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SAINDO DO AUTOMÁTICO: nos reencantando com as nossas rotinas diárias 
 
Contexto: Essa prática serve para exercitarmos o olhar de turista em nossa própria 
vida.  
 
Em que situação fazer: Ela pode ser utilizada quando você estiver entediado com sua 
rotina, ou percebendo que está diante de um profundo automatismo no seu dia a 
dia. Essa prática nos ajudar a nos reencantar com o que já existe sem ter que inventar 
coisas novas, em outras palavras, redescobrir o que é ao invés de ter que ficar 
procurando novidades.  
*profundo automatismo: quando você está vivendo um dia após o outro sem buscar sentido, sem 
presença, sem se conectar com o entorno (deixando de perceber as coisas e consequentemente de 
apreciar). 
 
Quanto tempo dura: Duração: 10 minutos. Quando: repita durante 1 semana, nos dias 
que for ao trabalho.  
 
Instruções: Quando estiver a caminho do seu trabalho (ônibus, carro, a pé), desligue o 
rádio ou a musica e durante os próximos 7 a 10 minutos esteja 100% presente com o 
que está vivo naquele momento. Ex: se estiver no ônibus pode escolher apreciar as 
pessoas que estão naquele transporte. Crie e se conte histórias sobre as pessoas que 
estão ao seu redor; se você pudesse fazer perguntas a alguma delas, o que você 
perguntaria; o que será que vocês tem em comum?)/ Ex: se estiver no carro, quais são 
as arvores do caminho, como está a rua, as pessoas, e os animais do caminho (como 
será o dia a dia deles?) /Ex: se estiver caminhando, conecte-se com a sua respiração e 
sinta os odores que você percebe nesse caminho (agradáveis ou desagradáveis) e dê 
nome a cada um esses odores; experimente parar em um lugar desse caminho e comer 
algo diferente.  
Busque se conectar com a vida que existe no seu caminho para o trabalho. Use os seus 
5 sentidos tato, olfato, visão, audição, paladar. Quando chegar ao trabalho faça o 
registro. 
 
Observação: O que você viu? O que você sentiu? (cheiro, gosto, toque) 
Quem você observou? O que foi mais curioso do que você mais observou E o que mais 
intrigou a sua curiosidade fazendo a prática? 
 
Registro: Registre as memórias que esse caminho 
evocou.Quais histórias você criou? 
Quais emoções emergiram? Ao final de uma 
semana releia os registros e busque identificar  
o que essas histórias contam sobre você 
mesmo(a): seus sonhos, desejos, valores, etc. 
 
#Prática somática 
#Prática emocional 

 
 


