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APRECIAÇÃO DO ENTORNO: como olhar pela mesma janela e ver outras coisas? 
 
Contexto: Essa prática serve para nos tirar da nossa mente e nos trazer para o 
momento presente.  Ela nos inspira a olhar pra fora e encontrar outras fontes de beleza 
e de apoio. Nos ajudar também a nos desapegarmos de pensamentos de ansiedade, 
sofrimento ou preocupação, ampliando a presença e o nosso horizonte.  
 
Em que situação fazer: Ela pode ser utilizada nos momentos em que estamos muito 
focados em pensamento repetitivos ou atordoados com um problema, sem encontrar 
solução.  E serve para te ajudar a ver além do que está a sua frente. 
 
Quanto tempo dura: Preparação: 3 minutos de reconexão com o corpo. Pratica: 5 
minutos (pode repetir mais de uma vez por dia).  
 
Instruções: Sente-se em um local próximo a uma janela que te permita ver o lado de 
fora. Reconecte-se com seu corpo e acomode-se de forma confortável e ereta. Sinta 
seus pés no chão, os joelhos, respire algumas vezes, vá movendo sua atenção com 
calma pelo corpo até chegar ao alto da cabeça. Abra os olhos, direcione o olhar para 
fora da janela e observe durante 5 minutos. Observe a luz, as cores, o movimento, o 
vento, as pessoas. Escolha um ponto para fixar sua atenção - uma árvore, um poste, 
uma placa. Observe esse ponto que você escolheu e conecte-se profundamente com 
ele. Veja a beleza das suas formas, a singularidade da sua expressão, a diversidade das 
suas cores, a presença única que só esse elemento que você dedicou o seu foco 
tem. Caso deseje expandir o olhar ainda mais, repita esse movimento e foque em 
outros 2 ou 3 pontos de atenção. 
 
Observação: Observe como a sua respiração, o seu corpo e o seu nível de tensão 
mudam à medida em que você muda o foco da atenção.  Note quais sensações vem à 
tona quando você percebe que existe “vida lá fora”. 
 
Registro: O que você descobriu hoje que existe no seu entorno que você não sabia que 
existia? O que é singularmente belo nisso que você notou? Ou inquietante? Ou 
inovativamente curioso? O que você colheu de benefícios ao redirecionar o foco da sua 
atenção durante esses 5 minutos? 
 
#Prática Cognitiva 
# Prática Interpessoal 

 
 
 
 

 


