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   O Grupo de Pesquisa PICsUFES® articula a integração entre
ensino, pesquisa e serviço, difundindo as Práticas Integrativas e
Complementares em Saúde (PICS) aproximando a comunidade
acadêmica à sociedade civil, contribuindo nos contextos da
saúde e formação, estando devidamente registrado na Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), da Universidade
Federal do Espírito Santo (UFES). 

   O grupo é coordenado pela professora Drª Magda Castro e
conta com a participação e colaboração de professores da UFES
de distintas áreas de conhecimento, graduandos, profissionais
que trabalham com as PICS e professores de outras Instituições
de Ensino do Espírito Santo. Este grupo interprofissional é
composto por enfermeiros, fisioterapeuta, farmacêuticos,
nutricionista, educador físico e acadêmicos, pois   acreditamos
na potencialidade da integração dos distintos saberes. 

   Valorizamos o compartilhar de experiências e conhecimentos
entre distintos atores sociais tendo como comum, a paixão pelas
PICS, no âmbito do uso clínico, terapêutico e na pesquisa,
contribuindo para o fortalecimento e disseminação das Práticas
Integrativas e Complementares em Saúde de forma sólida,
baseada no saber científico e humanizado.

Sobre o Grupo de Pesquisa PICsUFES®
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   A meditação não se trata de uma
técnica da moda ou uma prática
passageira, ela na verdade é um estilo de
vida, uma forma de autoconhecimento e
desenvolvimento pessoal que data de
milhares de anos. Sua essência no
entanto, embora remonte aos ritos
budistas, é universal e mora dentro de
cada um de nós.
   
   A cada dia, mais e mais pessoas
enfrentam situações de estresse
continuado que culminam em disfunções
físicas e mentais. A ansiedade, a insônia e
as compulsões de diferentes ordens têm
sido marcadores disfuncionais cada vez
mais presentes. E ao estar na espiral
descendente de emoções e disfunções, o
indivíduo têm tentado buscar a paz e a
tranquilidade fora de si. Como se para
alcançar a paz e a serenidade, bastasse
usar uma técnica milagrosa que tudo se
instalaria no campo mental e físico e a
felicidade então pudesse reinar. Muitos
ainda vêem a meditação como essa
ferramenta milagrosa de alcance da
felicidade e do autoconhecimento. E isso
é um mito!

Introdução
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  A meditação é na verdade um facilitador para o encontro
consigo mesmo, para o despertar da consciência. Meditar nos
leva a perceber a necessidade de mudanças de comportamentos
e crenças que já não nos faz bem e nem bem aos que nos
cercam. Portanto, a grande intenção de estar em meditação é
trazer a mente para o estado presente, aproveitando com
alegria, serenidade e estado ampliado de consciência, o que o
agora traz para cada um de nós.

   O presente e-book tem como objetivo trazer ao leitor o real
significado da meditação, seus benefícios, seus tipos, algumas
reflexões importantes, sugestões de aplicativos gratuitos de
meditação e a indicação de alguns estudos significativos da área
que trazem a comprovação científica de seus efeitos no campo
da saúde física e mental.

   Desejamos boa leitura e boas meditações!
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   Entender do que se trata a meditação nos
leva a ampliar a visão, muitas vezes
distorcida que foi criada em torno dos seus
significados e conceitos.

   Meditar trata-se de um movimento de
ação na não ação. Calma! Já vamos
esclarecer isso. Estar em meditação é levar
sua consciência ao estado presente, no
aqui e no agora. Mesmo que a sua
consciência seja direcionada ao passado ou
ao futuro propositalmente, você estará
focado nos processos mentais e de
pensamento sugeridos no momento
presente.

   Estar no momento presente tem sido
desafiador nos últimos tempos, já que a
ansiedade e as preocupações nos deslocam
rotineiramente ao futuro e também ao
passado, nos mantendo sempre distantes
do momento presente. Ficamos envoltos no
que vai acontecer daqui a 1 minuto ou
daqui a uma hora, ou dias… ou mesmo ao
que nos aconteceu antes do agora, e assim
nossa vida passa. Quando nos damos
conta, pouco percebemos o estado atual
das coisas, dos sentimentos, das sensações
e do ser, do sentir.

