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PROVAR PARA SABOREAR

Prepara um alimento mistério para cada dia. Opta por alimentos sem açúcares

adicionados, não processados, ou caseiros de forma a evitar excitação

provocada por certos aditivos alimentares ou por um excesso de açúcar

[Nota: este exercício é para ser realizado a outra pessoa ou então pede para que

alguém faça a ti. Basta seguires as etapas que se seguem]

Senta-te confortavelmente. Durante uns instantes, presta atenção a 3

respirações. Vamos fazer uma experiência. Vou pôr uma coisa na tua mão e a

seguir segue bem as minhas instruções.

Etapa 1 , com olhos vendados ou fechados.

Começa por pôr a venda nos teus olhos.

A seguir concentra-te em 3 respirações. Fica atento ao que sentes. Vou pousar

uma coisa na tua mão.

Antes de mais, toca-lhe sem teres pressa. Sente se é húmido, seco, mole, duro,

macio, frio, morno. Sente a sua forma.

A seguir, tenta descobrir se o objeto tem um cheiro. Talvez isso te faça pensar

em alguma coisa, mas por agora não digas nada.

Depois , coloca-o na tua língua e tenta saboreá-lo sem mastigar.

Sente a tua língua e tenta saboreá-la sem mastigar.

Sente tudo o que for possível: a textura, a forma, a temperatura, paladar.
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Depois, mastiga lentamente sem engolir. Concentra-te no som , no paladar, na

forma que muda, na sensação entre os teus dentes.

Podes engolir, concentrando-te nas sensações da tua garganta. Observa se o

gosto que tens na tua boca permanece. Se muda, se desaparece.

Toma nota do alimento que pensaste. A seguir , tira a venda ou abre os olhos.

Etapa 2 , com os olhos abertos e com o mesmo alimento.

Olha bem para o objeto que tens na palma da mão: as cores, a textura, a forma

e a seguir pega nele entre os dedos e vira-o para todos os lados para o

observares.

Toca na sua superfície e sente o contacto que faz com os teus dedos. Sente a

textura, a temperatura, a forma.

Aproxima-o do teu nariz. Cheira-o. Talvez tenha um cheiro. Repara se esse

cheiro te lembra uma recordação, se te traz pensamentos. Volta ao objeto e

pousa-o na tua língua.

Sem o mastigares, sente com a tua boca e língua a sua forma, textura e paladar.

A seguir, o mais lentamente possível, mastiga-o sem o engolires. Concentra-te

em tudo o que consegues sentir na tua boca. O gosto, a textura, odor, forma.

Escuta se produz um ruído quando mastigas.

Por fim, começa a engolir a pouco e pouco, prestando atenção às sensações na

tua garganta. Agora, volta um instante à tua respiração. A seguir,

espreguiça-te, se te apetecer.
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Exercício de reflexão:

Na tua opinião, o que era?

O que sentiste?

Costumas prestar atenção desta maneira quando estás a comer?

Que diferenças observaste?

O que é diferente quando tens os olhos fechados?

Na tua opinião, de que forma pode ser benéfico prestar atenção ao que comes?
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