
caderno de atividades

Mini série em 4 episódios para você decifrar os mistérios e 
segredos do Mindfulness e mudar tudo que você quiser.

Mindfulness é o ato consciente de manter a mente atenta 
ao momento presente. Parece ser uma coisa banal, mas é 

a chave para mudar a perspectiva da vida.

Com essa chave você irá destrancar todas as portas e 
expulsar os medos, estresse e ansiedades. 

Permita que a felicidade, a abundância e o amor entrem Permita que a felicidade, a abundância e o amor entrem 
pela porta da frente em sua vida.



apresentação
Quero dar as boas vindas a série especial:

“A Força do Mindfulness”.

Estou muito feliz com a sua presença e espero que esta série 
seja contribuição em sua vida.

Esse caderno de atividades ajudara a pôr em prática as Esse caderno de atividades ajudara a pôr em prática as 
técnicas para você viver de forma mais equilibrada, com mais 
alegria e paz interior e despertar para uma nova realidade em 

sua vida.

Você também vai exercitar viver no agora e apreciar muito Você também vai exercitar viver no agora e apreciar muito 
mais cada momento da sua existência, incorporando  o 

Mindfulness em sua vida e aproveitando todos os benefícios 
que essa nova visão da realidade pode te oferecer.

Para aproveitar o máximo essa mini série, sugiro que você Para aproveitar o máximo essa mini série, sugiro que você 
assista a cada um dos episódios e volte aqui para 

complementar o que já foi visto, reserve um caderno ou 
algumas folhas para você responder as perguntas de cada 
episódio e anotar as suas percepções e reflexões (isso é o 
mais importante!). Assim, a chance de você ter suas sacadas, 
reflexões profundas ou insights serão muitos maiores, e você 
poderá abrir todas as portas que estão trancadas em sua vida. poderá abrir todas as portas que estão trancadas em sua vida. 

Desejo que você faça maravilhas em sua vida e mude o 
mundo a sua volta.

Que a Força e a Luz estejam com você.



Mindfulness é vida saudável

Estar no estado de Mindfulness é estar num estado 
meditativo. 

Existem muitas técnicas de meditação para alcançarmos o 
estado de Mindfulness, esse estado de presença, de estar 
com a mente plenamente atenta ao que estamos fazendo no 
momento, sem entrar em estados ansiosos ou preocupados 
de futuro, remoendo ações passadas ou com julgamentos.

Isso não é coisa de gente religiosa, de filósofo ou místicos, Isso não é coisa de gente religiosa, de filósofo ou místicos, 
esse é um segredo milenar que tem ficados nas sombras, mas 
cada vez mais pessoas tem descoberto os benefícios dessa 

prática.

A própria Organização Mundial da saúde comprova os A própria Organização Mundial da saúde comprova os 
benefícios que se obtém de práticas meditativas, inclusive 
recomenda a prática para prevenção e tratamento de várias 

doenças e enfermidades, entre elas:

- Promover Bem Estar, 
Confiança, Poder Pessoal e 
Autoestima
- Atenuar Estados De 
Estresse, Ansiedade e 
Angústias*
- Ressignificar Padrões De - Ressignificar Padrões De 
Pensamentos
- Alívio dos Sintomas da 
Fibromialgia*
- Diminuição da Ansiedade*
- Aumento da Imunidade*
- Equilíbrio Emocional

- Aumento da Fertilidade*
- Aumento da 
Concentração e Foco
- Mudar a Realidade 
Percebida Através de 
Padrões Mentais
- Alterar as Crenças e as - Alterar as Crenças e as 
Percepções
- Alívio de Síndromes*
- Diminuição da Pressão 
Arterial*
- Ação Anti-Inflamatória*
- Diminuição do Estresse*
- Melhora do Humor*- Melhora do Humor*

* segundo OMS



episódio 1 - o que é mindfulness?

para refletir

Neste episódio, vimos que o Mindfulness é um novo modo de ver o 
mundo, onde podemos sentir mais felicidade independentemente do 
que esteja acontecendo no mundo externo, mas temos que ver o que 
se passa em nosso interior, em nossos pensamentos e emoções.  

1. O que você faz com os pensamentos ansiosos e preocupados que 
vem a sua mente? 
Fica discutindo com eles durante todo o dia, perdendo até o sono? 

