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Capítulo

1:
 

Exercícios de Atenção

Plena

 
 

Sinopse
 
 
É crucial escutar o silêncio regularmente. O mundo externo é

cheio de muitas frustrações. Você deve aprender a prestar atenção

a sua Voz Divina interna e confiar nela. É de mesma importância

praticar estar no aqui e agora. A prática da atenção plena pode

trazer muitas vantagens para sua saúde emocional e física, assim

como aos seus relacionamentos.

 
A atenção plena é uma ferramenta incrível de gestão de estresse e de

bem estar geral, pois pode ser usada a praticamente qualquer hora e

pode rapidamente trazer resultados duradouros. Os exercícios de

atenção plena a seguir são fáceis e convenientes. Eles podem ainda

te levar a experiências mais profundas de atenção plena em sua vida

diária.



Seja

Conscient

e
 
 
 
Meditação

A meditação trás muitas vantagens por si só e tem sido uma das

maneiras mais tradicionais e populares de atingir a atenção plena

por séculos, por isso ela lidera a lista dos exercícios de atenção

plena. A meditação passa a ser mais fácil com a prática, mas ela não

precisa necessariamente ser difícil para iniciantes. Simplesmente

descubra um lugar confortável, livre de distrações e acalme sua

mente.

 
 
Respiração Profunda

É isso mesmo: A atenção plena pode ser tão fácil quanto respirar!

Falando sério, entre as maneiras mais descomplicadas de práticar

a atenção plena, que pode ser feita ao lado de suas atividades



diárias (conveniente para aqueles que sentem que não tem tempo

para meditação), é se concentrar na sua respiração.

 
 
Respire da barriga, não pelo peito. E tente inalar pelo nariz e exalar

pela boca. Focar-se no som e ritmo da sua respiração,

particularmente quando você está chateado, pode ter um efeito

calmante e te ajudar a se manter firme no aqui e agora.

 
 
Escutar Música

Escutar música possui várias vantagens — tantas, que a música

está sendo usada terapeuticamente em uma nova medicina

alternativa conhecida como musicoterapia. Isso é parte do por quê

ouvir música é um excelente exercício de atenção plena.

 
 
Você tem a possibilidade de ouvir músicas relaxantes da nova era,

música clássica ou algum tipo diferente de música lenta para

sentir efeitos calmantes, e fazer

disso um exercício de atenção plena, se concentrando no som e na

vibração de cada nota, nos sentimentos que a música desperta

internamente e em sensações extras que estão acontecendo "agora"

enquanto você ouve. Se pensamentos externos entrarem no seu

cérebro, se parabenize por notá-los e gentilmente traga sua

atenção novamente ao momento presente e a música que está

ouvindo.

 
 
Limpando a casa

O termo "limpar a casa" tem um sentido literal (limpar sua casa

real) assim como um não literal (livrar-se de suas "bagagens

emocionais", deixar partir as coisas que não te servem mais), e

ambos



podem ser grandes aliviadores de estresse! Porque desordem

possui vários custos escondidos e pode ser um sutil porém

significante fator de estresse, limpar a casa e se livrar da sujeira

como um exercício de atenção plena pode trazer benefícios

duradouros.

 
 
Para trazer atenção plena à limpeza, primeiro você deve ver isso

como um evento positivo, um exercício de auto entendimento e

alívio de estresse, não simplesmente uma tarefa. Então, durante a

limpeza, foque no que está fazendo enquanto está fazendo-o — e

nada mais.

 
 
Sinta a água quente, ensaboada nas suas mãos enquanto enxagua a

louça; experimente as vibrações do aspirador de pó enquanto cobre

áreas do piso; curta o quentinho das roupas enquanto as dobra;

sinta a liberdade de abdicar de objetos desnecessários enquanto

coloca-os na sacola de doação. Pode parecer um pouco bobo

quando você lê aqui, mas se você abordar a limpeza como um

exercício de atenção plena, ela pode virar um.

 
 
Honrando Seus Pensamentos

Muitos indivíduos ocupados e estressados acham difícil parar de

concentrar no fluxo rápido de pensamentos que consomem sua

mente, a ideia de sentar em meditação e segurar a investida de

pensamentos pode

realmente causar mais estresse! Se parece com você, o exercício de

atenção plena de observar seus pensamentos pode ser para você.

Invés de trabalhar contra a voz na sua cabeça, pare e "honre" seus

pensamentos,

invés de tornar-se envolvido neles. Quando você os percebe, pode



ver sua mente acalmando-se e os pensamentos tornando-se menos

estressantes.

 
 
 
Faça o seu Próprio!

Você provavelmente está pegando a ideia de que praticamente

qualquer atividade pode ser um exercício de atenção plena, de

certo modo, está correto. Praticar meditação e outros exercícios

que focam realmente na atenção plena ajuda muito, mas você é

capaz de trazer a atenção plena para qualquer atividade que realiza,

assim se encontrando menos estressado e mais fundamentado no

procedimento.
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