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Mindfulness

•Termo em inglês mindfulness foi cunhado pela 
primeira vez em 1881
•Vem da palavra sânscrita smriti, que significa
"consciência", especificamente "voltar à
consciência"



Mindfulness

• Prestar atenção de uma maneira particular: com propósito, na presença
do momento, e sem julgamento; como se sua vida dependesse disso
(Kabat-Zinn, 2003/2005/2011)

• A auto-regulação da atenção à percepção da consciência de  
experiência imediata da pessoa, enquando adota uma atitude de 
curiosidade, abertura e aceitação (Bishop, Lau, Shapiro et al., 2004)





4 Fundamentos do Mindfulness

•Mindfulness do Corpo
•Consciência do Tom do Sentimento
•Mindfulness  da Mente
•Mindfulness da Dharmas





Mindfulness e Dissociação
(Forner, 2019)

•O cérebro consciente parece estar mais associado à
conexão e a dissociação parece estar relacionada a 
como sobreviver à desconexão.
• De muitas maneiras, a dissociação é um estado de 

falta de atenção plena.
• Se alguém se dissocia com frequência, ele se tornará

um ser humano que terá fobia ao mindfulness.



Considerações Focadas no Trauma
(Marich & Dansiger, 2018)

• Os olhos podem ficar abertos
• O tempo no exercício é variável
• Informe às pessoas quanto tempo durará o exercício, especificamente o 

silêncio.
• Evite retenções prolongadas de qualquer estratégia de respiração
• Esclareça quaisquer equívocos ou informações erradas sobre o que 

significa atenção plena ou meditação
• Esteja aberto a variações na prática
• Tenha sua própria prática - isso ajudará você a modificar se suas fichas

de trabalham não funcionarem



Recomendações



Videos sobre Recursos & habilidades Videos

www.traumamadesimple.com
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