
APRECIE  
O COTIDIANO
CADERNO 
DE EXERCÍCIOS



Este material foi preparado com o desejo 
de aprofundar suas reflexões a partir 
da matéria de capa da edição 249 de 
Vida Simples. Tome alguns minutos para 
responder a essas perguntas. Hoje, o 
convite é refletir sobre o cotidiano que pode 
ser banal ou extraordinário. Tudo depende 
do nosso olhar! E de outras coisas… 
Responda no seu tempo e lembre-se: não 
há certo, nem errado, nossos conteúdos 
apenas despertam outros olhares ainda 
não visitados. Acreditamos que cada um de 
nós pode dar um significado singular para 
aquilo que vivemos.

Desfrute dessa jornada!

Equipe Vida Simples

Aprecie o cotidiano
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1. “Onde quer que você esteja neste exato momento, olhe com atenção ao seu redor”, por isso, 
antes de começar a responder esta pergunta, faça isso! 

Afinal, “até mesmo em um quarto com poucos móveis e paredes brancas, você 
conseguirá observar detalhes que escaparam a uma análise anterior”, Vida 
Simples, 238, p. 22.

Olhe pra dentro: como está se sentindo? Está ansioso, com tédio, achando esse 
exercício despropositado? Em “Percepções iniciais”, registre o que vier na sua 
cabeça relacionado ao seu estado mental e sensações corporais desse instante. 
Em “Percepções finais” coloque o que estiver sentindo ao final deste Caderno. 

Caderno de Exercícios

PERCEPÇÕES INICIAIS

PERCEPÇÕES FINAIS
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2. Tudo parece igual, o hoje parece uma repetição do que vivi ontem, mas não é. E para 
perceber a singularidade do cotidiano, é preciso atenção e… Intenção e atitude.

Caderno de Exercícios

Você conhece o conceito da expressão japonesa ichi-go ichi-e? Ela significa 
“algo como ‘apenas uma vez’, ou seja, tudo é transitório e jamais se repete. 
Cada momento é único e jamais se repetirá”, Vida Simples, 249, p. 22. Assim é o 
cotidiano, assim é a vida.

Pense em algo que você faz todos os dias. Exemplo: tomar café da manhã com a 
sua família. Nos próximos 7 dias, se dedique a viver essa atividade com atenção. 
Depois registre o que viveu, fazendo isso dia após dia. No fim da semana, leia e 
avalie: foi tudo igual?

SEGUNDA

TERCA

QUARTA
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QUINTA

SEXTA

SÁBADO

DOMINGO
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3. “É preciso discernir aquilo que é rico, que realmente tem significado, daquilo que é 
superficial e apenas nos distrai”, Vida Simples, 238, p. 20. 

Normalmente, o celular nos distrai, mas ele não é o mal em si. Logo, se você o 
utiliza para conversar com um familiar que mora em outro país, continue fazendo 
isso de modo atento, dedicado e presente como se estivesse cara a cara com a 
pessoa.

Agora, responda: você parou para fazer algo desde que começou a fazer o 
Caderno de Exercício? Pode estar relacionado ao celular ou não. Exemplo: fui fazer 
café. 
 
  Sim       Não

Agora, avalie: era necessário fazer o que foi feito? Às vezes era (você está sozinho 
com seu filho e precisou atendê-lo), outras vezes não. Escreva aqui a sua 
avaliação. Sem julgamento! ;)

Caderno de Exercícios
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4. “Não se pode ignorar as sutilezas do cotidiano e ficar no aguardo apenas de algo sempre 
grandiloquente para chamar a atenção”, Vida Simples, 238, p. 22. Assim, como podemos 
viver pequenas alegrias todos os dias (ex: risada diária do filho) sem depender dos picos de 
felicidade que alguns eventos promovem (ex: dia do parto).

Nessa semana, anote uma coisa bela por dia; se quiser anotar mais, está liberado! No 
fim do sétimo dia, transcreva, aqui, tudo que registrou e perceba como você se sente ao 
fazer isso.

Volte à questão 1 e descreva seu estado mental e sensações corporais desse 
momento. Algo mudou, permaneceu o mesmo? E fique a vontade para compartilhar 
no Telegram se desejar.

Caderno de Exercícios
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Lembretes do bem para lhe ajudar a apreciar o cotidiano:

Caderno de Exercícios

Quero apreciar mais o 
cotidiano, viver com mais 
atenção… Há práticas que 
ajudam nisso? Sim, o 
mindfulness, o zen- budismo, 
o yoga. Experimente e veja o 
que combina com você.

Como diminuir a falação 
interna e o estímulo constante 
das redes? Deixe o celular de 
lado e… contemple (Kaká 
Werá). Logo, coloque 
momentos de contemplação na 
sua rotina.

Como acalmar a mente em 
momentos de impaciência? 
Respire. Lembre-se, a 
respiração é nossa âncora. 
Afaste-se da situação, 
acalme-se e volte a lidar com 
ela depois que se acalmar.

Não está atento, entrou 
no piloto automático? 
Não se culpe, não se julgue e 
lembre-se: quando você percebe 
isso, você está consciente e 
presente. Celebre!

© Copyright - Vida Simples  Pag. 8

https://vidasimples.co/login/?redirect_to=https://vidasimples.co/caixa-de-experiencias/comunidade-vida-simples-novembro-de-2021-saiba-escutar/
https://vidasimples.co/colunistas/por-que-e-importante-chorar/
https://vidasimples.co/ser/tecnicas-de-respiracao-para-ajudar-a-meditar/
https://open.spotify.com/track/6cj7dXvfFZq7zmfOJEnFfP?si=5967211bed774ac2&nd=1


Foi muito bom te acompanhar 
nessas reflexões
Aproveite para fazer a sua inscrição em nosso Clube 
de Leitura, um espaço exclusivo para assinantes Vida 
Simples pensado para aprofundar suas reflexões 
sobre a temática da capa, e conduzido por Eugenio 
Mussak, nosso colunista há 20 anos.

CLIQUE AQUI  para se inscrever e convidar um 
amigo. O Clube de Leitura é virtual e acontecerá no 
dia 24/11 (quinta-feira) às 20h. O link da sala do 
Zoom será enviado por e-mail apenas para quem se 
inscrever no formulário, além dos 10 primeiros 
amigos. Esperamos você lá!

Com afeto,
Equipe Vida Simples
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/vidasimplesconteudo

CLIQUE AQUI e junte-se ao nosso canal do Telegram

/vidasimples

/vida-simples

/vidasimples

/vidasimples

/vidasimples

www.vidasimples.co

/vidasimplesconteudo

/Vida Simples

http://www.vidasimples.co
https://instagram.com/vidasimples
https://www.facebook.com/vidasimples
https://www.tiktok.com/@vidasimplesconteudo
https://www.linkedin.com/company/vida-simples
http://twitter.com.br/vidasimples
https://br.pinterest.com/vidasimples/
https://www.youtube.com/vidasimplesconteudo
https://open.spotify.com/user/v12ldcrerp9271djdize9oasj
https://t.me/caixadeexperiencias
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