
Semana 8
Vivendo mindfulness
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A semana 8  a juda  a  en t re laçar  a  a tenção p lena  a  sua  v ida
d iár ia ,  para  que  e la  es te ja  sempre  presen te  quando você  mais
prec isar  de la .



Dia 50
Data    /   /

O  QUE  É  MAIS  IMPORTANTE  PARA  MIM  NA  MINHA  VIDA  QUE
PODERIA  SER  FAVORECIDO  PELA  MEDITAÇÃO?
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Data    /   /



Dia 53
Data    /   /
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Data    /   /



Dia 55
Data    /   /



Dia 56
Data    /   /



COMECE O DIA COM ATENÇÃO PLENA. Ao acordar pela manhã, antes de sair da cama, leve a
atenção para a respiração. Respire conscientemente 5 vezes. Conscientize-se de seu corpo,
observe as mudanças de postura. Perceba as sensações do seu corpo, seus sentimentos, seus
pensamentos e os aceite como são, não tente mudá-los. Perceba os movimentos de seu corpo
enquanto muda de postura até se levantar e começar a caminhar.
USE ESPAÇOS DE RESPIRAÇÃO PARA MARCAR SEU DIA. Estabeleça horários marcados
para restabelecer seu foco no aqui e agora. Sempre que ouvir um telefone tocar, um pássaro
cantar, um riso, uma buzina, o vento, o som de uma porta se fechando, use qualquer som como
um sino da atenção plena. Realmente escute e esteja presente e desperto.
MANTENHA SUA PRÁTICA DE ATENÇÃO PLENA. Na medida do possível, continue sua prática
de meditação formal, isso vai te ajudar a manter a atenção plena pelo maior tempo possível
durante o dia.
QUANDO SE SENTIR CANSADO, FRUSTADO, ANSIOSO, ZANGADO OU QUALQUER
OUTRA EMOÇÃO PODEROSA PRATIQUE UM ESPAÇO DE RESPIRAÇÃO. Isso ajudará a
ancorar seus pensamentos, dissipará suas emoções negativas e o reconectará com suas
sensações corporais.
ATIVIDADES PLENAMENTE ATENTAS. Tente ficar plenamente atento durante o máximo de
tempo que puder durante a realização de qualquer atividade rotineira. Ex: ao tomar banho,
perceba o som da água, as sensações do seu corpo ao toque da água, do sabão. Quando
estiver ao ar livre, observe a paisagem, os sons e cheiros ao seu redor.
AUMENTE SEU NÍVEL DE EXERCÍCIO FÍSICO. Busque uma atividade física prazerosa e
enquanto a realiza, atente para seu corpo, perceba os movimentos, a contração e relaxamento
dos músculos; perceba os pensamentos e sentimentos surgindo.
LEMBRE-SE DA RESPIRAÇÃO. A respiração está sempre ali para você. Ela o ancora no
presente. É como um bom amigo, lembrando que você está bem da maneira como é.
Antes de dormir, reserve alguns minutos para direcionar a atenção à respiração. Respire
conscientemente 5 vezes.
Pratique um pouco, mesmo que por um período curto, todos os dias.
Encare a prática como cuidar de uma planta. 
Considere a prática como uma maneira de se reconfortar e não como mais uma atividade para
realizar no dia.

Algumas dicas para a Atenção Plena Diária
 

 
Lembre-se sempre:
 

Viva o presente!!!!!!!!!
 
 


