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Convite e temas do curso

1º dia - O Poder da Pausa

Temos cultuado a AÇÃO como a maior e mais importante ferramenta para a nossa
realização pessoal: Fazer para obter! No entanto, não há registro de alguém que
esteja plenamente feliz e saudável porque se move o tempo todo. Todas as
conquistas alcançadas com exaustão têm um elevado preço, às vezes com
consequências irreversíveis. É fundamental contemplarmos com profundidade a
importância e o poder das pausas em nossa rotina. Intercalar pausa e movimento
no desenrolar das nossas atividades abrirá uma nova e extraordinária perspectiva
de quem somos e do que podemos realizar.

2º dia - O Corpo como Caminho para a Quietude

É a partir desse corpo que ganhamos tempo de vida para estar aqui. O que fazemos
com o corpo e o nosso tempo de vida é o que nos dará a sensação de termos
aproveitado bem a “viagem” ou não. Tomá-lo como um mero operário para executar
metas é não perceber a jóia preciosa que carregamos conosco durante toda a vida.
Através desse corpo podemos vivenciar a mais profunda e nutridora das
experiências: a quietude da mente! Íntimos da quietude, ampliamos infinitamente a
visão e o nosso potencial criativo. Diferente do que se imagina, o nosso
florescimento começa pela quietude.

3º dia - A Alegria de Viver

Na medida em que nos conectamos mais intimamente com nós mesmos,
descobrimos que há uma alegria intrínseca à nossa existência e que não precisamos
andar anos a fio procurando por algo que nos faça felizes. Há uma completude em
nossa manifestação. Nada para se buscar! As práticas contemplativas revelam o
grande potencial que cada um de nós carrega no coração: lindos dons a serem
oferecidos.  E oferecê-los é a própria expansão da nossa alegria!
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4º dia - Interconectados por Dons e Dádivas

A quietude nos inicia à vida contemplativa e nos faz testemunhas do grande milagre
que dá origem a tudo e a tudo sustenta. Vamos nos descobrir participando de um
grande campo de Dons e Dádivas, onde tudo está interconectado e flui com grande
perfeição. Assentados em nosso ser, a vida floresce em nós e nos leva a manifestar o
que será recebido com alegria pelo mundo. Da mesma forma nos sentiremos
presenteados pela existência de tudo e todos ao nosso redor. E enfim, ao invés de
lutar pra sobreviver, vamos celebrar o grande evento que é estar vivo!

6



Meditação guiada

1) Sente-se confortavelmente. Pode ser no chão, em uma cadeira ou em uma
poltrona. Feche os olhos. Sinta-se derramar por dentro de seu corpo. Deixe de
lado as abstrações a respeito de outros lugares, outros tempos, outras situações
e venha para a experiência direta do seu próprio corpo.

2) Para a presença, o corpo. Para o corpo, os pés. Comece de baixo para cima.
Localize a sensação de seus pés, suas pernas, seus quadris, sua base. Quando
falamos de pés, na verdade, estamos falando de uma base. Essa base vai se
estabelecer no ventre. Ela começa nos pés e vem subindo até esse ambiente na
altura do umbigo. Esse é o seu assento. Para os pés, a terra. Essa base do seu
corpo encontra o chão. Esse chão pode ser uma cadeira, uma almofada ou o piso
de sua casa. Mas essencialmente o chão é a terra. Vá exalando e encontrando
essa base. Esse chão, ao mesmo tempo que é físico, é o chão do momento
presente, do que ocorre agora. Esse é o único chão possível. É onde você está.
Use as exalações para lhe ajudar a encontrar esse chão, se conectando com ele.
As exalações se misturam com a ação da gravidade e com a atração natural
daquilo que está no alto e vem para baixo. Exalando relaxe tudo o que está em
cima e venha para baixo.

3) Para a presença o corpo, para o corpo os pés, para os pés a terra, para a terra o
espaço. Nossa grande terra flutua num grande espaço. Da conexão com o chão
naturalmente surge o espaço. O profundo ganha o céu sem esforço. Depois
de exalar e relaxar no chão do seu corpo, no chão do momento presente, você
tem segurança para crescer, tem chão para crescer. Inspirando, comece agora a
observar a altura. Sinta diretamente a altura do seu corpo. Com a sua
consciência, percorra o caminho a partir do centro do quadril por dentro do
corpo até o topo da cabeça. Suba sem perder o ancoramento no chão.
Naturalmente surge a sua altura e a sensação de extensão. Ancorada(o) a partir
do ventre na conexão com o chão, você cresce, se alonga. Coluna longa, ombros
relaxados. Exale encontrando o chão e inspire encontrando o céu - a altura.
Assim como você sobe sem perder o chão, você desce sem perder o céu.
Inspirando, suba ancorada(o) no baixo ventre. Exalando, desça mantendo a
percepção do topo da cabeça. É como se fosse um alpinista que deixa um
grampo lá em cima e vai descendo. Você conecta o que está embaixo com o que
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está em cima e o que está em cima com o que está embaixo. A própria
respiração, esse vento que corre pelo centro do seu corpo, apoiada pela sua
consciência, lhe mantém alinhada(o) junto ao centro.

