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SOBRE O MBRP

O Programa de Prevenção de Reatividades Baseado em Mindfulness (MBRP) utiliza 
a Atenção Plena para ajudar a manejar as emoções e assim prevenir comportamentos 
reativos e impulsivos que consideramos prejudiciais para nossa qualidade de vida.

Foi desenvolvido nos Estados Unidos e trazido para o Brasil pelo Centro Brasileiro de 
Pesquisa e Formação em MBRP (Medita Nepsis).

Mais informações: meditanepsis@gmail.com

Caderno de Práticas – versão completa foi desenvolvido 
como parte do projeto de pesquisa Processos Fapesp nº 
2015/19472-5 e 2015/23988-7 do Núcleo de Pesquisa em 
Saúde e Uso de Substâncias (NEPSIS) do Departamento de 
Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo, e do 
Centro Brasileiro de Pesquisa e Formação em MBRP (Medi-
ta Nepsis). Uso exclusivo para os participantes do projeto, 
visando o desenvolvimento pessoal, sendo proibida a utili-
zação com fins profissionais. Distribuição gratuita. A repro-
dução desse material é permitida desde que citada a fonte.
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APRESENTAÇÃO

Olá, seja muito bem-vindo(a)!

Esse Caderno de Práticas – versão completa foi desenvolvido com muito carinho 
como suporte para os grupos de meditação em Mindfulness e Manejo Emocional, do 
protocolo de Prevenção de Reatividades Baseada em Mindfulness (MBRP).

Ele foi feito para ajudar os participantes a acompanharem melhor o que é discutido 
em cada uma das sessões, rever algum ponto e, principalmente, ajudar no desenvolvi-
mento do hábito de meditar. Por isso, ele é potencialmente mais útil se estiver partici-
pando de algum grupo de mindfulness, com orientação de um instrutor. Este Caderno de 
Práticas não tem a intenção de substituir esses grupos.

Nele você vai encontrar o que é e o que não é mindfulness, explicações sobre as ân-
coras na meditação e as atitudes que cultivamos, algumas dicas para se preparar para as 
práticas incluindo a postura, e também orientações para cada uma das práticas principais, 
caso não consiga ouvir os áudios.

Também vai se aprofundar nos conteúdos centrais que são trabalhados em cada 
uma das sessões.

Cada sessão foi dividida em 5 partes:

 » Aprendendo: aprofundamento teórico sobre o conteúdo;

 » Reforçando: reforçar algum aspecto do conteúdo;

 » Praticando: práticas relacionadas ao conteúdo;

 » Anotando: diário para registro de suas práticas pessoais;

 » Nutrindo: poemas ou textos sobre o tema para nutrir a mente e o coração.

Caso queira ler uma versão simplificada com um suporte mais abrangente para suas 
práticas, convidamos você a ler o Caderno de Práticas – versão simplificada.

O seu instrutor do grupo está preparado(a) para tirar dúvidas e auxiliá-lo se precisar! 
Aproveite o acesso ao instrutor durante o curso!

Abraços e boas práticas!



SESSÃO 1

“O ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é 
uma dádiva. É por isso que se chama presente.”

Kung Fu Panda

MINDFULNESS, PILOTO 
AUTOMÁTICO E REATIVIDADE
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APRENDENDO

Atenção Plena (Mindfulness) É:

1. Escolher trazer atenção para o aqui e agora (momento presente);

2. Com atitude* de mais abertura, curiosidade e gentileza, seja lá com o que está com 
você nesse momento (dor, tensão, raiva, alegria, tranquilidade, medo, tristeza, etc.).

ESCOLHA/ INTENÇÃO:
• Qual intenção ao praticar?

• De trazer atenção

• De cultivar a atitude com 
que traz atenção

ATITUDE:
• Abertura, sem julgar

• Curiosidade

• Gentileza

• Aceitação

ATENÇÃO:
• No momento presente

*Ver quadro de atitudes na próxima página.

Cuidado para não confundir! O que Atenção Plena (Mindfulness) NÃO É*:

1. NÃO É deixar a mente em branco;

2. NÃO É relaxar;

3. NÃO É fugir da dor ou das emoções;

4. NÃO É uma prática egoísta;

5. NÃO É buscar a “iluminação” ou afastar-se da vida;

6. Os resultados NÃO SÃO rápidos.

* Algumas dessas coisas, como relaxar, por exemplo, podem acontecer, mas não é isso o que buscamos 
quando praticamos.

A principal forma para desenvolver Atenção Plena 
(Mindfulness) é por meio de práticas de meditação.
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Cultivando Atitudes

Uma mudança que requer paciência e dedicação

Não estamos acostumados a ter atitude de mais abertura, ou seja, a nos deparar com 
uma situação sem julgar se está certo, errado, se é bom ou ruim, com curiosidade, gentileza 
e aceitação. Passamos muito tempo de nossas vidas aprendendo justamente o contrário.

Quando praticamos Atenção Plena, não significa que já conseguiremos ter essas atitudes 
logo de imediato. Vamos procurar desenvolvê-las ao longo do tempo, com bastante treino du-
rante as práticas de meditação. Por exemplo, se enquanto tenta focar a atenção na respiração 
perceber que a mente se distraiu, experimente cultivar a aceitação ao reconhecer que isso é na-
tural, e gentileza ao trazer a atenção de volta para a respiração.

Cultivar novas atitudes é como cultivar uma plantinha: plantamos a semente, rega-
mos e adubamos sem saber se vai dar certo, mas quanto mais cuidamos dela, mais chan-
ce temos de colher os seus frutos.

Jon Kabat-Zinn menciona 9 atitudes principais que podemos cultivar com a prática 
de Atenção Plena:

 » Não julgamento: não se prender e não se deixar levar por pensamentos de jul-
gamentos, ideias preconcebidas, juízos morais ou de valor. Estar aberto àquela 
experiência exatamente como é.

 » Paciência: reconhecer com entendimento e aceitação que as coisas acontecem 
da sua própria maneira, em seu próprio ritmo.

 » Mente do principiante: é a “curiosidade da criança”, estar presente para a ex-
periência do momento presente como se nunca tivesse vivenciado aquilo antes, 
com um frescor de novidade a cada instante.

 » Confiança: senso de confiar na experiência do momento presente, que pode ser 
inclusive a sabedoria do nosso corpo, na respiração, nos órgãos dos sentidos etc. 
Por meio disso, aprendemos a trazer confiança para nós mesmos, e assim desen-
volver maior confiança em nossas relações e para diversas outras situações que 
a vida apresenta, confiando também em nossas habilidades para conseguir lidar 
com os desafios.

 » Não forçar: permitir ter consciência sobre as experiências do momento presente 
sem ter que ter qualquer ação sobre elas, sem tentar se esforçar para “chegar em 
algum lugar com elas”.
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 » Deixar ir: não se prender ou apegar a nenhuma experiência do momento presen-
te, reconhecendo que tudo tem seu tempo natural de ir e vir.

 » Aceitação: parar de resistir à experiência do momento presente. Reconhecer que 
as coisas são da forma que são e não necessariamente da forma como gostaría-
mos que fossem. Ao fazer isso, podemos utilizar de nosso pleno potencial para 
aplicar a sabedoria naquela situação, e transformar nossa relação com o que está 
acontecendo. Ou seja, é um processo muito ativo.

 » Gratidão: cultivar gratidão às coisas do momento presente, seja o simples fato de 
estar vivo, de estar respirando, ou mesmo um alimento, uma conversa amiga, um 
abraço, dentre tantas outras coisas que acontecem em nossas vidas mas não no-
tamos ou damos a devida consideração quando estamos no automático.

 » Generosidade: se entregar e doar para a vida, oferecer para outras pessoas o que 
as fariam felizes, favorecendo maior senso de conexão. Doar seu tempo, sua aten-
ção, demonstrando que realmente se importa com aquela pessoa ou situação.
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REFORÇANDO

Preparando-se para as práticas:

 » Escolha o melhor horário para você, qual mais se encaixa na sua rotina (De ma-
nhã? De tarde? De noite? Entre as atividades?);

 » Escolha onde, o local em que é possível para você fazer a prática (Na cama? 
Numa cadeira?);

 » Escolha o tempo de duração (5 minutos? 10? 15? 20?...). Se possível, coloque um 
despertador para poder se dedicar totalmente no intervalo de tempo que esco-
lheu, sem ficar se preocupando se já passou ou não;

 » Escolha qual prática vai fazer (Sensações do corpo? Respiração? Sons?), que 
pode ser com ou sem o áudio. Essa escolha é muito importante, ajuda a ancorar 
a sua atenção e voltar sempre que a mente distrair e não estiver mais no momen-
to presente;

 » Escolha a postura mais útil para você. Veja a próxima página com dicas sobre postura;

 » Se você não tem muita rotina ou um horário certo para fazer as práticas, experi-
mente associar com alguma atividade diária, como por exemplo, antes de dor-
mir, logo que acorda, antes ou após uma refeição, antes ou após o banho...

