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Savor (2010) fornece conselhos e inspiração sobre como
encontrar paz interior, alegria e força, especialmente para
aqueles que estão tentando perder peso de forma
sustentável, com ensinamentos e técnicas budistas para
apreciar a riqueza da vida no momento presente. Ele
também se baseia nas pesquisas mais recentes da ciência
nutricional sobre as melhores maneiras de comer e se
exercitar, apresentando aos leitores um método holístico
para melhorar seu bem-estar físico, psicológico e espiritual
e, assim, transformar suas vidas.
Aqui trazemos o resumo desta incrível obra para ajudar na
sua jornada!

Sobre os autores
Thich Nhat Hanh era um monge budista do Vietnã de
renome internacional. Ele também foi um ativista pela paz e
dirigiu um centro de meditação na França chamado Plum
Village.

Lilian Cheung dá palestras na Harvard School of Public
Health. Ela também é a criadora do “The Nutrition Source”,
um site para jornalistas, profissionais de saúde e
consumidores.
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Há uma crescente indústria de perda de peso de vários bilhões
de dólares no Ocidente, mas, apesar disso, as taxas de
obesidade aumentaram para níveis epidêmicos. Muitas pessoas
passam anos lutando para perder peso com dietas e pílulas da
moda, geralmente com muito pouco sucesso. Claramente, as
soluções de mercado atuais estão falhando em resolver seus
problemas de peso.

A razão pela qual a indústria de perda de peso não está
resolvendo os problemas das pessoas é que ela dá pouca
atenção às questões mais profundas do sofrimento físico,
psicológico e espiritual. 

Esse sofrimento não é apenas responsabilidade do indivíduo. É
também o resultado de influências sociais mais amplas.

A sociedade hoje incentiva mais alimentação e menos exercícios.
A propaganda em massa promove alimentos excessivamente
salgados, açucarados e gordurosos, enquanto as refeições se
tornaram excessivamente grandes. Ao mesmo tempo, o estilo
de vida das pessoas se tornou muito mais sedentário. 

Por exemplo, uma casa média norte-americana contém mais
TVs do que pessoas e estudos confirmam que passar várias
horas por dia em frente à TV está altamente relacionado à
obesidade.

Dadas essas questões, é evidente que, para lidar com o problema
de peso, você precisa estar ciente de como as forças da
sociedade estão impactando sua própria vida e como eles
encorajam um estilo de vida pouco saudável que o faz sofrer e 

Os ensinamentos budistas apoiados pela ciência
nutricional fornecem um método eficaz e holístico

para lidar com seu problema de peso.

Parte 01
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como esse sofrimento, por sua vez, faz com que você coma
mais. Se você refletir profundamente sobre esse círculo vicioso,
poderá começar a resistir a ele.

É aqui que uma abordagem budista chega ao cerne do problema.
Ele ensina como obter uma visão profunda do sofrimento que
está por trás de seu estilo de vida pouco saudável. Esse insight
permite que você assuma o controle de seus pensamentos,
sentimentos e comportamento para que possa transformar sua
vida.

Combinando as abordagens do budismo e os conselhos da ciência
nutricional, você tem um método sustentável e holístico para
perder peso e transformar sua vida.
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Para superar seus hábitos alimentares pouco saudáveis, você
precisa transformar sua vida. Para fazer isso, é melhor fazer
parte de uma comunidade solidária que o ajudará a fazer essa
transformação. Também é importante tentar pequenos sucessos
em vez de dar saltos quânticos.

Os ensinamentos budistas ajudam você a fazer essa
transformação em quatro etapas básicas:

- O primeiro passo é reconhecer que você está sofrendo. O
excesso de peso geralmente causa hipertensão, membros
doloridos, diabetes e vários outros problemas de saúde, bem
como problemas sociais, como estigma e intimidação.

