
Ofertas de prática: pausar e relaxar 

 

                   O segundo passo da meditação interpessoal é Relaxar. Fazemos uma pausa na 

consciência e relaxamos o corpo e a mente. Em seu nível básico, esta diretriz é tão simples 

quanto parece. Trazemos atenção plena para as partes do corpo onde tendemos a acumular 

tensão e permitir que ela relaxe. Ao tomarmos consciência do corpo como um todo, nos damos 

permissão para nos desapegar, para nos soltar e não nos agarrar ao estado reativo que 

encontramos. Nesta prática, reconhecemos a tensão e escolhemos a tranquilidade, o sossego. 

Não há outra prática, realmente, do que deixar ir, uma vez e continuamente. 

 

                  Oferecendo a nós mesmos o presente da tranquilidade. 

 

                  Você pode sentar-se intencionalmente para praticar isso ou simplesmente fazer 

uma pausa no curso de sua vida diária. 

 

                  Observe no momento em que a mente chega em casa, que a consciência está 

simplesmente presente. Observe onde há retenção, estresse ou qualquer aperto no 

corpo-mente. 

 

                Convide o passo Relaxar da meditação para seguir o passo Pausar: Pausar-Relaxar. 

Isso pode ser tão direto e simples quanto perceber a tensão muscular que pode ser liberada. 

Existe tensão ao redor dos olhos? Deixe derreter. Os lábios ou o queixo estão tensos? Solte. A 

barriga está tensa? Deixe amaciar, convidando  a liberar as garras da expectativa, do medo, do 

desejo e de outras expectativas. relaxar. 

 

               Fique no momento. Continue voltando para casa. Você pode notar que há algo que 

não vai embora. Simplesmente permaneça presente. Como é receber, permitir, até o que é 

incômodo? Dê atenção específica ao cultivo da receptividade do corpo-mente. Como é isso? 

Faça uma pausa, relaxe, receba, permita. 
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***  

  

Você pode praticar Pausar e relaxar quando estiver com outra pessoa. É normal que a mente 

fique excitada ou o corpo fique tenso. Pause. O que pode ser conhecido neste momento? A 

atenção plena revela tensão no corpo ou na mente que pode ser abandonada? Ou talvez haja 

apenas a tensão do hábito. 

 
                Reconheça todas as tensões que não podem ser liberadas, seja na forma de 

pensamentos, emoções ou sensações. Se você está sentindo desconforto, é natural não 

gostar. Mas com a prática de Relaxar, apenas por este momento, há apenas o receber pelo 

que ele é. O que quer que você observe neste momento está simplesmente emergindo, 

surgindo ficando por um momento e passando. Simplesmente reconheça a realidade do que 

está presente. Continue reconhecendo a tensão, continue escolhendo o sossego. Você pode 

oferecer a si mesmo este presente de tranquilidade/sossego a qualquer momento. 
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