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Semana 1: a condição humana 
 
                Somos seres muito  sensíveis. Na verdade, você e eu somos nuvens virtuais de nervos envoltos 

em pele, somos atraídos ou repelidos por cada toque. As menores mudanças de luz  criam respostas nos 

olhos; as menores mudanças na pressão do ar alertam os ouvidos para o inesperado. Moléculas vindas 

de bem longe tocam o nariz; e moléculas que estão próximas tocam a língua. As mudanças 

eletroquímicas no cérebro são registradas como pensamentos que tocam a mente. E quando o que 

entra em contato com nossos órgãos dos sentidos é percebido como uma outra pessoa, processos 

neurais e hormonais que evoluíram com o próprio cérebro são ativados imediatamente. Todas essas 

coisas estão acontecendo agora, enquanto você lê estas palavras. Suas sensibilidades e as minhas estão se 

encontrando bem aqui. 

                É assim que conhecemos o mundo inteiro. Colocados em um ambiente em constante 

mudança, nós, organismos, buscamos ar, alimento, segurança e o conforto dos outros. Afeto e solidão, 

competição e medo, raiva e isolamento se juntam aos toques intensos e suaves do mundo material. 

Nós, organismos, buscamos segurança, prazer e o conforto dos outros. Mas esse mundo está fora de 

nosso controle. A fome de tudo isto nos guia, mas não podemos ter o que queremos todo o tempo. 

Ansiamos por estabilidade e nos contentamos com um estímulo agradável temporário. 

                 Mas porque tudo continua a mudar, e assim continuamos neste incessante querer 

estabilidade, estas  tensões formam  um senso de um  núcleo, um “eu”, “self” ou um “nós” que seria 

protegido e satisfeito para sempre. O apetite do eu nos mantém fora de equilíbrio, pois se apega a uma 

coisa (ou pessoa ou grupo) e depois a outra. E preso por seu projeto de satisfação, o corpo-mente é cego 

ao fato de que seu sofrimento é na verdade auto-infligido. Não existem momentos, eventos, 

relacionamentos que não afetam o corpo-mente. Não há nenhum momento em que nós, como 
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indivíduos e como sociedade, não estamos navegando pelas respostas do corpo-mente ao mundo, 

porque cada momento condiciona o próximo. 

                    A questão é, como nós estamos navegando por estas respostas? Se escolhemos deixar a 

sabedoria nos guiar, nossas respostas são intencionais, e nosso  movimento por esta vida é consciente. 

Se escolhemos ignorar nosso poder de aprender, nossas respostas são habituais e o nosso movimento 

pela vida é inconsciente. Dependendo da escolha que fazemos, há sofrimento ou há paz; há crueldade 

ou há inofensividade.  

              O pausar é exatamente o passo para a atenção plena que abre a porta para ser guiado pela 

sabedoria, para o aprendizado e para as escolhas de bondade. 

             Vamos trazer sabedoria e cuidado permanente à nossa experiência compartilhada de ser 

humanos sensíveis. 

   

Semana 1: Ideias para a Prática do Pausar 

 

O corpo-mente rola pela vida com um impulso nascido do hábito e da fome. Agitados, perdemos 

grande parte do que está acontecendo neste momento de experiência. A pausa é uma interrupção desse 

impulso, e com isto, nos leva de volta à experiência do momento presente. Toda a prática se baseia na 

atenção plena, e a Pausa orientadora nada mais é do que isso: lembrar a consciência no aqui e agora. 

A escolha se torna possível. O relacionamento se torna disponível. E a  sabedoria encontra um portal 

para dentro de nossos corações. 

Pausa e a Intimidade da Experiência 

 

A qualquer momento, faça uma pausa e pergunte: 

Sinto o corpo sentado [em pé / andando / deitado]? 

Verifique diferentes sensações no corpo, por exemplo: Estou ciente das minhas mãos - quão longe ou 

perto elas estão? Que sensações estão presentes? 

Estou presente? 

Posso ter a sensação deste presente momento, deste aqui e agora? 
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Experimente fazer isso com outras partes do corpo ou com pensamentos. Esta contemplação convida à 

investigação da proximidade ou distanciamento da experiência, apenas deste corpo. Onde é aqui? Qual 

é a experiência em cada pausa? Se for difícil sentir o corpo de alguma forma sutil, não há problema, 

apenas sinta as sensações grosseiras. 

Veja o que você nota. Enquanto você pratica, deixe a pausa apoiá-lo. 

 

*** 

Você pode usar a pausa ao falar com alguém ou durante uma tarefa no trabalho. Por um momento, 

faça uma pausa e observe o que está acontecendo em sua mente. "O que estou fazendo agora?" “Quais 

são as minhas motivações aqui?” “O que toca a mente, o coração, o corpo?” 

*** 

Encontre maneiras criativas de integrar a pausa sutilmente à sua vida diária. Aplicativos de sino para a 

prática da  atenção plena podem ser usados para lembrá-lo de fazer uma pausa em intervalos regulares 

ao longo do dia. Você também pode usar ações que repete todos os dias, ou coisas que encontra, como 

lembretes para fazer uma pausa - o sinal vermelho, uma porta, abrir a geladeira, lavar as mãos, pegar o 

celular. Coloque lembretes  pela casa com a palavra "Pausa". Quando você perceber esses lembretes, 

faça uma pausa de uma  ou duas respirações e pergunte "Como está este agora?" “O que está 

acontecendo neste momento?” A pausa, que é na verdade a atenção plena,  está integrada com todas as 

outras experiências. Podemos acessar imediatamente.  

 

Para ouvir em Inglês 

Áudio gravado pelo Gregory 

Pausar: https://insightdialogue.org/relational-practices/insight-dialogue/guidelines/pause/ 
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