2. Como você lida com suas emoções? 2. Como você lida com suas emoções? 
Com ataques de raiva ou se retrai?

3. Quais situações tiram você do sério?

4. Como está a sua respiração normalmente? 

5. Você tem esquecido das coisas que faz rotineiramente?

6. Como você estava antes e depois de fazer o exercício? 
O que mudou?

7. Quais sacadas você teve durante a aula ou o exercício? 7. Quais sacadas você teve durante a aula ou o exercício? 
Sentiu que precisa colocar algo em prática agora mesmo?



episódio 2 - saia do Piloto Automático
Nosso cérebro e nosso corpo automatizam tudo que fazemos com 
frequência, isso é ótimo, imagina como seria dirigir um veículo por 
exemplo, no começo prestamos atenção em cada detalhe, pisando nos 
pedais e trocando as marchas, deixamos o carro “morrer” muitas vezes, 
mas depois de um tempo de prática nem pensamos mais em como 
dirigimos, fica uma tarefa automática.

O problema é que o cérebro não tem filtro, ele automatiza tudo, O problema é que o cérebro não tem filtro, ele automatiza tudo, 
inclusive nossos maus hábitos. São eles que devemos ficar atentos, 
pois, muitas vezes, fazemos algo que não gostamos ou não queremos 
e nem nos damos conta disso.

1. Veja se isso acontece com você com frequência: ataques de raiva 1. Veja se isso acontece com você com frequência: ataques de raiva 
incontroláveis; fala ou faz coisas que se arrepende depois; esquece de 
coisas que acabou de fazer; não consegue mudar um comportamento; 
realiza sempre os mesmos trajetos para ir aos lugares; tem manias que 
sabe que são ruins, mas faz mesmo assim, reclama sempre da mesma 
coisa, se preocupa sempre com as mesmas situações...
Esses são sintomas que nosso piloto automático está operando nessas Esses são sintomas que nosso piloto automático está operando nessas 
situações, para mudar isso requer mais que vontade, requer conhecer 
seu interior, corpo e mente, e entender os processos mentais, 
emocionais e fisiológicos envolvidos.

2. Não se culpe, esse também é um piloto automático comum para 2. Não se culpe, esse também é um piloto automático comum para 
muitas pessoas. Mas saiba que temos sim a responsabilidade por 
nossas ações e comportamentos, e isso é maravilhoso, pois temos o 
poder de mudar o que quisermos, para isso temos que ter 
comprometimento e praticar o Mindfulness, para descobrirmos nossos 
pilotos automáticos prejudiciais.
Liste os pilotos automáticos que você já identificou em você e faça um Liste os pilotos automáticos que você já identificou em você e faça um 
plano de ação para mudar esses comportamentos programados, se 
precisar de ajuda pode me chamar.

3. O piloto automático prejudicial, também é conhecido como “zona de 
conforto”. Fique atento aquilo que é teoricamente confortável para 
você, mas te mantem num estado de inércia, pode ser gostoso, mas 
você não sai do lugar, e deixa de experenciar a totalidade da vida.

4. Quais percepções sobre você mesmo teve durante a aula?  4. Quais percepções sobre você mesmo teve durante a aula?  
Sentiu que precisa colocar algo em prática agora mesmo? 

para refletir



episódio 3 - meditar é mais fácil 
do que você pensa

Você já meditou em Mindfulness e nem se deu conta disso. 

Lembra algum momento em que você ficou tão concentrado em alguma Lembra algum momento em que você ficou tão concentrado em alguma 
tarefa, que esqueceu totalmente o tempo passar, ou mesmo quando 
criança, você totalmente entretido com alguma brincadeira, aquele 
momento que você ficou observando o pôr do sol, ou ouvindo as ondas 
do mar, escutando a respiração da pessoa amada enquanto dormia, ou 
mesmo do seu animalzinho de estimação, com um leve sorriso no rosto.

Se você prestar atenção, nestes momentos você provavelmente estava Se você prestar atenção, nestes momentos você provavelmente estava 
com a mente em silêncio, estava no momento presente, apenas 
observando, em paz, com alegria, e completamente satisfeito pelo 
simples fato de estar ali observando.