Pronto, agora é só começar!

 Essas dicas ajudam a criar o hábito de meditar e trazê-lo para 
sua rotina. Experimente fazer sempre no mesmo horário e lo-
cal, depois que encontrar como melhor se encaixa no seu dia a 
dia! Mas lembre-se que se isso não for possível, está tudo bem 
fazer a prática em outro momento do dia. O importante é man-
ter o hábito de meditar diariamente!
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Escolhendo a postura para meditar

Existem algumas posturas do corpo para a realização das práticas, como, por exemplo:

 » Sentado(a) no chão em uma 
almofada, com as pernas 
cruzadas;

 » Sentado(a) na cadeira ou 
banco, com as pernas livres 
e pés bem apoiados no chão. 
Se quiser, pode colocar al-
gum apoio; 

 » Deitado(a) no chão com as 
pernas para cima apoiadas 
no assento de uma cadeira; 
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Em qualquer postura que escolher, é importante que ela tenha:

 » Base (pés, pernas e quadril) bem firme e sustentada no apoio que escolher, dei-
xando o corpo bem estável, cuidando para não machucar. Se precisar, coloque al-
mofadas para apoiar;

 » Costas retas, podendo estar apoiadas ou não, mas evitando deixá-las duras. É 
como se tivesse uma certa energia, um fiozinho puxando o topo da cabeça para 
cima, sem estar tenso ou rígido. Se te ajudar, coloque algumas almofadas ou tra-
vesseiro para apoiar suas costas sobre algum encosto;

 » Ombros soltos e as mãos apoiadas no colo ou nas pernas

 » Queixo um pouquinho voltado para baixo, deixando a nuca quase neutra, alinha-
da com a coluna;

 » Olhos fechados ou abertos, com a vista relaxada em algum ponto fixo no chão na 
sua frente.

 » Deitado(a) na cama ou no 
chão, e se for o caso colo-
cando um travesseiro tam-
bém debaixo dos joelhos 
para não machucar as costas.
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Instruções simplificadas das práticas de meditação

Instruções para todas as práticas

Siga os passos abaixo antes de começar e ao finalizar cada prática.

Preparando para a prática:

1. Decidir qual vai ser a prática que quer fazer ou onde vai escolher ancorar sua 
atenção;

2. Ajeitar a postura física;

3. Ajeitar a postura interna, ou seja, as atitudes que iremos cultivar ao longo da prá-
tica, de mais abertura, curiosidade e gentileza;

4. Fazer uma “aterrissagem inicial”, ajudando a estabilizar o foco de atenção para 
iniciar a prática. Isso pode ser feito da seguinte forma:

 » Sentindo o corpo firme e bem apoiado onde está;

 » Dar uma ou duas respirações mais profundas. Pode experimentar também sol-
tar tensões desnecessárias para o corpo.

Finalizando a prática:

5. Quando terminar, amplie a atenção para o corpo como um todo;

6. Sentindo o ambiente em que está;

7. Mexendo-se suavemente e preparando para encerrar a prática;

8. Procure fazer uma suave transição, mantendo essa consciência para sua próxima 
atividade.
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PRATICANDO

Escaneamento Corporal

Veja maiores dicas para se preparar e iniciar a prática nas págs 11 a 14

1. Sentir (e não pensar sobre) cada parte do corpo com detalhes;

2. Trazendo atenção para uma parte do corpo, ficando nela um pouquinho, soltando 
a atenção e passando para a próxima parte (partindo dos pés, mantendo a atenção 
nos pés para explorar as sensações, soltar a atenção dos pés, passando para as ca-
nelas e panturrilhas, joelhos, coxas, quadril e assim por diante até chegar na cabeça. 
Também pode fazer no sentido inverso, da cabeça para os pés).

Dicas:

 » Não tem nada que você DEVA sentir, apenas reconhecer o que já está presente.

 » As sensações podem ser confortáveis, desconfortáveis ou neutras (ausência de 
sensação), tente explorar todas com sua atenção curiosa e gentil do mesmo jeito.

 » Algumas possíveis sensações que você pode explorar são: temperatura (Quente? 
Frio? Indiferente?); coceira, formigamento, pressão, contato, pulsação, pequenas 
vibrações etc.
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ANOTANDO
 

Dia: Prática: 

O Que Observou:

Dia: Prática: 

O Que Observou:

Dia: Prática: 
O Que Observou:

Dia: Prática: 
O Que Observou:

Dia: Prática: 
O Que Observou:

Dia: Prática: 
O Que Observou:
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NUTRINDO

Para além da curva da estrada

Alberto Caeiro

Para além da curva da estrada
 Talvez haja um poço, e talvez um castelo, 
E talvez apenas a continuação da estrada. 
Não sei nem pergunto. 
Enquanto vou na estrada antes da curva 
Só olho para a estrada antes da curva, 
Porque não posso ver senão a estrada antes da curva. 
De nada me serviria estar olhando para outro lado 
E para aquilo que não vejo. 
Importemo-nos apenas com o lugar onde estamos. 
Há beleza bastante em estar aqui e não noutra parte qualquer. 
Se há alguém para além da curva da estrada, 
Esses que se preocupem com o que há para além da curva da estrada. 
Essa é que é a estrada para eles. 
Se nós tivermos que chegar lá, quando lá chegarmos saberemos. 
Por ora só sabemos que lá não estamos. 
Aqui há só a estrada antes da curva, e antes da curva 
Há a estrada sem curva nenhuma.



SESSÃO 2
CONSCIÊNCIA DOS GATILHOS, 
PENSAMENTOS E IMPULSOS

“Entre o estímulo e a resposta, há um espaço.
Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta.
Em nossa resposta está nosso crescimento e nossa liberdade.”

Viktor E. Frankl
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APRENDENDO

Pensamentos, sensações e emoções

Existe uma relação muito próxima entre pensamentos, sensações e emoções. Es-
ses três interagem tanto entre si que muitas vezes misturamos, confundimos um com o 
outro, e juntos vão se fortalecendo e potencializando. É muito importante tomar cons-
ciência disto pois é exatamente essa interação entre os três que vai influenciar nossos 
comportamentos, principalmente quando estamos no piloto automático, favorecendo as 
reações impulsivas.

Sensações

Pensamentos Emoções

Vamos dar um exemplo para entender melhor essa relação.

Maria, ao sentar-se em um banco, observou que a pessoa que estava ao lado imedia-
tamente se levantou.

Comportamento / ação
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Opção 1 Opção 2 Opção 3
Se ela pensar “Que bom. Terei 
mais espaço” – provavelmente 
ela vai sentir algo mais próximo 
de bem-estar, contentamento e 
relaxamento no corpo. Aumenta 
as chances de ela ficar ali e des-
frutar desse momento.

Se ela pensar “Será que estou 
cheirando mal?” – provavel-
mente ela vai sentir algo mais 
próximo de tristeza e aperto no 
peito. Aumenta as chances de ela 
ir embora e ter uma tendência a 
querer se isolar.

Se ela pensar “Essa pessoa deve 
estar com pressa” – provavel-
mente ela vai sentir algo mais 
próximo de emoção/sensação 
neutra. Neste caso, ela ficaria 
indiferente a essa situação e pro-
vavelmente não faria nada.

Como podemos ver, a situação foi a mesma, mas em cada situação os pensamen-
tos, sensações, emoções foram diferentes, tendo também “resultados” diferentes. Na sua 
opinião, o que fez com que houvesse essa diferença?

Se o seu palpite foi “pensamentos”, acertou! Foi a forma como Maria interpretou a 
situação. A partir do pensamento, o restante das reações se desencadeou.

 Todas as nossas emoções se expressam no nosso corpo de alguma for-
ma por meio de sensações físicas, mas muitas vezes nem percebemos. 
Estar atento ao nosso corpo ajuda a perceber quando estamos ou não 
sentindo alguma emoção, e ajuda a reconhecê-la com maior clareza.

Que tal tentar o seguinte exercício? Para cada emoção, tente se lembrar como a 
sente no seu corpo e em qual parte, anotando ao lado. Se precisar, olhe os exemplos na 
página seguinte.

Emoção Sensações (anote também em qual parte, ex.: garganta, peito, cabeça, barriga...)

Alegria

Tristeza

Raiva

Amor

Medo
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Agora que entendemos melhor como essa relação acontece e a importância de to-
mar consciência disso, vamos aprender a diferenciar?

Pensamentos: algo transitório que passa na nossa mente, normalmente na forma de 
frases ou palavras, mas pode ser também imagens, sons etc.

Emoções: podem ser percebidas na mente ou no corpo, mas representam a forma 
como nos sentimos. Veja na página 19 um maior aprofundamento sobre as emoções e 
como nos relacionamos com elas.

Sensações: algo que sentimos no nosso corpo, em diferentes partes ou no corpo 
como um todo.

