

Porém, quando a vida nos cobra, as primeiras coisas de que abrimos mão são aquelas

que mais nos revigoram, mas que a princípio, parecem “supérfluas”. Entretanto, o

resultado disso é que cada vez mais só nos resta o trabalho e outras atividades

estressantes que nos desgastam. Nossa vida vai se estreitando à medida que vamos

nos concentrando na solução dos problemas mais imediatos.

Se não damos um freio a essa situação antes que ela se agrave, vamos ficando

cada vez mais estressados, angustiados, descontentes, podendo chegar no ponto de

exaustão.

Quanto maior a sobrecarga, mais vamos tentando “enxugar” nossas vidas, vamos

tentando conseguir tempo extra, porém retiramos aquelas atividades que nos dão

prazer, que proporcionam alívio. Entretanto, algumas atividades são mais que apenas

relaxantes ou agradáveis, elas nos revigoram em um nível bem mais profundo, ajudam a

desenvolver nossa resistência às tensões e a nossa capacidade de enxergar o que há

de bom na vida.

Uma boa maneira de reequilibrar nossa vida diária é avaliar o percentual que

dedicamos a atividades desgastantes e a atividades revigorantes e usar isso a nosso

favor. Podemos dedicar mais tempo às atividades revigorantes e reduzir o tempo

dedicado às atividades desgastantes. Se isso não for possível, também podemos estar

plenamente atentos ao realizar as atividades desgastantes ao invés de apenas julgá-las

ou querer nos livrarmos delas. Nem sempre podemos evitar as coisas desagradáveis,

mas podemos mudar a forma como nos relacionamos com elas, aceitando melhor os

pontos bons e ruins. Às vezes, dedicar tempo suficiente para uma atividade desgastante

pode nos ajudar a lidar mais habilmente com ela.
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Semana 7
Quando você parou de dançar?

Outra dica importante que pode nos ajudar a melhorar nosso estado de ânimo é

realizar alguma atividade revigorante ou alguma atividade que nos permita ter a

sensação de domínio ou controle sobre a situação, mesmo que não queiramos fazer

nada no momento. Não precisamos sentir vontade de fazer algo, simplesmente

precisamos fazer.

“Quando o astral está baixo, a motivação sucede a ação, e não vice-versa.    

Quando você coloca a ação primeiro, a motivação vem em seguida.”

• Atenção plena de 1 atividade rotineira

• Meditação: escolher 2 meditações para fazer combinadas

• Meditação de 3 minutos

Atividades sugeridas da Semana 7
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Semana 8
Vivendo mindfulness

A semana 8 ajuda a entrelaçar a atenção plena a sua vida para que ela esteja

sempre presente quando você precisar.

Encontrar paz num mundo frenético não é fácil, nas horas mais sombrias, pode

parecer que o mundo foi projetado para aumentar nossa aflição. O estresse e a

ansiedade podem ser esmagadores, a depressão a um passo de distância. Embora essa

atitude de que “o mundo está contra mim” seja compreensível, ela também nos limita.

Faz com que não percebamos que muitos dos nossos problemas resultam do nosso

modo de vida, ou seja, nós mesmos nos prejudicamos. Ansiedade, estresse, infelicidade,

exaustão costumam ser sintomas de uma doença maior e mais profunda. Não são

aflições independentes, mas sintomas da maneira como nos relacionamos conosco

mesmos, com outras pessoas e com o mundo. São sinais de que algo está errado em

nossas vidas, são avisos aos quais precisamos dar atenção.

Quando aceitamos tudo isso, nos abrimos para uma nova abordagem da vida

radicalmente diferente, que nos encoraja a viver a vida agora, em vez de adiá-la para

amanhã. Temos a tendência de sempre adiar nossa vida: “vou colocar o sono em dia no

final de semana”, quando as coisas acalmarem, vou visitar meus pais”, no próximo verão

vou tirar umas férias”. Porém, a verdade é que agora é o futuro que você se prometeu

no mês passado, no ano passado, na semana passada. Agora é o único momento que

você dispõe. A atenção plena significa despertar para isso, significa conscientizar-se

plenamente da vida que você já tem ao invés de focar na vida que gostaria de ter.

A atenção plena não é um tipo de terapia de autoajuda que vai tornar sua vida livre

de sofrimentos e dificuldades. Ela não tem a finalidade de nos distrair nem buscar uma

rota de fuga diante dos problemas. Ao contrário, ela os traz à luz da consciência, nos

permitindo enxergar o que antes não conseguíamos ver. Nos traz uma visão clara dos

reais motivos de nossas dores e sofrimentos e como podemos lidar com eles. Pouco a

pouco, os temas negativos começam a se dissolver, à medida que deixamos de vê-los

como inimigos.

O nosso grande desafio é manter a constância das práticas de atenção plena até

que elas se tornem naturalmente parte de nossa vida.

A semana oito é o resto de sua vida.
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Semana 8
Vivendo mindfulness

O desafio agora é aplicar as práticas em sua rotina diária de forma que seja

sustentável a longo prazo. Uma forma de ajudar nesse processo, é encontrar uma

motivação para continuar praticando. Para isso, você pode fazer um momento de

introspecção reflexiva e se perguntar: “o que de mais importante em minha vida pode ser

beneficiado pela meditação?”

Devemos nos lembrar que a meditação deve ser algo leve, prazeroso, um momento

para que possamos nos nutrir e não mais uma “tarefa” a acrescentar na longa lista de

atividades intermináveis que já possuímos.
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