Tire de sua mente que Meditação é difícil, isso é outro piloto automático Tire de sua mente que Meditação é difícil, isso é outro piloto automático 
que colocaram em sua cabeça. Pode precisar de comprometimento, de 
prática, mas difícil não é, mesmo porque esse é o nosso estado natural, 
se tirarmos tudo que atrapalha, a Meditação Mindfulness acontece 
naturalmente, sem esforço, ele flui sem obstáculos.

1. Liste os momentos que já esteve nesse estado de paz e 1. Liste os momentos que já esteve nesse estado de paz e 
tranquilidade e no momento não deu muita importância para ele. É 
reconhecendo esses pequenos momentos que podemos ampliar sua 
energia e presença.

2. Como você se sentiu nesses momentos? Sentiu paz, tranquilidade, 
calma interior, felicidade? Quais outras sensações boas esses estados 
meditativos trouxeram para você?

3. Gostaria de sentir todos os benefícios que a Meditação Mindfulness 3. Gostaria de sentir todos os benefícios que a Meditação Mindfulness 
pode trazer para a sua vida? O que te impede de praticar mais?

4. Quais percepções sobre você mesmo teve durante a aula?  Sentiu 
que precisa colocar algo em prática agora mesmo?

para refletir



episódio 4 - Tenha a vida 
que você sempre quis

Tudo na vida tem um preço, quando escolhemos alguma coisa, 
automaticamente abrimos mão de outra.

Não há nada melhor do que estar consciente das escolhas que 
estamos fazendo, pesar os prós e contras, saber o que vamos ganhar 
e o pelo que estamos abrindo mão. 

1. A Série “A Força do Mindfulness” impactou de alguma forma a sua 
vida? Conseguiu descobrir coisas importantes em sua vida? 

2. Escolha um piloto automático que você listou do exercício 2 do 2. Escolha um piloto automático que você listou do exercício 2 do 
Episódio 2 que você gostaria de mudar, liste os prós (se houver algum) 
e contras de mudar esse hábito? O Que você iria ganhar se mudasse 
ele hoje mesmo? 

3. Você está comprometido em realizar essas mudanças em sua vida, 
e ter a vida que sempre quis?

4. Você acredita que seria mais fácil se tivesse um mentor que guiasse 4. Você acredita que seria mais fácil se tivesse um mentor que guiasse 
o seu Caminho rumo a uma vida com mais liberdade, felicidade, 
prosperidade e amor? No que esse Mentor poderia te ajudar?

5. Já imaginou como seria extraordinário, você dormir a noite um sono 5. Já imaginou como seria extraordinário, você dormir a noite um sono 
reparador e acordar disposto e revigorado todos os dias, pronto para 
experenciar a beleza e alegrias da vida. Sem sofrer com as situações, 
lidando bem com as pessoas, inclusive aquelas que tem algum 
desafeto?

6. Está sentindo que está perdendo tempo? Que precisa tomar 6. Está sentindo que está perdendo tempo? Que precisa tomar 
decisões importantes que mudarão o destino da sua vida e de todos ao 
seu redor? Precisa colocar algo em prática agora mesmo?

para refletir



eu acredito 
em você

a força e a luz 
sempre estiveram com você

Estou certo que você irá realizar 
grandes feitos em sua vida, e não 
estou falando em mudar o mundo, 
estou falando de amar as pessoas 
e principalmente você mesmo, 
viver uma vida em paz interna e 
com o mundo. 

Manifestando a sua Verdadeira Manifestando a sua Verdadeira 
Essência, estando consciente do 
quanto você é especial e sagrado, 
e que merece ter tudo que sua 
alma deseja.

Abra a sua mente para novas Abra a sua mente para novas 
perspectivas, novas realidades e 
uma nova vida.

Se está pronto para assumir esse Se está pronto para assumir esse 
compromisso com você mesmo e 
resgatar a sua Força e sua Luz, te 
convido a continuar comigo, 
vamos meditar juntos, compartilhar 
nossas dores e nossas alegrias, 
trocarmos experiências e crescer 
juntos.juntos.

Espero você nos próximos passos 
rumo a um mundo maior.



academia da expansão



academia da expansão

Marcos Ricardo (Sattva)
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