PENSAMENTOS

•  “Acho que ele está com pressa”

• “Não vai dar tempo”

• “Gosto tanto dela”

• “Preciso passar no mercado”

• “Que saudades da minha avó”

• “Eu sou um fracasso”

• “Eu não devia ter feito isso”

SENSAÇÕES

• Aperto

• Calor

• Frio

• Tremor

• Pontada

• Queimação

• Contração

• Tensão

• Pulsação

• Agitação

• Coceira

• Formigamento

EMOÇÕES

• Amor

• Raiva

• Medo

• Paz

• Tristeza

• Angústia

• Surpresa

• Alegria

• Saudades

• Ansiedade

• Coragem

• Ciúmes

Conhecendo os Gatilhos

Gatilhos são eventos diversos que disparam pensamentos, sensações e emoções, e 
provocam na gente o impulso de reagir de maneira automática. Pode ser algo interno 
(como tristeza) ou externo (como brigas). Quando nos deixamos levar pelo gatilho, aca-
bamos agindo de maneira automática, e frequentemente nos arrependemos depois.

Quando olhamos com mais consciência, podemos perceber que entre o gatilho e a 
reação impulsiva tem uma série de reações acontecendo com a gente. Vamos imaginar 
um exemplo?
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João gostaria de emagrecer e foi numa festa. Lá tinha muita comida gostosa, e quando 
viu acabou comendo demais, sentindo-se culpado.

Nesse exemplo podemos perceber que a comida da festa 
foi o gatilho e comer demais a reação impulsiva.

Mas se João estivesse com atenção plena, ele poderia perceber 
que, ao ver a comida na festa, teve um pensamento de “hum, acho 
que só esse não vai me fazer mal” ou “está tão gostoso que não tem 
problema comer mais um”, uma sensação de vazio no estômago, 
uma emoção de leve euforia e o impulso de pegar a comida.

Como podemos ver, entre o gatilho e o impulso existem 
pensamentos, sensações no corpo e emoções. Eles interagem en-
tre si e um influencia o outro. Quando olhamos com calma, podemos perceber aquilo que já 
discutimos no item acima: a interpretação que damos para o gatilho, ou seja, o pensamen-
to, tem um papel muito grande nas sensações ou emoções que vamos sentir e, consequen-
temente, no impulso, na forma como iremos reagir (no caso de uma ação mais automática, 
impulsiva) ou escolher responder (no caso de uma ação mais consciente, cuidadosa).

IMPULSO

EMOÇÕES

PENSAMENTOS

SENSAÇÕES

GATILHOS

  É muito importante começar a notar nossos gatilhos e nossas reações 
diante deles. Assim podemos interromper o piloto automático e ganhar 
um espaço para dar uma resposta mais habilidosa.

E você? Consegue se lembrar de algum gatilho e suas reações? Anote aqui! Coloca-
mos um exemplo na primeira linha para te ajudar!
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Dia/data Situação/gatilho Quais eram seus pensa-
mentos?

Qual sensação você experimen-
tou?

Quais estados de espírito, 
sentimentos, ou emoções? O que você fez?

Sexta-feira 
26/10

Exemplo: tive uma discus-
são com um amigo.

Eu preciso de alguma coi-
sa que me faça suportar 
isso.

Aperto no peito, frio, palmas das 
mãos suadas, coração acelerado. Ansiedade, desejo.

Dei um passeio, depois con-
versei com o amigo sobre o 
que me chateou.
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REFORÇANDO

Desafios para a prática de meditação

Quando meditamos encontramos alguns desafios bem comuns. Acontecem com to-
dos nós, veja aqui quais são:

1. Aversão / Evitação

Em algum momento, nós experimentamos alguma coisa que não queremos e te-
mos uma reação de repúdio, ou o desejo de fazer aquela experiência ir embora. Isso 
pode ser descrito como “aversão”. Reconhecemos que está ali quando meditamos 
mas não queremos entrar em contato, ou mesmo sentir aquilo. Ela pode incluir sen-
timentos de medo, raiva, irritação, desgosto ou ressentimento. Um forte pensamen-
to de “não quero” surge na mente.

2. Desejos ou Vontade

Esta é a experiência de “querer”. Ela pode ser sutil, como desejar se sentir relaxado e 
calmo, ou mesmo ter paz ou conforto ao meditar. Muitas expectativas podem sur-
gir, e a nossa mente fica tentando fazer com que o momento presente “se encaixe” 
nessa expectativa.

3. Inquietação ou Agitação

Este desafio pode ser um tipo de desconforto inquieto. Ele pode ser experimentado 
fisicamente, como um forte desejo de se mover durante a meditação, ou como uma 
agitação mental, em que a mente se sente inquieta ou desconfortável.

4. Sonolência ou Torpor

Este desafio pode ser moleza física ou lentidão mental, podendo chegar a um tor-
por. Pode ocorrer na mente, no corpo ou em ambos.

5. Dúvida

A dúvida pode ser vivida como pensamentos de dúvida pessoal (“Eu não consigo 
fazer esta prática”) ou dúvida sobre a prática e sua utilidade (“Isso é ridículo. Por que 
alguém ficaria sentado, somente observando a respiração?”). A dúvida é um desafio 
especialmente complicado porque pode ser muito convincente. Lembrar-se de que 
a meditação tem sido, por volta de milhares de anos, uma prática que tem ajudado 
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milhões de pessoas a transformar suas vidas pode te ajudar a sair da dúvida. Não 
existe alguém que não possa participar da meditação, ela é acessível a qualquer pes-
soa que deseje praticar. O importante é ficar com isso em mente, e quando os de-
safios chegarem, trazê-los também para sua consciência.

 A melhor maneira de lidar com os desafios é como fazemos com a 
própria prática: observando a nós mesmos nos deparando com es-
ses desafios e como reagimos diante deles, com curiosidade e aber-
tura. Isso pode trazer um grande aprendizado sobre como lidamos 
com outros desafios na vida, e não só nas práticas.

Encare os desafios como verdadeiros professores, que têm muito a 
ensinar sobre nós mesmos!
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PRATICANDO

Montanha

Veja maiores dicas para se preparar e iniciar a prática nas págs 11 a 14

1. Traga para a mente a imagem de uma montanha que seja firme e estável, a mais boni-
ta que já viu ou imagina que seja;

2. Comece a visualizar essa montanha em suas características físicas (cume, formato, se 
tem árvores ou neve etc.);

3. Observe também outras características da montanha, como força, quietude, estabilidade;

4. Comece a “trazer a montanha para si” se visualizando como a montanha, como se os 
seus pés e quadril fossem a base da montanha, seu tronco fosse as laterais da mon-
tanha e a cabeça fosse o cume;

5. Reconheça que a montanha passa por transformações, coisas externas que modifi-
cam sua aparência e a moldam, como estações do ano e condições climáticas (chuva, 
vento, sol...). Ainda assim ela permanece firme e estável. Assim também somos nós;

6. Respire com a montanha e as características de quietude, solidez, estabilidade e força 
dela, trazendo isso para dentro de si;

7. Atentar para o seu corpo onde quer que esteja apoiado, desfazendo a imagem da 
montanha, e se prepare para encerrar essa prática.

Dicas:

 » Procure fazer essa prática na posição sentada.
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ANOTANDO

Dia: Prática: 
O Que Observou:

Dia: Prática: 
O Que Observou:

Dia: Prática: 
O Que Observou:

Dia: Prática: 

O Que Observou:

Dia: Prática: 
O Que Observou:

Dia: Prática: 
O Que Observou:
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NUTRINDO

A Morada

Volnei Jorge Pinheiro Junior

Você já chegou até aqui...

Toda a tristeza e desespero, deixe-os à porta, como casacos velhos e conhecidos 
com que já caminhou muitas rotas.

Nesta Casa, entre despido,

Deixe à mesa as chaves das trancas que que o deixaram protegido...

E vulnerável, como uma criatura selvagem e natural, deite-se em leito esplêndido e 
confortável da generosa gentileza...

Sinta!

Esse é o solo sagrado do coração,

aqui é a sua real morada,

ela contém a gentileza de acolher tua natureza perfeita, tal como é.

Então, ao habitar este solo, permita-o pulsar, cheio, aberto, puro e forte, nesta nova 
jornada a cada dia e a cada passo...



SESSÃO 3
ATENTAR E ACOLHER OS DESAFIOS 
DIÁRIOS

“Beba seu chá devagar e de forma reverente, como 
se ele fosse o eixo em torno do qual a terra gira – 

lentamente, com calma, sem correr para o futuro.
Viva o momento real. Só este momento é vida.”

Thich Nhat Hanh
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APRENDENDO

Mindfulness na vida diária

Costumamos dizer que a prática é uma reprodução de nós mesmos em outros mo-
mentos da nossa vida, ou seja, a forma como lidamos com a prática de meditação mostra 
muito sobre a forma como lidamos com outras coisas em nossa vida.

E para poder ter os benefícios da meditação, é muito importante começar a fazer essa 
ponte entre as práticas e a nossa vida diária.