- O segundo passo é tomar consciência das causas básicas de
seu sofrimento. Reflita profundamente sobre sua vida: Você
percebe como seus hábitos alimentares são prejudiciais à
saúde? Você está ciente do fato de que as emoções negativas
podem obrigá-lo a comer demais? Nesse processo de reflexão,
trate-se com compaixão, abraçando seus sentimentos ruins, em
vez de julgá-los com severidade?

- O terceiro passo é perceber que você pode perder peso. Se
você falhou no passado, isso não importa, porque o passado não
existe mais. O que importa é a jornada em que você está agora,
no presente.

- O quarto passo é praticar uma vida consciente, o que significa
estar totalmente ciente de seu corpo e mente no momento
presente, em vez de se distrair com pensamentos do passado e
do futuro. 

O budismo ensina quatro etapas fundamentais que
o ajudarão a entender seu problema de peso e

transformar sua vida.

Parte 02
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Viver atentamente é a única maneira de recuperar o controle de
sua vida e tornar você consciente de todas as suas ações.

Lembre-se de que esses quatro passos não foram elaborados
para lhe dizer “a verdade”. Eles simplesmente o ajudarão a
despertar a verdade que já está dentro de você.

10



A maioria de nós passa pela vida diária muito distraído por
pensamentos sobre o passado e o futuro. Esses pensamentos
tendem a nos sobrecarregar de preocupações e
arrependimentos. Isso significa que lutamos para focar nossa
atenção no momento presente.

Essa falta de consciência do momento presente é chamada de
estupidez. Quando vivemos sem pensar, é um pouco como
operar no piloto automático, e operar no piloto automático nos
impede de perceber sentimentos, desejos e hábitos à medida
que eles se desenvolvem em nós.

Essa falta de consciência é o que nos faz cair em hábitos
prejudiciais à saúde, como comer demais. Hábitos pouco
saudáveis   não podem proporcionar satisfação duradoura. Na
verdade, eles criam sofrimento físico e psicológico: nossos
corpos tornam-se insalubres e nossas mentes, infelizes.

Mas é possível superar todos os hábitos prejudiciais para que
você possa começar a sentir felicidade e paz. A maneira de fazer
isso é parar de viver sem pensar: aprenda a focar sua atenção
no momento presente. Dessa forma, você ficará mais ciente de
tudo em sua vida: seus movimentos, seus sentimentos e seus
hábitos alimentares. Essa maneira de focar calmamente sua
atenção no presente é chamada de atenção plena.

Se, por exemplo, você praticar a plena consciência enquanto
come, concentrando-se apenas na comida, em vez de em outras
coisas, suas refeições se tornarão uma experiência espiritual
porque você começará a apreciar profundamente seu sabor e
sua saudabilidade. 

Para superar seus hábitos alimentares pouco
saudáveis, aprenda a focar calmamente em sua

mente e corpo no momento presente.

Parte 03
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Quando você começar a apreciar alimentos saudáveis   dessa
maneira, não terá mais desejos por alimentos não saudáveis   e
será capaz de parar de comer quando estiver satisfeito.

Este poder transformador da atenção plena permite que você
supere os hábitos pouco saudáveis   que causam o seu sofrimento
e traga sua atenção de volta para a riqueza e a alegria da vida no
momento presente.
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Há uma crescente indústria de perda de peso de vários bilhões
de dólares no Ocidente, mas, apesar disso, as taxas de
obesidade aumentaram para níveis epidêmicos. Muitas pessoas
passam anos lutando para perder peso com dietas e pílulas da
moda, geralmente com muito pouco sucesso. Claramente, as
soluções de mercado atuais estão falhando em resolver seus
problemas de peso.

A razão pela qual a indústria de perda de peso não está
resolvendo os problemas de peso das pessoas é que ela dá
pouca atenção às questões mais profundas do sofrimento físico,
psicológico e espiritual. Esse sofrimento não é apenas
responsabilidade do indivíduo; é também o resultado de
influências sociais mais amplas.
A sociedade hoje incentiva mais alimentação e menos exercícios.
A propaganda em massa promove alimentos excessivamente
salgados, açucarados e gordurosos, enquanto as refeições se
tornaram excessivamente grandes. Ao mesmo tempo, o estilo
de vida das pessoas se tornou muito mais sedentário. Por
exemplo, uma casa média norte-americana contém mais TVs do
que pessoas, e estudos confirmam que passar várias horas por
dia em frente à TV está altamente relacionado à obesidade.