Do que se trata a meditação?
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  A meditação pode então ser entendida como uma forma de
despertar a consciência para o momento presente sem
julgamentos e sem rótulos, fazendo as pazes com a mente.
Meditar não se trata de parar de pensar ou de calar totalmente
a mente. Isso não é possível, muitas vezes, enquanto humanos
que somos. Mas, silenciar os barulhos ensurdecedores de uma
mente inquieta e agitada, isso sim é possível com a prática
regular da meditação.
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redução dos níveis de estresse;
controle e remissão dos sinais e sintomas da ansiedade;
melhora do sono;
melhora do padrão de atenção e do foco;
controle dos distúrbios alimentares (anorexia, bulimia,
compulsão);
redução do uso de medicação para diferentes desordens:
insônia, dor, depressão, diabetes, hipertensão arterial, etc…;
melhora da capacidade criativa;
melhora da memória de curto, médio e longo prazo;
aumento da percepção corporal;
redução dos sinais e sintomas da depressão;
maior capacidade de resolução de problemas e desafios em
relações interpessoais;
aumento da auto-estima e confiança em si mesmo.

   Especialmente nas últimas três décadas, muitas pesquisas de
qualidade têm sido conduzidas ao longo do mundo a fim de
comprovar os efeitos da meditação em diferentes esferas da
vida diária. Caso o leitor tenha interesse em aprofundar o
assunto, deixaremos ao final deste e-book uma lista
interessante e atualizada de   algumas referências sobre o
mesmo.
 
   Nesse e-book listamos alguns dos benefícios:
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    A prática milenar da meditação tem
como foco principal de interesse e
objetivo o direcionamento da consciência
para o momento presente. Essa busca
pela atenção plena focada no aqui e no
agora pode ser conduzida de diferentes
maneiras e assim o é ao redor do mundo.
A meditação pode ou não ter caráter
religioso. Seu tipo dependerá do núcleo
social, religioso, cultural e acadêmico em
que ela será reproduzida.

   Existem dois grandes eixos de práticas
meditativas: as formais e as informais. As
práticas das meditações formais são
aquelas mundialmente conhecidas com o
sujeito em uma determinada postura fixa
(usualmente sentado em Lótus) e a
coluna ereta, permanecendo o indivíduo
assim por algum tempo. As meditações
informais, são aquelas rotineiramente
experimentadas por nós no decorrer de
toda e qualquer atividade que
executamos  em  nossa  vida  diária.
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Quando nos alimentamos e estamos voltados para as
sensações e as respostas corporais que esse momento nos
desperta: estamos em meditação!
Quando lemos um livro e mergulhamos de corpo e alma no
que ali está escrito: estamos em meditação!
Quando estamos em uma conversa com alguém em
verdadeiro processo de escuta e feedback consciente:
estamos em meditação!
Quando praticamos algum esporte ou atividade física que
nos coloca integralmente no momento presente, sem
distrações e fugas mentais: estamos em meditação!
Uma mãe que amamenta seu filho e faz desse momento algo
experienciado integralmente no momento presente,
certamente se encontra em meditação!
Um educador (a) ao preparar ou ministrar uma aula aos
seus educandos (as) com atenção plena e presença integral,
se encontra em meditação!
Um médico (a) cirurgião (ã) no momento em que opera
alguém, necessita estar no momento presente para o
sucesso do procedimento. Não cabe distrações! Nesse caso,
a meditação acontece!

   Segue abaixo alguns exemplos de práticas informais da
meditação:

   Os exemplos citados são alguns dos milhares de outros
exemplos que poderiam ser dados sobre a meditação informal.
Pensamos que essa reflexão pode trazer conforto aos nossos
corações ao nos mostrar que já somos meditadores natos.
Alguns com mais facilidade para estar em atenção plena que
outros, mas todos, sim, todos nós meditamos em algum
momento dos nossos dias.
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Meditação do tipo Zazen

Ou seja: MEDITAR É ALGO INERENTE À NATUREZA
HUMANA!
 
   Muito embora nos deixemos levar por uma mente inquieta e
falante, e tenhamos cada vez nos distanciado mais e mais da
serenidade mental, esse estado nos pertence e podemos acessar
se quisermos. Sim, é possível voltar ao caminho da paz e calma!
Por isso, as literaturas sugerem a combinação das formas
formais e informais de meditar. 

