
Exercício Lição 3:

Como viver com Yoga.



Já se inscreveu?
A comunidade Mary Sweet 
tem conteúdos exclusivos 

por e-mail.

Exercício prático 1:

Agora que leu a lição 3, reflita: como 
você tem vivido a sua vida? Com mais 
Yoga (Consciência atenta) ou Não-Yo-
ga (piloto automático)?

QUERO FAZER PARTE!

https://www.marysweet.com.br/inscreva-se


Exercício 2:
Treino de Meditação - quem é você 
antes do pensamento chegar?

Vamos começar treinando a meditação 
de uma maneira ativa na sua vida. Essa 
forma de meditação também hoje é co-
nhecida como “mindfulness”, que signi-
fica “atenção plena”. Sem piloto auto-
mático!

Então vamos exercitar a presença ple-
na no aqui agora, com todos os seus 5 
sentidos em alguns momentos do seu 
dia-a-dia. 

Ative o seu Eu-Observador (a Consciên-
cia do yogui, do Eu-Maior) enquanto:

 a) Toma banho
Vamos tomar um banho com consciên-
cia plena? Preste atenção na água cain-
do no seu corpo, na temperatura, como 
isso faz você se sentir?

Preste atenção aos cheiros do sham-
poo, do sabonete.

A textura da espuma na pele.

Preste atenção enquanto se enxuga. 
Como está cada parte?

Que pensamentos estão passando na 
sua mente?

 b) Dirigindo ou caminhando
Preste atenção ao trajeto. Como está o 
dia?
Como está a temperatura?

O que você está ouvindo? Se possível, 
fique sem música por uns instantes. 

Como está o som da vida ao redor? Ru-
ídos dos carros? O motoqueiro ao seu 
lado. Os passarinhos cantando e sobre-
voando as árvores?

 c) Enquanto come
Não use o celular ou veja TV enquanto 
come.



Esteja presente, sentindo os cheiros, o 
gosto, as texturas dos alimentos.

Mastigue devagar, como está sua bar-
riga enquanto come? Está contraída ou 
relaxada? Ajuste-se! Sinta-se bem con-
sigo mesmo.

Respire. Sente em contemplação por 10 
minutos depois de comer, sem fazer ab-
solutamente nada, apenas contemplan-
do a vida, a paisagem pela janela.

Observe seus pensamentos e emoções. 
Sem interferência.
Apenas observe, sem identificação ou 
rejeições. Como se você fosse realmen-
te um terceiro observando o seu inte-
rior e exterior. Ou como se estivesse na 
margem de um rio observando-o cor-
rer. O rio são seus pensamentos. 

A vida é maravilhosa, meus amores, re-
pleta de bênçãos e oportunidades de 
cura, estamos atentos o suficiente para 
percebê-las?

Boa meditação. Com amor, 
Mary Sweet



/Marianabottan

@marysweetstories

oimarysweet@gmail.com

Envie sua tarefa para mim:

Compartilhe amor:

https://www.youtube.com/user/Marianabottan
https://www.instagram.com/marysweetstories/
mailto:oimarysweet%40gmail.com?subject=Aula%202%20-%20Exerc%C3%ADcio