Dadas essas questões, é evidente que, para lidar com o problema
de peso, você precisa estar ciente de como as forças da
sociedade estão impactando sua própria vida; a saber, como eles
encorajam um estilo de vida pouco saudável que o faz sofrer e
como esse sofrimento, por sua vez, faz com que você coma
mais. Se você refletir profundamente sobre esse círculo vicioso,
poderá começar a resistir a ele.

Os ensinamentos budistas apoiados pela ciência
nutricional fornecem um método eficaz e holístico

para lidar com seu problema de peso.

Parte 04
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É aqui que uma abordagem budista chega ao cerne do problema.
Ele ensina como obter uma visão profunda do sofrimento que
está por trás de seu estilo de vida pouco saudável. Esse insight
permite que você assuma o controle de seus pensamentos,
sentimentos e comportamento para que possa transformar sua
vida.

Combinando as abordagens do budismo e os conselhos da ciência
nutricional, você tem um método sustentável e holístico para
perder peso e transformar sua vida.
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Estamos acostumados a pensar em nós mesmos de maneira
individualista, como ilhas separadas, desconectadas das outras
pessoas e de nosso ambiente. Mas essa crença é uma ilusão -
estamos, na verdade, todos conectados.

Considere como comer uma laranja simples pode conectá-lo
com o mundo inteiro: a laranja cresce em uma árvore que
alguém plantou; a árvore cresce do solo, com a ajuda da água e
do sol; muitas pessoas estão envolvidas na colheita, embalagem
e transporte das frutas, e todas elas são influenciadas por
inúmeras outras pessoas. Dessa forma, tudo e todos estão, em
última análise, conectados à laranja.

Infelizmente, muitas pessoas não estão cientes dessas conexões.
Portanto, consomem sem considerar o bem-estar das pessoas e
do planeta.

Um bom exemplo disso são as pessoas que comem muita carne,
o que drena muito os recursos do planeta. É preciso 100 vezes
mais água para produzir um quilo de carne do que um quilo de
proteína de grãos, e a criação de gado também contribui
enormemente para as mudanças climáticas. Além disso, a
produção de carne geralmente envolve o tratamento desumano
dos animais. Portanto, comer carne é um ato egoísta, que
prejudica o planeta.

À medida que você perceber que o que você come o conecta à
sua comunidade e, em última análise, a todo o planeta, você
entenderá que seus hábitos alimentares não devem ser egoístas. 
Isso pode inspirá-lo a abandonar o consumo excessivo de carne
e adotar uma dieta mais rica em vegetais, feijão e grãos. 

Por estarmos conectados a tudo e a todos no
planeta, devemos ter plena consciência de como

consumimos recursos.

Parte 05
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Desta forma, você estará ajudando a sustentar um planeta mais
saudável com alimentos suficientes para todos.

Olhando além da borda do prato enquanto come, você
reconhece e valoriza sua conexão com tudo.
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O budismo reconhece que “você é mais do que aquilo que
come”. Em vez de apenas considerar como alimentamos nosso
corpo com comida, devemos também considerar como
alimentamos nossa mente.

Uma das coisas que alimentam nossas mentes são as
impressões dos sentidos, por exemplo, as imagens, sons e
cheiros recebidos por meio de nossos órgãos dos sentidos.
Nossas mentes podem ser alimentadas com certos sentidos
intencionalmente, conforme demonstrado na maneira como a
mídia de massa e os anúncios criam muitas impressões
sensoriais para nos direcionar, algumas das quais nos tornam
mais felizes e compassivos, e outras nos deixam ansiosos, com
raiva ou tristes .