Uma boa forma de começar a fazer isso é ter como âncora da meditação os sons ou 
mesmo a respiração.

Além disso, também é muito legal começar a trazer essa mesma atenção para as ati-
vidades que já faz, como por exemplo, tomar banho, escovar os dentes, se vestir, se ali-
mentar... Não precisa mudar a forma como faz essas coisas, mas estar bastante consciente 
enquanto faz essas coisas! Usar todos os sentidos possíveis ajuda bastante, seja a visão, o 
tato, paladar, olfato, ou a audição. Isso é o que chamamos de práticas informais de aten-
ção plena (Mindfulness).
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 Lembre-se:

Mindfulness está a uma respiração de distância.

Basta este breve instante de uma única respiração para que possamos 
trazer essa atenção plena para nossas vidas.

Prática informal

 » Ter a intenção de trazer essa mesma qua-
lidade de atenção para alguma atividade 
que já está fazendo. Estar plenamente pre-
sente com essa atividade, enquanto a faz, 
do jeito que a faz.

Prática formal

 » Dedicar um tempo específico para realizar 
uma prática de meditação, com essa inten-
ção de cultivo (ex.: escaneamento, respira-
ção, movimentos etc.).

Sobre a prática formal e a prática informal de meditação
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REFORÇANDO

Dicas valiosas para ajudar na prática de meditação

Meditar, como qualquer outro hábito que queremos aprender, não é fácil de desen-
volver, mas tem várias dicas que podem ajudar:

 » Não perca muito tempo tentando achar o momento e lugar ideal, em que não 
tenha nenhum barulho ou em que você já esteja calmo. Isso nem sempre aconte-
ce e pode afastar a gente da prática.

 » Se o lugar onde você está tem muito barulho, esse é o seu momento presente, aco-
lha-o na sua prática! Se você está com dor ou agitado, esse é seu momento pre-
sente, acolha-o também! O exercício é justamente trazer atenção com gentileza e 
abertura para o seu momento presente, mesmo que haja barulho ou desconforto.

 » Em algum momento a mente vai fugir e não estar mais no presente e sim presa 
em alguma lembrança do passado ou preocupação com o futuro. Mentes podem 
ser muito “fujonas”. Isso não significa que a prática “não está funcionando”. Pelo 
contrário, significa que ao reconhecer que sua mente fugiu, você está fazendo 
uma das etapas da prática e tendo um momento de atenção plena. Sem brigar, 
soltamos de onde ela foi parar e aos poucos trazemos ela de volta para a âncora 
escolhida do momento presente. Veja como é:
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5. Traz a mente de volta 
para a âncora, com gentileza

1. Sustentar, manter a 
atenção na âncora

2. Mente foge, “cola” em 
outras coisas que não na 

âncora

4. Solta de onde a mente foi pa-
rar, sem brigar 3. Percebe que a mente fu-

giu e nota para onde ela foi
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Entendendo a âncora na meditação

Durante as práticas de meditação podemos utilizar diferentes âncoras, ou seja, dife-
rentes locais onde manter o foco da nossa atenção.

Igual a uma âncora que faz o navio “estacionar” e não sair à deriva pelo mar, esco-
lhemos algum foco para ser a âncora da nossa atenção no momento presente. Um exem-
plo que podemos dar é a respiração, ela pode funcionar como uma âncora que ajuda 
nossa mente a “estacionar” no aqui e agora.

A âncora também pode ser: sensações no corpo, sons, pensamentos, emoções, entre outros.

Mas ao contrário do que se pensa, meditar não significa que a mente vai ficar de fato 
“estacionada” durante todo o tempo. Veja na página 11 algumas dicas valiosas sobre isso! 

Tendo isso em mente, lembre-se: não tem prática certa ou errada! O que acontece 
no momento da prática é o que é, e tudo pode ser trazido como parte da prática.
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PRATICANDO

Sons

Veja maiores dicas para se preparar e iniciar a prática nas págs 11 a 14

1. Abra-se para a experiência de ouvir, deixando que os sons cheguem até você;

2. Não precisa procurar os sons com a mente;

3. Observe a hora em que um som começa, sua duração e quando termina;

4. Abra mão de ficar pensando sobre o som e dando nomes para os sons;

5. Perceba as reais características dos sons, tais como timbre, volume, textura, se é agu-
do ou grave etc.

Dicas:

 » A mente tem a tendência de ficar pensando sobre o som, trazendo imagens, ten-
tando entrar na história do som, ou mesmo dando rótulos como “som bom” ou 
“som ruim”. Ao notar que isso aconteceu, experimente abrir mão dessa tendência 
e voltar a simplesmente sentir o som, consciente daqueles que chegam até você.
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Respiração

Veja maiores dicas para se preparar e iniciar a prática nas págs 11 a 14

1. Sentir o corpo inteiro respirando;

2. Sentir toda a passagem do ar pelo corpo ao entrar pelo nariz ou pela boca;

3. Sentir toda a passagem do ar pelo corpo na saída do ar;

4. Focar a atenção em pontos específicos onde o ar passa, como na pontinha do nariz, 
no fundo da garganta, no peito e pulmão, na barriga;

5. Sempre que a mente distrair, apenas notar e gentilmente trazer de volta para a pró-
xima respiração.

Dica:

 » Você pode notar sensações como a temperatura do ar que entra e que sai, a 
quantidade de ar que entra e que sai, as pequenas pausas entre uma respiração e 
outra, ou mesmo entre a entrada e a saída do ar.
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Parar

1. Pare, interrompendo o piloto automático;

2. Atente para sua experiência como um todo: mente (agitada ou calma?), corpo (quais 
as sensações?), emoções (tem alguma?);

3. Respire, leve sua atenção apenas para a respiração;

4. Amplie sua atenção mais uma vez para a experiência como um todo, notando como 
você está nesse momento, acolhendo;

5. Responda, com essa atenção que está agora, uma vez que não está mais no piloto 
automático: como posso cuidar melhor de mim e dos outros diante dessa situação 
em que estou?

Dicas:

 » O PARAR pode ser feito no dia a dia, em momentos diferentes como, por exem-
plo, na hora de acordar, entre uma atividade e outra, esperando em uma fila ou 
para ser atendido.

 » Também pode ser feito sempre que sentir uma emoção mais desafiadora, estiver 
engatilhado(a) ou prestes a reagir por impulso.

 » Quanto mais praticar no dia a dia, mais facilmente consegue usar nas horas difíceis.

Importante: O PARAR não é uma solução mágica para os problemas e não tem a 
intenção de mudar como está se sentindo. Ele ajuda a tomar consciência, não agir por 
impulso e de maneira automática, e sim fazer uma escolha consciente diante das situa-
ções que vive.

Amplie: corpo com um todo, experiência do 
momento presente

Pare: interrompa o piloto automático

Respire: foco apenas na respiração

Responda: com consciência

Atente: pensamentos, emoções, sensações

Designed by Freepik



Sessão 3 – atentar e acolher os desafios diários

40 

Meditando com as emoções: caderno de práticas

ANOTANDO

Dia: Prática: 
O Que Observou:

Dia: Prática: 
O Que Observou:

Dia: Prática: 
O Que Observou:

Dia: Prática: 

O Que Observou:

Dia: Prática: 
O Que Observou:

Dia: Prática: 
O Que Observou:
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NUTRINDO

Sobre lavar pratos

Thich Nhat Ham

Para mim, a ideia de que lavar pratos é desagradável só pode ocorrer quando você 
não está lavando. Uma vez que você está em pé em frente à pia com suas mangas 
arregaçadas e suas mãos em água quente, não é nada mau. Eu curto gastar tempo 
com cada prato, estando totalmente consciente do prato, da água, e de cada movi-
mento de minhas mãos. Eu sei que se eu apressar as coisas para poder tomar uma 
xícara de chá, esse tempo será desagradável...

Lavar os pratos é ao mesmo tempo um meio e um fim; ou seja... Não só lavamos os 
pratos para tê-los limpos, como também lavamos os pratos por lavá-los, para viver 
plenamente em cada momento durante sua lavagem.

Se eu for incapaz de lavar os pratos com alegria, se eu quero terminá-los rápido para 
que eu possa sair e tomar meu chá, eu serei igualmente incapaz de beber o chá com 
alegria. Com a xícara em minhas mãos eu estarei pensando sobre o que farei em se-
guida, e a fragrância e sabor do chá, juntamente com o prazer de bebê-lo, estarão 
perdidos. Eu sempre estarei sendo arrastado para o futuro, nunca capaz de viver no 
presente momento.



SESSÃO 4
MANEJO EMOCIONAL E 
REATIVIDADE

“Quando coçamos a ferida e cedemos às nossas compulsões, não 
deixamos a ferida cicatrizar. Mas, quando, em vez disso, experimentamos 
a característica crua da coceira ou dor da ferida e não a coçamos, 
realmente permitimos que a ferida cicatrize. Então, não ceder às nossas 
compulsões trata de curar em um nível muito básico. Trata de realmente 

cuidar de nós mesmos.”

