
MENTE MAGRA

Exercício de Atenção Plena da UVA

Dispor de 5 minutos sozinho num lugar calmo e que não seja perturbado
por ninguém.

Desligar o telemóvel

Necessário:

Algumas uvas ou passas de uvas ou outro fruto seco (pode ser realizado
com chocolate também)

Folha de papel e caneta

[20 segundos por cada etapa ]

Importante é o espírito que fazes o exercício.

Mais importante o espírito do que seguirmos à risca as instruções.

8 etapas do exercício:

- Segurar

- Ver

- Toca

-Cheirar

- Colocar

- Mastigar

- Engolir
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- Efeitos

Etapa 1 – Segurar

Pega numa uva e segura-a na palma da mão.

Foca-te nela

Aproxima-a como se nunca a tivessem visto antes

Sente o peso dela na tua mão.

Consegues sentir o peso?

A uva está a criar sombra na tua mão?

Etapa 2 – Ver

Observa a uva.

Continua a observar como se nunca tivesses visto uma uva na tua vida.

Observa com atenção .

Observa os pormenores da uva.

Repara nela, nas partes mais escuras ou claras, as dobras, repara em tudo
nela.
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Etapa 3 – Tocar

Explora a textura da uva.

Coloca-a entre os dedos.

O que sentes?

Etapa 4- Cheirar

Tem cheiro?

O que reparas cada vez que inspiras?

Caso não tenha cheiro ou muito pouco, repara nessa característica
também.

Etapa 5 – Colocar

Leva a uva à boca.

Agora repara como o teu braço vai em direção a tua boca.

Repara como a tua mão sabe exatamente onde a colocar.

Suavemente coloca-a na boca

Sente o que a língua faz no momento que a colocas na boca.

Sem mastigar, repara nas sensações na língua.

Explora a uva na boca sem mastigar (mantém mais 20 segundos na boca)
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Etapa 6 – Mastigar

Dá uma trinca na uva e sente os efeitos da fruta na boca.

Repara nos sabores.

Sente os dentes a mastigar.

Mastiga lentamente

Repara em tudo o que acontece na tua boca.

Etapa 7 – Engolir

Repara nas vezes que tentaste engolir a uva. Na tentação que tiveste em
engolir.

Sente conscientemente essa vontade de engolir.

Repara no que a tua língua faz para tentar engolir.

Segue as sensações de engolir. Sente como se move depois de engolires.

Se conseguires, tenta sentir como se move até ao estômago.

Repara na tua língua depois de engolires.

INSTITUTO CBE - JOANA LUZ



MENTE MAGRA

Etapa 8 – Efeitos

Agora usa a caneta e papel para escreveres o que sentiste.

- O que sentiste ao comer a uva?

- Quais as consequências desta forma de comer?

- De que forma sentes a ausência da uva na boca?

Sentes-te tentada a ir buscar outra uva?

Escreve o que reparaste durante o exercício, as sensações.
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