Outra coisa que alimentamos é a volição. Esta é a nossa vontade
ou desejo mais profundo de obter algo. O desejo por comida,
dinheiro ou fama provavelmente nunca nos permitirá ficar
satisfeitos, porque os desejos são doentios. Por outro lado, o
desejo de ter compaixão por todos os seres vivos
provavelmente criará alegria e paz em nossas vidas, porque a
compaixão é um desejo saudável.

Nós também nos alimentamos de várias coisas em nossa
consciência, que tem um nível profundo e invisível e um nível
consciente "desperto". Todas as nossas experiências e
percepções têm um impacto no nível mais profundo e,
eventualmente, os efeitos desse impacto surgem em nossa
mente consciente, como sentimentos positivos de amor e
compaixão ou sentimentos negativos de raiva e ódio. 

Perder peso e transformar sua vida não se trata
apenas de como você alimenta seu corpo; é

também sobre como você alimenta sua mente.

Parte 06

17



Desta forma, você estará ajudando a sustentar um planeta mais
Nossa mente consciente precisa encorajar o crescimento dos
sentimentos positivos em vez dos negativos.

Para fazer isso, precisamos estar atentos a todas as nossas
impressões sensoriais, desejos e sentimentos conscientes. Isso
garantirá que não alimentemos nossa mente com negatividade,
porque a plena atenção dissolve os sentimentos negativos
enquanto encoraja desejos saudáveis, como a compaixão, para
crescer.

Quando nos tornamos mais conscientes, nos tornamos mais
saudáveis   não apenas no corpo, mas também na mente.
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Infelizmente, o mercado de dietas para perder peso está cheio
de conselhos contraditórios. Por exemplo, algumas dietas
afirmam que os carboidratos são ruins, enquanto outras afirmam
que você pode comer quantos carboidratos quiser porque, na
verdade, você deve se preocupar com as gorduras!

Na verdade, é melhor ignorar essas dietas extremas e, em vez
disso, aprender com a ciência nutricional moderna, que ensina
que, em vez de eliminar um macronutriente importante de sua
dieta, você deve se concentrar na qualidade - e não apenas na
quantidade - desses nutrientes: Escolha alimentos com bons
carboidratos, boas proteínas e boas gorduras, não os ruins.

Então, onde encontramos alimentos com nutrientes de boa
qualidade?

Os carboidratos mais saudáveis   vêm de grãos integrais, legumes,
vegetais e frutas, enquanto os carboidratos do pão branco, arroz
branco, macarrão, alimentos açucarados e batatas são muito
menos saudáveis.

Outro nutriente essencial é a gordura, mas é importante
distinguir entre gorduras boas e ruins. Uma regra simples é que
as gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas (como as
encontradas no azeite, nozes, abacate, peixe, tofu e assim por
diante) são geralmente saudáveis. Muitas vezes, essas fontes
também contêm gorduras ômega-3 saudáveis, que são
extremamente benéficas para o coração. As gorduras saturadas,
por outro lado (como as encontradas em carnes vermelhas e
laticínios), devem ser limitadas, enquanto as gorduras trans
(encontradas principalmente em fast food) devem ser 

Para se alimentar de forma saudável, você precisa
pensar cuidadosamente sobre a qualidade e não
sobre a quantidade dos nutrientes que consome.

Parte 07
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evitadas por completo.

As proteínas são melhor obtidas a partir de feijão, nozes,
sementes e grãos inteiros, porque esses alimentos contêm mais
fibras saudáveis, vitaminas e gorduras. Embora a carne vermelha
tenha muita proteína, ela também contém muita gordura
prejudicial à saúde, razão pela qual você deve limitar a
quantidade de carne vermelha que ingere.
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Não importa quais curas “milagrosas” sejam anunciadas no
mercado, o fato é que você precisa equilibrar a energia que
entra e a que sai para manter um peso saudável, o que significa
que você precisa fazer exercícios para queimar calorias e,
quanto mais duro e por mais tempo você treinar, mais peso
perderá.