Pema Chödrön
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APRENDENDO

Conhecendo nossas reais necessidades

Todas as pessoas vivem situações difíceis em algum momento, os gatilhos que já vi-
mos no capítulo 2, e que geram emoções ou reações automáticas. Agora que já aprende-
mos a ter maior consciência, e também já avançamos em nossas práticas de meditação, 
podemos unir as duas coisas!

Ao perceber que estamos no meio de um gatilho, envolvidos por pensamentos, sen-
sações e emoções desafiadoras, podemos escolher fazer o PARAR, interrompendo essa 
cadeia automática de reações e assim encontrando formas mais habilidosas de lidar e dar 
respostas que favoreçam nosso autocuidado e o cuidado com o ambiente e as pessoas 
ao nosso redor, ao invés de reagir automaticamente.

Uma coisa que ajuda muito a identificar essas respostas mais habilidosas é reconhe-
cer qual é a nossa necessidade por detrás da reatividade. Então, quando tomar cons-
ciência de que está vivenciando uma situação desafiadora que trouxe reatividade, e fazer 
um PARAR, ao ampliar e refletir quais respostas pode dar (passos do segundo “A” e “R” 
do PARAR) se faça algumas perguntas, deixando possíveis respostas surgirem:

 » “O que estou de fato buscando com esse comportamento reativo?”

 » “Do que estou de fato precisando nesse momento?”

 » “Qual é a minha real necessidade aqui?”

 » “Se esse comportamento reativo me trouxesse alguma coisa, o que seria?”

Que tal experimentar?

 A Comunicação Não Violenta de Marshall Rosenberg traz uma lista 
superinteressante das necessidades humanas universais. Aprender a 
reconhecer quais são nossas necessidades é um importante passo para 
identificar respostas mais conscientes. Dá uma olhadinha nessa lista na 
próxima página.
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Lista das Necessidades Humanas Universais (Comunicação Não Violenta)

• Honestidade

• Amor

• Reconforto

• Suporte

• Confiança

• Compreensão

• Afeto

• Diversão

• Liberdade

• Luto

• Comprometimento

• Respeito

• Espaço

• Estabilidade

• Realização

• Equidade

• Apoio

• Beleza

• Harmonia

• Inspiração

• Ordem

• Paz

• Pertencimento

• Segurança

• Empatia

• Ar

• Comida

• Movimento

• Exercício

• Proteção

• Descanso

• Expressão sexual

• Abrigo

• Toque

• Água

• Autonomia

• Celebração

• Integridade

• Autenticidade

• Criatividade

• Sentido

• Valorização

• Interdependência

• Aceitação

• Apreciação

• Proximidade

• Comunidade

• Consideração

• Contribuição
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REFORÇANDO

Às vezes pode ser bem difícil reconhecer que estamos no meio de um gatilho, ten-
do todas as reações automáticas que discutimos, e só percebemos quando já são reações 
mais fortes ou quando já agimos por impulso. Por isso, perceber as reações no corpo pode 
ser uma grande dica de que isso está acontecendo, e um lembrete de fazer o PARAR.

Outra coisa que ajuda é saber com antecedência quais são essas situações desafiadoras.

Que tal anotar aqui todas as situações que lembrar?
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PRATICANDO

Caminhada Meditativa

Preparando para a prática:

1. Decidir qual vai ser a prática que quer fazer ou onde vai escolher ancorar sua atenção;

2. Ajeitar a postura física;

3. Ajeitar a postura interna, ou seja, as atitudes que iremos cultivar ao longo da prática, 
de mais abertura, curiosidade e gentileza;

4. Fazer uma “aterrissagem inicial”, ajudando a estabilizar o foco de atenção para ini-
ciar a prática. Isso pode ser feito da seguinte forma:

 » Sentindo o corpo firme e bem apoiado onde está;

 » Dar uma ou duas respirações mais profundas. Pode experimentar também soltar 
tensões desnecessárias para o corpo.

A prática:

1. De pé, atentar para as sensações das solas dos pés: como apoiam o corpo? Qual é a 
sensação do contato com o chão? Como seu peso se distribui nos pés;

2. Levar atenção para cada passo, com o máximo de detalhes, para todo o corpo cami-
nhando. Onde começa o movimento?

3. Acompanhar um pé empurrando o chão enquanto o outro aos poucos vai 
levantando;

4. Sentir todo o corpo se equilibrando e se movimentando enquanto caminha;

5. Perceber tendências em querer acelerar o passo, apenas notando e sem ceder a esse 
impulso.

Finalizando a prática:

1. Quando terminar, amplie a atenção para o corpo como um todo;

2. Sentindo o ambiente em que está;

3. Mexendo-se suavemente e preparando para encerrar a prática;

4. Procure fazer uma suave transição, mantendo essa consciência para sua próxima 
atividade. 
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Dicas:

 » Você pode deixar os braços soltos ou segurar uma mão com a outra apoiada no corpo.

 » Você pode fazer essa prática tanto de maneira formal, escolhendo caminhar de 
maneira meditativa, ou trazer a atenção para como já caminha normalmente.
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ANOTANDO

Dia: Prática: 

O Que Observou:

Dia: Prática: 

O Que Observou:

Dia: Prática: 
O Que Observou:

Dia: Prática: 
O Que Observou:

Dia: Prática: 
O Que Observou:

Dia: Prática: 
O Que Observou:
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NUTRINDO

Autobiografia em 5 Capítulos

Sogyal Rinpoche

1. Ando pela rua.

Há um buraco fundo na calçada.

Eu caio...

Estou perdido... sem esperança.

Não é culpa minha. Leva uma eterni-
dade para encontrar a saída.

2. Ando pela mesma rua.

Há um buraco fundo na calçada.

Mas finjo não vê-lo.

Caio nele de novo.

Não posso acreditar que estou no 
mesmo lugar.

Mas não é culpa minha.

Ainda assim leva um tempão para sair.

3. Ando pela mesma rua.

Há um buraco fundo na calçada.

Vejo que ele ali está.

Ainda assim caio... é um hábito.

Meus olhos se abrem.

Sei onde estou.

É minha culpa.

Saio imediatamente.

4. Ando pela mesma rua.

Há um buraco fundo na calçada.

Dou a volta.

5. Ando por outra rua.



SESSÃO 5 
ACEITAÇÃO E AÇÃO HABILIDOSA

“Dai-me serenidade
Para aceitar as coisas que não posso mudar;

Coragem para mudar as que eu posso;
E sabedoria para distinguir umas das outras.”

Reinhold Niebhur
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APRENDENDO

Aceitação é uma das grandes atitudes que trabalhamos em Mindfulness.

Vamos fazer uma breve reflexão?

Quando falamos em aceitação, o que é isso de fato? E o que estamos aceitando?

Muitas pessoas acham que aceitação é o mesmo que resignação ou passividade. 
Mas não é essa atitude de aceitação que trabalhamos em Mindfulness. É muito mais re-
conhecer com abertura o que está presente, seja lá o que for (uma alegria, uma tristeza...), 
e acolher tanto o que está presente quanto a si mesmo diante do que está presente. Como 
diz o poema que veremos a seguir, são “hóspedes” que vem e que vão, e normalmente 
fazemos um grande esforço para brigar, impedir que venham, e com isso parece que só 
fica ainda maior e mais difícil.

Aceitação é parar de brigar com o que está presente, parar de resistir. Assim, pode-
mos ver com clareza o que realmente é, e então, tomar uma decisão sobre o que fazer a 
respeito. Ou seja, requer coragem!

Com aceitação, podemos fazer mudanças significativas em nossas vidas.
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REFORÇANDO

Aprendendo a se relacionar com as emoções

Quando falamos em emoção, qual é a primeira coisa que vem à sua mente?

Em geral as emoções nos assustam um pouco, e temos dificuldade em lidar. Mas 
elas estão aí acontecendo o tempo todo! Praticar tomar consciência delas, acolher com 
aceitação e gentileza, e a partir disso descobrir como melhor cuidar de nós mesmos é 
um grande passo para a transformação em nossas vidas!

Costumamos ver as emoções como “vilãs” e às vezes nos esforçamos muito para resistir 
ou brigar com elas. Mas você sabia que as emoções também têm um papel muito importante?

 » Elas ajudam a preparar respostas para as situações de nossas vidas.

 » Elas ajudam a caminhar em direção ao nosso bem-estar.

 » Elas nos ajudam a tomar decisões, inclusive relacionadas à garantia de nossa 
sobrevivência.

 » Elas facilitam a conexão entre as pessoas.

Se começarmos a nos abrir para as emoções, podemos reconhecer que na verdade 
elas são grandes mensageiras, que podem nos passar informações sobre aspectos im-
portantes em nossas vidas. Por exemplo, a raiva nos mostra que algum limite está sendo 
extrapolado. O medo nos alerta para alguma situação de perigo, em que coisas impor-
tantes em nossas vidas possam estar em algum risco. Então, ao olhar para a emoção com 
atenção plena, permitimos que ela nos passe essa mensagem, e assim podemos nortear 
nossas decisões sobre os próximos passos de maneira mais cuidadosa conosco.

