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QUANDO ME AMEI DE VERDADE

Quando me amei de verdade, compreendi que em qualquer circunstância, eu
estava no lugar certo, na hora certa, no momento exato.
E então, pude relaxar.
Hoje sei que isso tem nome… Autoestima.
Quando me amei de verdade, pude perceber que minha angústia, meu
sofrimento emocional, não passa de um sinal de que estou indo contra
minhas verdades.
Hoje sei que isso é… Autenticidade.
Quando me amei de verdade, parei de desejar que a minha vida fosse
diferente e comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o meu
crescimento.
Hoje chamo isso de… Amadurecimento.
Quando me amei de verdade, comecei a perceber como é ofensivo tentar
forçar alguma situação ou alguém apenas para realizar aquilo que desejo,
mesmo sabendo que não é o momento ou a pessoa não está preparada,
inclusive eu mesmo.
Hoje sei que o nome disso é… Respeito.
Quando me amei de verdade comecei a me livrar de tudo que não fosse
saudável… Pessoas, tarefas, tudo e qualquer coisa que me pusesse para
baixo. De início minha razão chamou essa atitude de egoísmo.
Hoje sei que se chama… Amor-próprio.
Quando me amei de verdade, deixei de temer o meu tempo livre e desisti de
fazer grandes planos, abandonei os projetos megalômanos de futuro.
Hoje faço o que acho certo, o que gosto, quando quero e no meu próprio
ritmo.
Hoje sei que isso é… Simplicidade.
Quando me amei de verdade, desisti de querer sempre ter razão e, com isso,
errei menos vezes.
Hoje descobri a… Humildade.
Quando me amei de verdade, desisti de ficar revivendo o passado e de me
preocupar com o futuro. Agora, me mantenho no presente, que é onde a vida
acontece.
Hoje vivo um dia de cada vez. Isso é…Plenitude.
Quando me amei de verdade, percebi que minha mente pode me atormentar
e me decepcionar. Mas quando a coloco a serviço do meu coração, ela se
torna uma grande e valiosa aliada.
Tudo isso é… Saber viver!!!



M Ó D U L O  1

A real viagem de descoberta não consiste em buscar novas paisagens,
 mas em ter novos olhos.

Marcel Proust
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No mundo contemporâneo a maioria das pessoas vive muito atarefada . Corremos de um

lugar a outro e fazemos mil e uma coisas em um dia , que continua tendo , apenas , 24 horas . 

 

A cada momento estamos pensando nas coisas que faremos na sequência , ou em um

futuro mais distante . Assim , nós perdemos o único tempo que existe : o presente . Estar no

presente é extremamente poderoso . Tal rotina , nos tem levado a altos níveis de estresse . 

 

Em estresse o cérebro (especialmente o sistema límbico) fica sobrecarregado , enquanto

outras regiões tornam-se mais lentas . Mas falaremos sobre isto mais adiante .

 

Este curso está dividido em quatro partes . 

 

1 - Introduziremos alguns conceitos essenciais para o curso . 

2 - Definiremos o que é Mindfulness (MF) e como desenvolver este hábito . 

3 - Estudaremos o que é ansiedade e suas muitas manifestações . 

4 -Entenderemos como a prática e os princípios de Mindfulness vivenciados por você

poderão levá-lo a superação do transtorno de ansiedade .



A MENTE É UMA ORQUESTRA SEM MAESTRO!

UMA COISA DE CADA VEZ

Certa vez , muito intrigado , um discípulo abordou seu velho mestre :

 – Como o senhor , de idade tão avançada , com tantos a fazeres , parece ainda mais novo do

que nós? Como pode estar sempre tão bem disposto e alegre? A resposta veio em seguida ,

mas naquele tom calmo , comum aos sábios , ondulante e com todas as pausas :

– Quando eu como , eu como . Quando eu durmo , eu durmo .

E tudo que ela não quer é obedecer aos seus

comandos . Três temas são essenciais para

mindfulness e ansiedade : pensamentos , respiração e

o corpo com suas emoções e sensações localizadas .

Antes de falarmos sobre Mindfulness é preciso lembrar que a meditação , em

suas diversas correntes , existe a muito tempo . 

 

Encontramos na religião budista sua maior representação . Inicialmente , destaco

um dos princípios do budismo que diz respeito à saúde mental , que são as

quatro nobres verdades :

 

1 .      A verdade do sofrimento ou insatisfação ;

2 .      A verdade da origem do sofrimento ou insatisfação ;

3 .      A verdade da cessação do sofrimento ou insatisfação ;

4 .      A verdade do caminho , que leva à cessação sofrimento ou insatisfação .



TRATAMENTO INICIAL: PISCINA COM CLORO
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MINDFULNESS

Em Mindfulness você aprenderá a duvidar dos

pensamentos , pois eles não são verdades e nem

definem quem você é . Você aprenderá a observar os

seus pensamentos . 

 

A metacognição é a capacidade que nós humanos

temos de observar os pensamentos enquanto eles

passam . 

 

As emoções , muitas vezes , são decorrentes dos

pensamentos . Se você pensa algo terrível pode ter

emoções ruins . 

 

Quanto à respiração , você aprenderá a levar a sua

atenção para a respiração e desviá-la dos seus

pensamentos e emoções . 

 

Ao desenvolver a capacidade de se concentrar e de

mudar de foco você terá maior controle sobre a

ansiedade .

 

Então , vamos em frente?!

Aula 1 -  Apresentação: ANSIEDADE O MAL DO SÉCULO
 

Questionário inicial de auto-avaliação

 

Aula 2 - O que a mente faz? Um convite a Mente iniciante
 

Meditação n. 1: Observando os pensamentos e as emoções (áudio disponível em nossa
área de alunos)
 

Tarefa 1: Durante a semana observe os seus pensamentos e desconfie deles . Pensamentos

não são verdades

 

Tarefa 2 : Fazer diariamente : Feche os olhos (se for confortável) e observe :

✓ Em que estou pensando?

✓ O que estou sentindo?

✓ Como estão as minhas emoções?

✓ Faça 10 respirações conscientes . Ou seja , sem mudar o ritmo da sua respiração apenas a

observe
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