Além de ajudá-lo a perder peso, o exercício regular pode trazer
muitos outros benefícios à saúde. Em adultos, diminui o risco de
diabetes, doenças cardíacas e outras condições. Também
melhora o humor, reduz o estresse e prolonga sua vida. Na
verdade, os programas e pílulas para emagrecer no mercado
podem alegar ser “a cura perfeita”, mas o exercício regular é o
mais próximo de uma poção mágica que você pode obter!

Portanto, como o exercício é tão essencial para uma boa saúde,
quanto você realmente precisa fazer?

As diretrizes federais dos EUA são de que os adultos devem
fazer 2,5 horas de exercícios aeróbicos de intensidade moderada
por semana. Isso pode ser qualquer coisa, desde caminhadas
rápidas a dança de salão e jardinagem. Também é essencial que
depois da atividade você tenha um bom descanso: estabeleça um
ritmo de sono regular e evite refeições pesadas e bebidas com
cafeína antes de dormir.
Embora este exercício aeróbico ajude você a perder peso, não é
o único tipo de exercício importante. Você também precisa se
concentrar em exercícios que aumentam sua força e flexibilidade
para que você possa construir músculos, melhorar a agilidade e
evitar lesões ao fazer exercícios aeróbicos. 

Faça do exercício físico regular uma parte central
da sua missão para perder peso e ter uma vida

saudável.

Parte 08
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Esses exercícios podem ser tão complexos ou simples quanto
você desejar. Por exemplo, você pode fazer flexões algumas
vezes por semana para treinamento de força e fazer alguns
alongamentos, todos os dias, se possível, para flexibilidade.
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Todos nós temos hábitos que nos levam a fazer coisas que
sabemos que não devemos fazer, como lanches nocivos à noite.
Se você quer transformar sua vida, precisa tentar vencer esses
maus hábitos.

A primeira coisa que você deve fazer é mudar os hábitos que o
impedem de estar atento ao momento presente. Por exemplo,
se você percebe que tem o hábito de assistir TV sem pensar por
horas, tente se conter ao pegar o controle remoto, respire
calmamente e pergunte: "Por que estou prestes a assistir
televisão?"

Você também pode descobrir que sua TV, celular ou jornal o
distraem enquanto você come. Tente deixar essas distrações de
lado por pelo menos uma refeição por dia para que você possa
se concentrar totalmente na comida. Quando você está focado
em sua comida, você será capaz de comer mais devagar para
saber quando está satisfeito e ficará mais ciente de emoções
como o tédio ou a raiva que podem estar obrigando você a
comer.

Essa consciência torna mais fácil manter seus hábitos
alimentares sob controle.

Outro hábito importante que você precisa estar ciente é a
tendência de inventar desculpas para evitar exercícios físicos.
Por exemplo, você pode dizer a si mesmo que "não tem tempo"
para se exercitar. Se for este o caso, tente “encontrar tempo”
de forma proativa, como acordar mais cedo, talvez, ou fazer
algum exercício durante a hora do almoço.

Pense cuidadosamente em como você pode se
livrar dos maus hábitos que o mantêm preso a um

estilo de vida pouco saudável.

Parte 09
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Se você sente que está voltando aos velhos hábitos que pensava
ter conquistado com sucesso, não desista de todos os seus
esforços. Basta estar atento às suas ações novamente. Isso
permitirá que você se sinta motivado novamente para que possa
voltar aos trilhos.

Desenvolva estratégias de alimentação e exercícios para ajudá-
lo a ver seus planos de perda de peso até o fim.
Existem muitos bons conselhos sobre como perder peso de
forma sustentável. No entanto, nem sempre é tão fácil colocá-lo
em prática. A melhor maneira de se manter no caminho certo e
realmente fazer mudanças em sua vida é manter um registro por
escrito de seus objetivos e progresso.

Esses registros podem ser separados em uma estratégia
InEating e uma estratégia InMoving.