4) Entre o chão e o céu do seu corpo está o seu coração. Em uma próxima
inspiração, quando passar pelo peito, gire os ombros para trás, abra um pouco
mais o peito pela frente e então, por trás, desça o trapézio, as escápulas, os
ombros e os braços. As laterais igualmente relaxadas a partir desse eixo, abrindo
o coração um pouco mais. Mantenha os lados direito e esquerdo soltos. Ah!
Exale, exale, exale... Para a presença, o corpo. Para o corpo, os pés. Para os pés, a
terra. Para a terra, o espaço. E no espaço, a clara luz que vê, o olho da
consciência não pessoal, anônimo, aberto. Ah!

5) Integre o seu olhar à organização do próprio corpo. Mantenha a percepção do
chão, a percepção da altura com a coluna bem alinhada, a abertura do peito, do
coração. Bem devagar, abra os olhos iniciando com uma pequena fresta. As
pálpebras sobem como se fossem uma persiana. Perceba um pequeno rasgo de
luz. A luz vem de fora, mas você ainda está aqui, bem conectada(o) à organização
interna do seu chão, da sua altura, da sua abertura e espacialidade. Perceba
ainda com bastante atenção a sua própria respiração. Exalações longas,
inalações profundas. E então deixe as pálpebras subirem completamente. Você
está nesse lugar, assentada(o) mas agora se abrindo para o espaço à frente. O
olhar percebe o espaço onde as coisas estão, sem nenhuma pressa para tocar as
coisas e o mundo. Permaneça assentada(o) nesse lugar da sua organização
interna e permaneça por alguns instantes nessa condição de abertura,
integrando a organização interna com aquilo que é percebido à sua frente e ao
redor. A organização interna agora influencia o seu olhar, a sua percepção da
realidade. E então, ancorada(o) no momento presente, no chão do que ocorre
agora e aberta(o) para o que ocorre agora, sem nenhuma pressa, perceba-se livre
para o movimento, para a conexão com o mundo - esse vasto campo de infinitas
possibilidades. Mova-se devagar, se espreguiçando, levantando, olhando,
percebendo... Venha para esse momento, da integração do silêncio com o
movimento, da pausa com o movimento, da presença na conexão com o mundo.
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Sequência de exercícios para os pés

1) Massagem
2) Soquinhos na sola do pé
3) Chacoalhe o pé pelo tornozelo
4) Puxe e parafuse os dedos
5) Abra os dedos vizinhos
6) Afaste o dedão do dedinho
7) Entrelace os dedos da mão nos dedos do pé
8) Mova a base dos dedos
9) Mova o tornozelo
10) Abrace a ponta do pé
11) Dobradiça
12) Zigzag
13) Feche a base dos dedos
14) Abra a base dos dedos
15) Chacoalhe o pé pelo tornozelo
16) Mostre o céu para o pé

Preparação

A delicadeza de trabalhar os pés nessa sequência de exercícios é saber como
apoiá-los. Aqui você pode sentir os joelhos e o quadril também, porque está tudo
ligado. Então, para fazer esse trabalho, você pode sentar-se em uma cadeira ou no
chão, como for mais confortável. Se sentar-se na cadeira, apoie o tornozelo sobre a
coxa oposta, deixando o osso do maléolo levemente para fora da lateral externa da
coxa. Se sentar-se no chão, você pode apoiar o pé sobre uma almofada à sua frente
ou com a perna cruzada sobre a coxa do mesmo modo que na cadeira.

Nesse método, nós começamos a trabalhar o pé sempre de fora para dentro e
de baixo para cima. De baixo para cima começando pelo pé e de fora para dentro
começando dos dedos no sentido dos tornozelos. Vamos começar com o pé direito.

9



1) Massagem

A primeira coisa que faremos para acordar o nosso pé é massageá-lo. Nós
vamos afofar o nosso pé como se estivesse amassando pão. Então, onde você
estiver, com as mãos bem interessadas e envolventes, procure visitar o seu pé em
todos os cantinhos: tornozelo, calcanhar, arco do pé, peito do pé e dedos. Você
pode massageá-lo pelo tempo que quiser. É uma forma de melhorar a circulação,
amolecer, aquecer e comunicar ao pé que nós vamos fazer alguma coisa com ele.
Estamos agora iluminando o pé, levando a consciência sobre ele e sobre as mãos.

2) Soquinhos na sola do pé

Então, feche a mão esquerda em punho, envolvendo o polegar com os outros
dedos, e dê soquinhos em toda a sola do pé. Através desse exercício estamos
tentando melhorar a circulação, ativar a energia e deixar o pé mais aberto para o
trabalho que vamos fazer. O pé já vai ficando diferente.

