
                                                                                                           

Sugestões de prática- Abrir 
   
           No Abrir, a consciência se estende ao mundo ao nosso redor. Este passo nos guia diretamente 
para nosso relacionamento intrínseco com o mundo. Abrir  nos convida a estender a atenção plena de 
aceitação desenvolvida em Pause and Relax para o mundo além dos limites de nossa pele. Essa extensão 
para o mundo fora de nós abre a porta para a mutualidade: que é a base para a meditação interpessoal. 
 
 
Abrir à Natureza 
 
            Uma das maneiras mais fáceis de conhecer a amplitude do Abrir  é estar desperto  na natureza. 
Você pode fazer isso sozinho ou com um amigo. 
 
            Encontre um lugar onde você possa estar com a natureza, onde você possa entrar em contato 
com uma árvore ou com a grama. Que seja um lugar tranquilo, onde você possa se sentir seguro e 
tranquilo. 
 
          Observe a atenção plena internamente - a sensação do corpo em pé, sua respiração e as sensações 
físicas. Convide o Relaxar enquanto estiver ciente de qualquer tensão no corpo, apenas recebendo o 
que está presente aceitando quando não notar mudanças sensoriais; então, gradualmente, deixe a 
consciência relaxar e se expandir naturalmente para incluir o ambiente ao seu redor - a grama, as 
árvores, a água, o céu, as nuvens. Pratique navegar a atenção  entre o corpo-mente interno e a 
percepção externa do mundo natural. Observe como se sente  quando mudar o foco da atenção dessa 
maneira. 
A atenção plena  é uma coisa e o meio ambiente outra? Eu sou parte disso? Separado  disso? 
Quão próximos, e quão íntimos podem ser esta mente e este lugar? 
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*** 
            Você também pode praticar Abrir  enquanto estiver caminhando. Comece com o  Pausar e 
Relaxar. Faça uma pausa completa e pare de andar, observe a presença neste momento, neste corpo; 
Convide o Relaxar enquanto estiver ciente de qualquer tensão no corpo, apenas recebendo o que está 
presente; depois, gradualmente, abra a consciência para o seu ambiente. Quando você começar a andar 
novamente, quando se perceber envolvido em pensamentos. Faça uma pausa, relaxe, abra, veja o que 
acontece - e veja se você também consegue perceber a vastidão, espaço. 
 
             Experimente,  veja por si mesmo, seja curioso. 
 
Você também pode praticar Abrir  enquanto estiver sentado meditando. Para isto use a gravação da 
meditação oferecida na sala de aula   
 
Para ouvir em Inglês 

Áudio gravado pelo Gregory sobre o  terceiro  passo do Insight Dialogue 

 
Abrir: https://insightdialogue.org/relational-practices/insight-dialogue/guidelines/open/ 
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