  Muitas vezes, o problema não está na emoção em si, mas na forma 
como nos relacionamos com elas. Então, se pudermos aprender a nos 
relacionar com as emoções de um jeito mais saudável, quem sabe po-
demos reconhecer esses aspectos positivos e deixar que elas nos aju-
dem em nossas vidas!
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Uma forma muito legal de começar a se relacionar com as emoções é através da 
atenção plena (mindfulness). A própria emoção pode ser uma âncora de atenção no mo-
mento presente, em que você explora com curiosidade, abertura e gentileza, reconhe-
cendo e abrindo mão de julgamentos ou de expectativas de que fosse diferente.

A aceitação é uma grande aliada também. Se você olhar bem, uma das coisas difíceis 
em lidar com as emoções é a sensação que ela traz no corpo e os pensamentos que vêm 
junto! Toda emoção vem acompanhada de pensamentos e sensações, e muitas vezes é 
desconfortável, não queremos sentir. Mas ela já está presente, e resistir a isso não só não 
ajuda muito como também aumenta o nosso sofrimento.

Nas sessões vamos trabalhar justamente essas coisas! Como podemos cultivar a 
consciência e essas atitudes, e assim ter um “espaço” dentro de nós para que essa emo-
ção esteja presente sem nos sentirmos sobrecarregados?Então, por exemplo, ao notar 
no momento presente que você está sentindo alegria, se permita sentir de fato a alegria, 
explorando com detalhes:

 » Como sabe que é alegria? O que essa emoção tem de características que fazem 
saber que é alegria?

 » Como sente ela no seu corpo?

 » Ela vem acompanhada de pensamentos?

 » Ao notar que ela está presente, como se relaciona com ela? A mente tem alguma 
tendência de querer não sentir, de se questionar, de querer que as coisas sejam 
diferentes ou mesmo de se apegar, sem querer que essa emoção passe?
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Às vezes pode ser difícil reconhecer e nomear uma emoção, algumas podem ser 
mais concretas (como a raiva) ou mais sutis (como a tranquilidade). Entretanto, aprender 
a reconhecer e nomear é um passo muito importante para conseguir lidar com as emo-
ções de uma maneira mais saudável, em que elas podem ser grandes mensageiras para 
o seu autocuidado, equilíbrio e bem-estar.

Veja aqui as 5 emoções principais e algumas das emoções secundárias:

Alegria Medo Raiva Tristeza Nojo

Prazer Inquietude Irritação Angústia Aborrecimento

Diversão Nervosismo Frustração Pesar Repugnância

Alívio Ansiedade Exasperação Desesperança Asco

Paz Desespero Rancor Desânimo Aversão

Excitação Terror Fúria Desapontamento Descontentamento

 Lembre-se, comece treinando com emoções mais fáceis de lidar, que 
não tragam maiores dificuldades ou desafios! O autocuidado em respei-
tar seus limites é fundamental, e traz um grande aprendizado!
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A Casa de Hóspedes 

Rumi

O “ser humano” é uma casa de hóspedes.

Cada manhã é uma nova visita.

Uma alegria, uma depressão, uma maldade,

um momento de consciência momentânea aparece

como uma visita inesperada.

Dá-lhes as boas-vindas e entretenha a todos!

Mesmo que seja uma multidão de mágoas,

que violentamente tomam a tua casa vazia de mobília,

mesmo assim, trata honradamente cada hóspede.

Ele pode estar a limpar-te

para que possas receber uma nova alegria.

O pensamento obscuro, a vergonha, a malícia,

recebe-os à porta rindo,

e convida-os para entrarem.

Sê grato por quem quer que entre,

porque cada um foi enviado,

como um guia do além.

 Este é um excelente poema para refletir sobre a atitude de aceitação!.



Sessão 5  –  aceitação e ação habilidosa

56 

Meditando com as emoções: caderno de práticas

PRATICANDO

Meditação Sentada

Veja maiores dicas para se preparar e iniciar a prática nas págs 11 a 14

Nesta prática trabalhamos com diferentes âncoras! Então comece a trazer o foco 
para uma âncora, aos poucos deixe-a no fundo da consciência e comece a se abrir para 
a próxima âncora.

A sequência das âncoras é:

1. Respiração: trazer atenção para a respiração;

2. Sensação física: trazer a atenção para as sensações no corpo;

3. Sons: trazer a atenção para a experiência de ouvir;

4. Pensamentos: trazer a atenção para a mente, observando os pensamentos que passam;

5. Emoções: observar se tem alguma emoção presente, como sente ela (em que par-
te do corpo? Vem acompanhada de pensamentos?) e o que acontece em sua ex-
periência ao fazer isso;

6. Monitoramento aberto: abrir o foco da atenção para tudo o que surgir na sua ex-
periência, percebendo todas as âncoras anteriores.

Dicas:

 » É comum nos perdermos um pouco ao trazer a atenção para os pensamen-
tos. Procure não brigar ou impedir o pensamento de vir, e nem se apegar ou 
 prendê-lo. Apenas note e deixe passar naturalmente. Não tem nada que deva fa-
zer, só observar o movimento da mente ao ter os pensamentos.
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Movimentos

Veja maiores dicas para se preparar e iniciar a prática nas págs 11 a 14

1. Escolha qual movimento quer fazer: um alongamento? Uma massagem? Girar alguma 
parte do corpo?

2. Levar atenção para cada movimento com o máximo de detalhes, para todo o corpo 
se movimentando. Onde começa o movimento?

3. Ficar plenamente atento para cada transição entre um movimento e outro;

4. Sentir todo o corpo se equilibrando enquanto faz os movimentos.

Dicas:

 » O objetivo não é alongar ou fortalecer, estamos apenas treinando trazer a aten-
ção para o corpo enquanto você se movimenta.

 » Procure sempre respeitar os limites do seu corpo.

 » Você pode fazer essa prática tanto de maneira formal, escolhendo se movimen-
tar de maneira meditativa, ou trazer atenção para como já se movimenta normal-
mente durante suas atividades.
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ANOTANDO

Dia: Prática: 

O Que Observou:

Dia: Prática: 

O Que Observou:

Dia: Prática: 
O Que Observou:

Dia: Prática: 
O Que Observou:

Dia: Prática: 
O Que Observou:

Dia: Prática: 
O Que Observou:

 



Sessão 5  –  aceitação e ação habilidosa

59 

Meditando com as emoções: caderno de práticas

NUTRINDO

Permissão

Danna Faulds

Não há vida a ser controlada.

Tente encurralar um relâmpago, conter um tornado.

Tente represar um riacho e ele criará um novo fluxo.

Resista e a correnteza o arrastará para longe.

Permita e a graça o levará para o lugar seguro.

A única segurança está em deixar que tudo seja – na loucura e na fraqueza – medos, 
fantasias, fracassos e sucessos.

Quando a perda arrombar as portas do coração ou quando a tristeza turvar sua vi-
são com o desespero, a prática se transformará na simples sustentação da verdade.

Ao escolher desapegar-se do seu jeito conhecido de ser,

o mundo inteiro se revelará ao seu novo olhar.



SESSÃO 6
PENSAMENTOS SÃO SÓ 
PENSAMENTOS

“Nossos pensamentos são apenas pensamentos, não a verdade das 
coisas, e certamente não são representações precisas de quem somos. 
Ao serem vistos e conhecidos, eles se autolibertam, e, neste momento, 

somos libertados deles.”

Jon Kabat-Zinn



Sessão 6  –  pensamentos são só pensamentos

61 

Meditando com as emoções: caderno de práticas

APRENDENDO

Aprendendo a “descolar” dos pensamentos

Você já parou para pensar sobre o que são pensamentos?

Às vezes, nossa mente trabalha tão rápido, produz tantos pensamentos, que fica-
mos até meio perdidos. Parece que ela nos domina, e ficamos muito tempo tentando 
aprender a “controlar nossa mente”. E aí começamos uma grande briga, que faz com que 
os pensamentos aumentem ainda mais, chegamos a ter dificuldade em nos concentrar 
em outras coisas ou mesmo perder o sono. Somado a isso, vem o fato de que muitos de 
nós aprendemos a famosa frase: “você é o que que você pensa”, ajudando a gente a nos 
“identificar” com nossos pensamentos, como se eles estivessem colados em quem somos.

Quando conseguimos explorar nossa mente com curiosidade, abertura e gentileza, 
percebemos que, na verdade, não possuímos qualquer controle sobre os pensamentos. 
Faz parte da natureza da mente pensar, assim como faz parte da natureza do pulmão 
respirar e do coração bater.

