ENSAIO PSÍQUICO
Atividade 8

PARA SE
RECONECTAR
COM O SEU “EU”
VERDADEIRO

Reveja o significado de tudo
EXERCÍCIO 3
Eu não compreendo coisa alguma do que vejo, nesse quarto
(nessa rua, dessa janela, nesse lugar).
Aplique essa ideia do mesmo modo que as anteriores, sem fazer qualquer
tipo de distinção. O que quer que vejas vem a ser um sujeito apropriado
para aplicar a ideia. Não questione a adequação do que quer que seja para
a aplicação da ideia. Estes não são exercícios de julgamento. Qualquer coisa
é adequada, desde que a vejas. Algumas das coisas que ver podem ter um
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relacional, psicológico e emocional.