A sua estratégia InEating deve ser uma motivação para se
alimentar de forma saudável e consciente. Escreva por que você
acha que uma dieta saudável é desejável, quais obstáculos estão
impedindo você de alcançá-la e como você pode removê-los.
Por exemplo, se você acha que fazer um lanche noturno em
frente à TV é um obstáculo, você pode escrever um plano como:
"Farei um acordo com um amigo para que possamos ligar um
para o outro como um lembrete para desligar a TV depois de
uma hora e dormir bem. ”

A sua estratégia InMoving irá ajudá-lo a fazer exercício físico
suficiente, estando atento aos seus movimentos. Reflita sobre
por que o exercício é importante, considere quais atividades
você realmente gosta de fazer e anote suas metas de exercícios
semanais. Tente alcançar os mesmos objetivos por quatro
semanas e, em seguida, crie um novo conjunto de objetivos
mais difíceis para as próximas quatro semanas.

Seu primeiro objetivo pode ser exercitar-se 20 minutos por dia,
digamos, caminhar cerca de 2.500 passos.
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Sua próxima meta de quatro semanas pode ser caminhar por 40
minutos por dia, alcançando cerca de 5.000 passos e assim por
diante.

Ao criar essas estratégias de alimentação e exercícios, você
será capaz de identificar os problemas que está tendo, pensar
em soluções para eles e, em seguida, seguir seus planos,
tornando muito mais fácil transformar sua vida.
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O problema da obesidade na sociedade moderna não pode ser
resolvido por dietas da moda. Isso negligencia os importantes
problemas sociais que nos levam a comer demais e a evitar
exercícios. Somente enfrentando esses problemas podemos
esperar viver uma vida mais saudável. A abordagem budista nos
fornece uma solução: ela nos permite refletir verdadeiramente
sobre todos os problemas que são prejudiciais à saúde e nos
ajuda a lidar com eles vivendo apenas no momento presente.
Combinado com a ciência nutricional moderna, fornece a melhor
maneira de viver um estilo de vida saudável e sustentável.

Ideias acionáveis   deste livro em piscadas:

Uma dica de dieta saudável: Os grãos integrais são o alimento
perfeito para um estilo de vida saudável.

Se você deseja ter uma dieta saudável, esses grãos são um
ótimo lugar para começar. Eles são particularmente bons para a
sua saúde, possivelmente devido à sua combinação específica de
nutrientes, que ajuda a proteger contra doenças cardíacas,
diabetes e câncer.

Siga as sete práticas de um comedor atento.

Se você quiser comer com atenção, deve lembrar que é preciso
prática dedicada. Para ajudá-lo a manter o objetivo, tente estas
sete etapas para comer conscientemente:

1. Honre a comida: mantenha as conversas na hora das refeições
focadas nos alimentos que você está comendo e não discuta
sobre outros assuntos. No Vietnã, costuma-se evitar criticar as
pessoas durante as refeições, para que possam digerir em paz.

2. Envolva todos os seus sentidos: aproveite a estimulação dos
sons, cheiros, cores, texturas e sabores da refeição.

A mensagem principal deste livro é:
Resumo Final



3. Sirva a comida em porções modestas: porções modestas
ajudam a evitar comer demais e preservar os recursos do
planeta.

4. Saboreie pequenas mordidas e mastigue bem: pequenas
mordidas permitem que você aprecie mais a comida e mastigar
bem ajuda a digeri-la melhor.

5. Coma devagar: se comer devagar, parará quando estiver
satisfeito, sem comer em excesso acidentalmente.

6. Não pule refeições: pular refeições pode nos deixar com fome,
de modo que optamos impulsivamente alimentos não saudáveis.

7. Faça uma dieta baseada em vegetais: olhe além da borda do
prato. As carnes vermelhas e processadas não são apenas
prejudiciais à saúde do corpo, mas também prejudicam o meio
ambiente. De acordo com alguns pesquisadores da Universidade
de Chicago, ser vegetariano faz mais para prevenir o
aquecimento global do que trocar seu Camry por um Prius.
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