Com atitude de aceitação e desprendimento, podemos apenas observar os pensa-
mentos e deixar eles passarem, sem brigar nem se apegar, evitando que “sequestrem” 
nossa atenção. E assim, podemos ver os pensamentos realmente como são: apenas 
pensamentos, mais nada. Não necessariamente representam a verdade dos fatos, não 
determinam quem somos. São só eventos que vêm e que vão na nossa mente, inclusive 
às vezes como imagens ou sons (lembra daquelas músicas “grudentas”?).

Ao fazer essa observação, podemos classificar nossos pensamentos em diferentes 
categorias, veja a lista das categorias mais comuns:

• Julgamentos / críticas / xingamentos

• Ideias

• Racionalização / reflexão

• Constatação

• Fantasia / imaginação

• Dúvidas

• Comandos

• Lembranças / memórias

• Planejamento
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REFORÇANDO

Vamos fazer um breve exercício?

Feche seus olhos por uns instantes, e observe os pensamentos que vêm à sua men-
te. Só observe, como se olhasse de fora, com a mesma curiosidade com que observamos 
as sensações do corpo ou a respiração, por exemplo. Procure não “embarcar” nos pensa-
mentos. Faça isso por cerca de 3 minutos.

Agora, anote aqui quais os tipos de pensamentos que estavam na sua mente. Para 
facilitar, você pode consultar a lista na página anterior.

 Reconhecer quais os tipos de pensamentos mais comuns em nossa 
mente, que aparecem com mais frequência, ajuda muito a entender 
padrões e hábitos mentais. Favorece nosso autoconhecimento.
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PRATICANDO

Pensamentos

Veja maiores dicas para se preparar e iniciar a prática nas págs 11 a 14

1. Se abra para a experiência de pensar, atentando para sua mente e cada pensamento 
que passar por ela;

2. Não tem nada que deva fazer. Não precisa criar pensamentos, eles já chegam sem 
que a gente tenha controle;

3. Não brigue ou impeça a chegada de um pensamento, não se apegue também;

4. Note o momento em que um pensamento chega (sem brigar ou impedir), sua dura-
ção e o momento em que ele passa naturalmente (sem se apegar ou se deixar levar 
pelo pensamento), percebendo, assim, o movimento natural da mente;

5. Perceba os limites entre um pensamento e outro, e os espaços entre um pensamen-
to e outro;

6. Se perceber que se perdeu em algum pensamento, você pode trazer a atenção para 
a respiração por alguns instantes e então voltar a se abrir para sua mente, observan-
do os pensamentos que passam por ela;

7. Se quiser, você pode dar nomes/rótulos/etiquetas para os pensamentos. Pode ser 
uma única etiqueta (“Pensando”), ou mais detalhada. As mais comuns são:

 » Dúvidas

 » Planejamento

 » Julgamentos, 
críticas

 » Ideias

 » Imaginação

 » Constatação

 » Lembranças

 » Reflexão

Dicas:

 » É como se você fosse um telespectador da mente.

 » Não tem pensamento certo ou errado, bom ou ruim, pensamentos são só pensa-
mentos, e nada mais.

 » Existem alguns exemplos que você pode escolher para fazer essa prática:
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 » Como se a mente fosse o céu, os pensamentos são 
as nuvens que passam e você está apenas sentado 
vendo as nuvens passarem;

 » Como se você estivesse apenas sentado em um 
ponto de ônibus, e cada pensamento fosse um ôni-
bus, a mente é a rua. Você não embarca, apenas vê 
ele passar. Mas, se embarcar, pode sempre descer a 
qualquer momento.

 » Como se a mente fosse uma TV, os pensamentos 
são o filme que passa e você está apenas sentado 
de fora assistindo;

 » Como se a mente fosse um rio, os pensamentos 
são as folhas que passam e você está apenas senta-
do vendo as folhinhas passarem; 
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ANOTANDO

Dia: Prática: 

O Que Observou:

Dia: Prática: 

O Que Observou:

Dia: Prática: 
O Que Observou:

Dia: Prática: 
O Que Observou:

Dia: Prática: 
O Que Observou:

Dia: Prática: 
O Que Observou:
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NUTRINDO

A Jornada

Mary Oliver

Um dia você finalmente descobriu o que tinha que fazer e começou, mesmo que 
as vozes ao seu redor continuassem gritando seus maus conselhos – mesmo que a 
casa inteira começasse a tremer e você sentisse aquele velho puxão nos seus calca-
nhares, “Corrija a minha vida!”, gritava cada voz.

Mas você não parou, você sabia o que tinha que fazer.

Mesmo que o vento se espreitasse com seus dedos firmes nos seus maiores alicerces.

Mesmo que a melancolia fosse terrível.

Já era tarde o suficiente; a noite deserta, a estrada cheia de galhos e pedras caídas.

Mas pouco a pouco, assim que você deixou as vozes no pano de fundo, as estrelas 
começaram a brilhar por entre as camadas de nuvens, e então, havia uma nova voz, 
a qual você lentamente reconheceu como sua, que fez companhia pra você enquan-
to você avançava cada vez mais profundo dentro do universo, reservado para você, 
a única coisa que você poderia fazer – reservado a você salvar a única vida que você 
poderia salvar.



SESSÃO 7
AUTOCUIDADO E ESTILO DE VIDA 
BALANCEADO

“Compaixão é como um círculo que só se completa quando nos 
envolve. Caso contrário, não é compaixão sábia: não reconhece nossa 

interconectividade.”

Jack Kornfield



Sessão 7  –  autocuidado e estilo de vida balanceado

68 

Meditando com as emoções: caderno de práticas

APRENDENDO

Olhar para si mesmo de forma gentil

Já parou para pensar sobre o quanto é difícil cultivar esse olhar mais afetuoso e gen-
til para nós mesmos? Nossa mente parece que foi programada para nos julgar o tempo 
todo, sendo bastante autocrítica. É rápido e automático. E assim temos dificuldade de nos 
aceitar, nos respeitar e mesmo uma baixa autoestima e autoconfiança. E, se é assim que 
me vejo, não cuido tanto de mim mesmo(a), não é?

No começo das práticas, apenas identificamos isso. Em seguida, começamos a trei-
nar uma nova postura diante de nós mesmos, com essa gentileza que tanto falamos em 
Mindfulness. Pode até parecer um pouco forçado, estranho. Se isso acontecer com você, 
não se preocupe, é assim mesmo! Lembre-se que está aprendendo uma forma nova de 
pensar e, assim como o bebê se desequilibra e cai inúmeras vezes até aprender a andar, 
nós também levamos tempo para encontrar naturalidade nessa mudança. Persevere, cul-
tive, e naturalmente começamos a desenvolver essa nova atitude.

O mais importante é: a partir do momento que começamos a treinar esse novo olhar 
para nós mesmos, pequenas e significativas mudanças começam a acontecer. Nós temos 
um senso de realmente cuidar daquilo que queremos bem e, se queremos bem a nós 
mesmos, cuidamos de nós mesmos. Isso impacta inclusive nas pequenas e importantes 
decisões do dia a dia, incluindo atividades que escolhemos fazer, inserir na rotina, pes-
soas que escolhemos ter em nosso círculo de convívio etc. Dessa forma, começamos a ter 
uma vida mais equilibrada e com mais sentido.

Mas lembre-se, não é nenhuma mágica e não acontece da noite para o dia. Requer 
esforço, treino, disciplina e paciência, tudo de forma gentil e amorosa.

Uma prática que ajuda muito para esse cultivo é a da Bondade Amorosa, que está no fi-
nal deste capítulo. Fazer essa prática ajuda a alimentar essa nova atitude em nosso dia a dia.

 Uma boa forma de começar a cultivar essa gentileza e autocuidado 
é sendo vigilante no seu dia a dia, fazendo-se a seguinte pergunta em 
cada oportunidade:

*Em quais momentos ou situações do meu dia é possível ser mais gen-
til, ter mais autocuidado comigo mesmo(a)?
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REFORÇANDO

Atento às atividades diárias

É importante começarmos a tomar mais consciência das atividades que temos desde 
a hora que acordamos até a hora que vamos dormir. Quando ficamos muito no piloto au-
tomático, simplesmente seguimos nossa rotina sem realmente dar-nos conta dela, e mui-
to menos de como nos relacionamos com ela. No final de um dia podemos estar exaustos 
sem nem saber bem o que aconteceu. Que tal começar a tomar mais consciência e ver o 
que acontece? Vamos fazer um exercício.

1. Liste aqui as suas atividades em um dia comum, desde a hora em que acorda até a 
hora em que vai dormir (exemplo: acordar, tomar banho, tomar café, transporte etc.).

2. Agora, escreva ao lado de cada atividade um “E” se essa atividade for energizante 
ou um “D” se ela for desgastante. Some quantos “E” e “D” deram.