10



3) Chacoalhe o pé pelo tornozelo

Após a massagem, segure o tornozelo com as duas mãos, como se fosse o
pescoço do pé, e chacoalhe-o. São as mãos que fazem todo o movimento enquanto
o pé se mantém solto, relaxado e passivo, sendo chacoalhado com a força das mãos
e dos braços.

4) Puxe e parafuse os dedos

Use o polegar, o indicador e o dedo médio da mão esquerda para segurar em
pinça o dedão do pé, na altura da raiz da unha, e puxe-o para cima em seu próprio
eixo, sem flexioná-lo para frente ou para trás. Mantendo-o puxado para cima, faça o
movimento de parafuso para a direita e para a esquerda três vezes. Após fazer isso
com o dedão, faça o mesmo com o dedo vizinho e assim por diante, até chegar ao
dedinho. Em seguida, faça o mesmo movimento do dedinho até o dedão. Estamos
tornando os dedos mais longos, mobilizando-os e criando espaço nas articulações.
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5) Abra os dedos vizinhos

Segure o dedão do pé em pinça com os dedos da mão direita e o dedo vizinho
em pinça com os dedos da mão esquerda. Puxe-os para cima e abra, afastando bem.
Permaneça por alguns segundos. Em seguida, faça o mesmo com os pares de dedos
vizinhos até o dedinho. E, depois, repita o movimento voltando até o dedão.

6) Afaste o dedão do dedinho

Segure o dedão do pé em pinça com os dedos da mão direita e o dedinho do
pé em pinça com a mão esquerda. Puxe-os para cima e afaste bem, deixando
bastante espaço entre os três dedos do meio. Permaneça por algumas respirações.
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7) Entrelace os dedos

Agora que temos dedos mais longos e com espaço entre eles, entrelace os
dedos da mão esquerda nos dedos do pé direito, bem na raiz dos dedos. Para que o
entrelace fique bem feito, pode ajustá-lo com a ajuda da outra mão. Sustente o
entrelace por algumas respirações.

8) Mova a base dos dedos

Mantendo o entrelace dos dedos da mão com os dedos do pé, faça
movimentos aleatórios na base dos dedos do pé usando a força da mão. Enquanto a
base dos dedos do pé é movida, mantenha-a relaxada e passiva. Estamos, assim,
flexibilizando-a. Fazemos esse exercício para trazer de novo mobilidade para o
nosso pé, pois é essa base que vai ajudá-lo a tomar contato com a terra.

9) Mova o tornozelo

Ainda com os dedos da mão e do pé entrelaçados,
mova agora o pé inteiro, fazendo algumas rotações
no sentido horário e anti-horário, dando mobilidade
ao tornozelo. Para desfazer o entrelace dos dedos da
mão e do pé, estique os dedos da mão e puxe-os de
uma vez, soltando os dedos do pé.
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10) Abrace a ponta do pé

Para compensar a abertura entre dedos feita nos exercícios anteriores,
abrace com a mesma mão (esquerda) a parte superior do peito do pé e os dedos,
mantendo-os bem juntinhos e arqueando a ponta do pé. Permaneça por algumas
respirações.

11) Dobradiça

Posicione os polegares das mãos nas bases do dedão do pé e do dedo vizinho,
bem acima das falanges. Posicione os outros dedos das mãos no peito do pé nos
pontos correspondentes. Então faça o movimento de dobradiça, abrindo e fechando
a base dos dedos do pé. Faça esse movimento três vezes. Em seguida, faça o mesmo
com os dedos vizinhos até o dedo mínimo e depois até o dedão novamente. Nesse
exercício vamos intensificar o trabalho na base, criando mais espaço entre uma
base de dedo e a outra para que essa parte do nosso pé fique mais viva, toque o
chão e perceba a sua superfície. Isso será importante para o trabalho de
enraizamento que realizaremos mais adiante.
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12) Zigzag

Segurando a base dos dedos, como no exercício anterior, faça agora o
movimento de zigzag, puxando uma base para a frente e a outra para trás. Faça isso
três vezes com cada par de dedos vizinhos até o dedinho e, em seguida, do dedinho
até o dedão.

13) Feche a base dos dedos

Segure a base do dedão e a base do dedinho com as mãos e dobre a sola do
pé para dentro, aproximando o dedão do dedinho.
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14) Abra a base dos dedos

Segurando a base do dedão e do dedinho com
as mãos, abra a base dos dedos, esticando bem
a pele dessa região, fazendo o movimento
contrário ao exercício anterior.

15) Chacoalhe o pé pelo tornozelo
Vide exercício 3.

16) Mostre o céu para o dedinho

Com a ajuda das mãos, segure o topo do dorso do pé direito com a mão
esquerda e o calcanhar com a mão direita. Com a força das mãos e dos braços, gire
a sola do pé direito para cima, trazendo o pé para o topo da coxa esquerda.
Continue segurando o pé com as mãos, intensificando o giro do pé e mostrando o
céu para ele. Permaneça aí por algumas respirações.
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