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um:	NO INÍCIO
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Seis paraquedistas pairam 
em círculos, como águias, em 
fortes correntes de ar 
ascendentes. Lá embaixo, 
algumas crianças observam, 
boquiabertas, enquanto 
os paraquedas gigantescos 
mergulham no vazio, 
deslizando em silêncio 
sobre suas cabeças.



Então, de repente, 
algo dá errado.

Um dos paraquedistas é atingido 
por uma forte rajada de vento 
que faz o velame virar do avesso. 
O piloto começa a girar numa 
espiral, como uma semente de bordo 
caindo no solo.

Depois do que parece uma 
eternidade, ele se choca contra a 
encosta. Então cai com o rosto no 
chão, muito machucado. 

Mas está vivo. Após um momento 
de espanto e silêncio, o jovem 
começa a gritar em agonia. 
Ainda demora uns 30 minutos até 
os paramédicos chegarem. E mais 
uma hora para fazer o percurso 
até o hospital.
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Sozinho, ele sabe que não pode se dar ao 
luxo de perder a consciência, pois talvez 
nunca mais acorde. Então começa a se 
obrigar a respirar.

Devagar. Profundamente. 
Com uma imensa força 
de vontade, ele tira o foco 
do corpo machucado e 
concentra a mente na própria 
respiração. Inspira. Expira.

Pouco a pouco, a agonia vai passando. 
Até que por fim ele alcança um estado de 
serena tranquilidade.

De pura consciência.

Eu era o jovem que sofreu o acidente 
de paraquedas.



A arte de 
respirar 
salvou a 
minha vida.
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Por milhares de anos, as pessoas 
têm usado a arte de respirar para 
produzir efeitos profundos tanto 
na mente quanto no corpo.

Algumas a utilizam para aliviar dores crônicas. Muitas 
outras para lidar com a ansiedade, o estresse e a depressão. 
Ainda há aquelas que alegam que a arte de respirar 
conduziu-as à iluminação espiritual.

Mas eu sou tão espiritual  
quanto um tijolo...

... então a utilizo para apreciar  
a beleza agridoce da vida cotidiana.
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A respiração é o maior bem que você 
possui. Ela é naturalmente meditativa 
e está sempre com você. Reflete suas 
emoções mais intensas e lhe permite 
tanto suavizá-las quanto direcioná-las. 
A respiração o ajuda a se sentir inteiro, 
pleno e no controle ao estabelecê-lo no 
momento presente, clarear sua mente e 
libertar seus instintos.

A arte de respirar desperta uma sensação 
de assombro, fascínio e curiosidade – os 
alicerces de uma vida mais feliz e repleta 
de significado.

Ela lhe concede a coragem para se aceitar 
com todas as falhas e imperfeições. 
Para tratar a si mesmo com a bondade, 
a empatia e a compaixão de que você 
realmente precisa. Ela o ajuda a olhar para 
fora e abraçar o mundo.



Quando tiver 
dominado a arte 
de respirar, você 
enfim estará em 
paz consigo mesmo 
e com o mundo.
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