3. Reflita: você está consciente dessas atividades enquanto executa elas? O que mais 
percebe ao fazer esse exercício?
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PRATICANDO

Bondade Amorosa

Veja maiores dicas para se preparar e iniciar a prática nas págs 11 a 14

1. Traga para a mente a imagem de uma pessoa / ser / animal / divindade / planta / ob-
jeto querido para você, que desperte senso de querer bem, de cuidado, de amor fra-
terno. Evite que seja uma pessoa com quem tenha relacionamento amoroso;

2. Permita-se sentir o amor fraterno, sentindo no seu corpo e localizando onde sente 
esse amor fraterno (Peito? Mãos? Cabeça? Outro lugar?);

3. Partindo desse lugar onde sente o amor fraterno e da melhor forma que for possí-
vel para você, transmita para a pessoa ou ser querido que escolheu o seu amor fra-
terno, repetindo mentalmente alguns votos (“Que você esteja em paz...”);

4. Imagine que essa pessoa retribui, transmitindo para você esses bons votos (“Que 
você esteja em paz...”);

5. Transmita a você mesmo(a) o seu amor fraterno e repetindo mentalmente os seus 
bons votos (“Que eu esteja em paz...”).

Dicas:

 » Bondade Amorosa é algo que cultivamos, dia após dia. No começo pode ser di-
fícil e requer treino.

 » Da melhor maneira que for possível para você, abra-se para essa experiência. E 
lembre-se, não tem certo ou errado, e não tem nada que deva sentir. Apenas ten-
te, vendo o que acontece com você e na sua experiência à medida que transmite 
seus bons votos.

 » Se quiser, coloque sua mão em cima do coração e sinta ele por alguns instantes à 
medida que deseja seus bons votos.

 » Você pode escolher os votos que te façam sentido, e na quantidade que desejar. 
Veja alguns exemplos:

“Que eu/você esteja bem”

“Que eu/você esteja em paz”
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“Que eu/você esteja seguro”

“Que eu/você seja feliz”

“Que eu/você tenha uma boa recuperação”

“Que eu/você mantenha a calma”

“Que eu/você seja gentil comigo/consigo mesmo”

“Que eu/você me/se aceite como sou/é”

“Que eu/você possa passar pelas dificuldades da melhor maneira possível”
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ANOTANDO

Dia: Prática: 

O Que Observou:

Dia: Prática: 

O Que Observou:

Dia: Prática: 
O Que Observou:

Dia: Prática: 
O Que Observou:

Dia: Prática: 
O Que Observou:

Dia: Prática: 
O Que Observou:
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NUTRINDO

Seja gentil 

Rachel Holstead

Seja gentil consigo mesmo nestes dias. 

Por vezes as correntes por debaixo  

trazem emaranhados aos nossos corações 

e nós não notamos 

e deslizamos suavemente sobre 

mas perguntamo-nos porque estamos 

cansados, ou zangados, ou turbulentos. 

Deixe-se sentar suavemente 

com a sua sábia avó, 

e deixe-se levar 

ser uma criança pequena de novo nos seus braços, 

e que venha o que vier, venha. 

E quando a criança pequena 

fez o seu choro, 

pô-la de novo gentilmente de pé 

e enviá-la suavemente de volta ao mundo. 
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E sentar-se, como só as avós podem, 

calmas e com os pés no chão, 

sábias com olhos cintilantes, 

no meio dos altos e baixos 

deste mundo louco.                               .



SESSÃO 8
SUPORTE E PRÁTICA CONTINUADA

“Essa estrada exige coragem e energia, mas é cheia de pegadas. Quem 
são esses companheiros? São degraus em sua escada. Use-os! Com 
companhia você apressa a subida. Você se sentirá feliz por progredir, 

mas com os outros, chegará mais longe e mais depressa.”

Rumi
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APRENDENDO

Rede de suporte

Ao longo desse grupo, nos propusemos a fazer várias mudanças em nossa vida, 
incluindo novas formas de agir e lidar com nossa reatividade. Fazer essas mudanças 
sozinho(a) pode ser bem difícil, e estabelecer uma rede de suporte pode ajudar nos mo-
mentos em que nos sentimos mais desanimados. Essa rede pode ser tanto para ajudar na 
mudança desses comportamentos quanto para manter as práticas.

Como está a sua rede? Com quem pode contar caso precise? De repente, pode não 
ser uma pessoa em especial, mas mesmo um lugar ou uma instituição. Anote aqui as suas:
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REFORÇANDO

Intenção para manutenção das práticas

Aprendemos muitas coisas novas até aqui, mas isto é apenas o começo. Para que os 
benefícios aconteçam e permaneçam, é importante continuar fazendo as práticas, e real-
mente inserir isto na rotina, assim como comer ou escovar os dentes.

Muitas vezes é difícil criar essa rotina de meditar, surgindo diversos obstáculos. Ter 
em mente os motivos pelos quais meditar e algumas estratégias ajudam a enfrentar os 
desafios. Veja aqui o que é dito no grupo sobre isso:

Por que devo continuar com as práticas:

• Sair do automático

• Fazer escolhas sábias

• Deixar a gente no presente

• Conhecer a mim mesmo(a)

• Voltar a ser eu mesmo(a)

• Aprender a ver e aceitar os “hóspedes”

• Não agir por impulso e sim com cuidado

• Ajuda a ficar bem comigo mesmo(a)

• Começar a saborear alimentos, a vida

• Alimentar a alma

• Me dá tranquilidade e bem-estar

• Ajuda a controlar os impulsos

Você lembrou mais algum? Anote aqui:
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Estratégias Para Manutenção Das Práticas

Durante os grupos, você lembrou mais alguma estratégias para manter as práticas, 
veja aqui:

 » Lembrar sempre do porquê (motivos da página anterior)

 » Usar no dia a dia (comendo, andando etc.)

 » Ver aquilo que consegue realmente fazer, e de que forma

 » Ver como um momento seu

 » Incluir na rotina outras atividades de bem-estar, como um todo, e não apenas me-
ditação. Uma atividade alimenta a outra. Ex.: atividade física, cuidar da alimenta-
ção, leitura etc.

 » Ter um local e momento já definido – ajuda a criar a rotina. Nesse sentido, criar o 
“Cantinho da Meditação” ajuda- Colocar lembretes (ex.: aplicativos com notifica-
ção, papelzinho na geladeira etc.)

 » Adaptar as práticas de um jeito que sirva para você: Quais práticas? Em que horá-
rio? Onde? Qual duração?

 » Fazer a rotina de praticar todo dia para não esquecer e voltar para o automático

 » Desenvolver tolerância com os desafios – tudo bem sentir sono!

 » Encontrar uma postura ideal para si

 » Diversificar hábitos

 » Lembrar: requer esforço e dedicação!

Você lembrou mais alguma? Anote aqui:
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PRATICANDO

Agora você já conhece as práticas de meditação que fazemos em MBRP!

Escolha uma prática, e ao final reflita sobre o seguinte poema:

Paradoxo

Gunilla Norris

É um paradoxo como nós encontramos tanto barulho interno quando tentamos nos 
sentar em silêncio pela primeira vez.

É um paradoxo o fato de experienciar a dor liberar a dor.

É um paradoxo que nos mantendo em quietude sejamos levados tão profundamen-
te à vida e à experiência de ser.

Nossas mentes não gostam de paradoxos. Nós queremos que as coisas sejam claras, 
para que possamos manter nossas ilusões de segurança.

A certeza gera uma presunção tremenda.

Cada um de nós, no entanto, possui um nível mais profundo de vida, que adora o 
paradoxo. Ele sabe que o verão já está crescendo, como uma semente nas profun-
dezas do inverno.

Ele sabe que no momento que nascemos, começamos a morrer.

Ele sabe que tudo na vida brilha em meio às sombras do seu desenvolvimento, que 
a luz e a sombra estão sempre juntas, o visível misturado com o invisível.

Quando nos sentamos em quietude, estamos profundamente ativos.

Mantendo o silêncio, podemos escutar o rugido da existência.

Através da nossa boa vontade de sermos quem somos,

Nós nos tornamos um em união com tudo o mais.
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ANOTANDO

Dia: Prática: 

O Que Observou:

Dia: Prática: 

O Que Observou:

Dia: Prática: 
O Que Observou:

Dia: Prática: 
O Que Observou:

Dia: Prática: 
O Que Observou:

Dia: Prática: 
O Que Observou:
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NUTRINDO

Não Tenho Pressa

Alberto Caeiro

Não tenho pressa. Pressa de quê?

Não têm pressa o sol e a lua: estão certos.

Ter pressa é crer que a gente passa adiante das pernas,

Ou que, dando um pulo, salta por cima da sombra.

Não; não sei ter pressa.

Se estendo o braço, chego exatamente aonde o meu braço chega –

Nem um centímetro mais longe.

Toco só onde toco, não aonde penso.

Só me posso sentar aonde estou.

E isto faz rir como todas as verdades absolutamente verdadeiras,

Mas o que faz rir a valer é que nós pensamos sempre noutra coisa,

E vivemos vadios da nossa realidade.

E estamos sempre fora dela porque estamos aqui.
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