
Traga alguma consciência para sua respiração. Respire naturalmente. Relaxe. 
Coloque a mão direita no abdômen e a esquerda no coração. Observe a expansão 
na inspiração e a contração na expiração. Agora coloque as mãos no colo. 

Como se sente agora? Aceite gentilmente como você está se sentindo. 

Seja gentil consigo mesmo. Aceite que terá sentimentos diferentes, como todo 
mundo. Esperança, medo, paz, ansiedade, preocupação, entusiasmo - há toda uma 
gama de diferentes pensamentos e emoções durante um momento como este. 

Seja gentil consigo mesmo - imagine-se com os pés no chão e em paz - 
independentemente de suas condições de vida. Repita essas palavras em sua mente 
"que eu esteja bem" "que eu seja feliz" "que eu cuide da minha saúde o melhor que 
puder" "que eu fique com os pés no chão" "que eu possa sentir paz" "que eu esteja 
aceitando" "que eu esteja esperançoso ” “que eu tenha fé ” “que eu seja apoiado ” 
“que eu tenha o que preciso ”. 

Agora imagine ser capaz de abraçar tudo o que vier. Permanecendo calmo e forte. 
Ficar com os pés no chão. Cuidando bem de si mesmo. Ser gentil consigo mesmo. 

Agora, lembre-se de uma pessoa por quem você naturalmente sente bondade, como 
um bom amigo. Imagine que está com você. Como se sente em relação a essa 
pessoa agora? Aceite gentilmente como se sente em relação a eles. 

Agora, vamos cultivar ainda mais bondade para com essa pessoa. Aceitar que ela 
terá sentimentos confusos como todo mundo os têm neste momento. 

Imagine que essa pessoa está com você. Repita essas palavras em sua mente "que 
você esteja bem" "que você seja feliz" "que você cuide da sua saúde da melhor 
maneira que puder" "que você fique com os pés no chão" "que você experimente a 
paz" "que você esteja aceitando" " que você tenha esperança” “que você tenha fé” 
“que você seja apoiado ” “que você tenha o que precisa ”. Deseje o melhor a essa 
pessoa. 

Agora, lembre-se de uma pessoa por quem se sente neutro. Por exemplo, pode ser 
alguém que você encontra na sua vizinhança, no seu local de trabalho ou no 
supermercado local. Alguém que percebeu, mas nunca realmente considerou ou se 
conectou. Vou esperar alguns segundos enquanto seleciona essa pessoa. Imagine 
que está com você. Como se sente em relação a essa pessoa agora? Aceite 
gentilmente como se sente em relação a eles. 

Agora, vamos cultivar a bondade para com essa pessoa. Aceite que ela terá 
sentimentos confusos como todo mundo está neste momento. 



Imagine que essa pessoa está com você. Repita essas palavras em sua mente "que 
você esteja bem" "que seja feliz" "que cuide da sua saúde da melhor maneira que 
puder" "que fique com os pés no chão" "que experimente a paz" "que esteja 
aceitando" " que você tenha esperança ”“ que tenha fé ”“ que seja apoiado” “que 
tenha o que precisa ”. Deseje o melhor a essa pessoa. 

Agora, lembre-se de uma pessoa que você acha difícil ou não gosta. Imagine que 
ela está com você. Como se sente em relação a essa pessoa? Aceite gentilmente 
como está se sentindo em relação a eles agora. 

Podemos amar as pessoas que achamos difíceis ou não gostamos. Vamos cultivar a 
bondade para com essa pessoa. Ela também terá sentimentos confusos, como todo 
mundo têm neste momento. 

Imagine que essa pessoa está com você. Repita essas palavras em sua mente "que 
você esteja bem" "que seja feliz" "que cuide da sua saúde da melhor maneira que 
puder" "que fique com os pés no chão" "que experimente a paz" "que esteja 
aceitando" "que tenha esperança” “que tenha fé ”“que seja apoiado ” “que tenha o 
que precisa”. Deseje o melhor a essa pessoa. 

Imagine você e as outras três pessoas juntas. A pessoa por quem você naturalmente 
sente bondade, a pessoa neutra e a pessoa que você acha difícil. Deseje o melhor a 
todas essas pessoas, incluindo você. Repita essas palavras em sua mente "que todos 
estejamos bem" "que todos sejamos felizes" "que todos cuidem da saúde da melhor 
maneira possível" "que fiquemos com os pés no chão" "que vivamos em paz" "que 
estejamos nos aceitando” “que tenhamos esperança” “que tenhamos fé ” “que 
sejamos apoiados” “que tenhamos o que precisamos”. 

Estenda esse desejo para todo o mundo. Para todo ser humano. Faça um desejo 
para que todos tenham paz e felicidade. 

Finalmente, traga um pouco de consciência para sua respiração. Respire 
naturalmente. Relaxe. Coloque a mão direita no abdômen e a esquerda no coração. 
Observe a expansão na inspiração e a contração na expiração. 

Expresse gratidão por sua saúde e situação de vida, independentemente de como 
ela seja. E abra os olhos suavemente. 

Meditação da Bondade Amorosa - Edição Coronavírus.. Tara Brach 

Como tantas outras pessoas de quem ouvi falar, essa crise me ensinou a valorizar o 
que é realmente importante - família, saúde e ser bom para os outros - e a ser grato 
por todas as bênçãos que recebi. 

 