   As meditações formais podem ser praticadas em diferentes
posturas e formatos. Abaixo, seguem alguns tipos de práticas
mundialmente conhecidas:
 

   A meditação usualmente conhecida e praticada ao redor do
mundo, remonta aos ritos budistas e tibetanos, em que o
praticante encontra-se em ambiente silencioso, senta-se com as
pernas dobradas, coluna ereta, olhos a 45º de abertura (semi-
abertos), mãos em concha e polegares se encontrando ao
centro. Nessa forma de meditar, não são usadas músicas e
nenhuma outra distração que tente conduzir o praticante ao
distanciamento da sua percepção de respirar e do sentir seu
corpo em postura meditativa. Os budistas utilizam batidas
regulares de sinos e alguns instrumentos em algumas situações,
mas não em todo o tempo da prática. As práticas desse tipo são
feitas por 20 a 40 minutos em média, exigindo que o corpo se
mantenha a maior parte do tempo na mesma posição.
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   Uma fala importante budista em relação ao estado meditativo é:

MEDITAR É SOBRE ESTAR TRANQUILO EM ATIVIDADE E
ATIVO EM TRANQUILIDADE!: 
   

Meditação guiada
   Uma outra forma de meditação bastante conhecida, é a
guiada por músicas, por instrutores em tempo real ou por vozes
disponibilizadas por interfaces virtuais, tais como Youtube,
Spotify, App de meditação, dentre outros. Nesse caso de
meditação guiada, o praticante é levado a direcionar a sua
consciência para a condução que lhe é proposta ao longo da
“Guiança” sugerida e oferecida por uma fonte secundária.
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Meditação ativa
   As meditações ativas dizem respeito às práticas que envolvem
movimentos corporais variados que podem ser conduzidos
através da dança ou mesmo de comandos verbais específicos
oferecidos pelo instrutor habilitado. No mundo, as práticas de
meditação ativa propostas por Osho ficaram muito conhecidas
como possibilidades diferenciadas de viver o estado meditativo.
Osho divide suas meditações ativas em fases marcadas pelo
movimento corporal, a dança, a respiração, catarse, além do
silêncio e da inatividade. Osho considera em seus ensinamentos
que quando o corpo se coloca em movimento e experimenta
toda a sua potencialidade através da respiração, do grito e do
silêncio, o encontro com a consciência desperta acontece de
maneira mais fluida e orgânica.

Meditação Xamânica
   A meditação Xamânica tem origem no Xamanismo que
apresenta como base central a descoberta do potencial curador
que cada indivíduo tem, e nesse caso, a meditação é usada
como uma ferramenta para acessar esse indivíduo curador. As
meditações   Xamânicas  podem  ser  conduzidas  em  diferentes 

15



posições corporais e podem acontecer em vários ambientes,
dentre eles: uma mata, uma praia, uma gruta e também locais
fechados, como casas e espaços de meditação. Vale ressaltar que
a filosofia do Xamanismo remonta povos ancestrais e civilizações
tribais muito antigas, que se reuniam em torno de fogueiras,
instrumentos como tambores e flautas, e realizam suas
meditações buscando a cura para seus povos, assim como a
aproximação com a natureza.
   

Meditação Cristã
   As religiões cristãs já falam das meditações que o Cristo
realizava em sua existência na Terra, e com base nelas, várias
denominações religiosas cristãs instruem as pessoas a
realizarem leituras da bíblia ou passagens evangélicas e
meditarem com base nos ensinamentos religiosos. As práticas
sugerem que os ensinamentos sejam vividos no cotidiano
através de ações que preconizam o autoconhecimento e o bem a
si mesmo e ao próximo.   
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Mindfulness
   O Mindfulness foi trazido em 1881 para o ocidente e foi
traduzido dos termos “sati” e “smrti” que foram encontrados em
escrituras budistas. Para o português, o termo foi traduzido
para “atenção plena”. Muito das pesquisas e práticas dessa
forma de meditar são baseadas na Psicologia Cognitiva. De
acordo com os textos, o Mindfulness promove alegria para quem
o pratica e ajuda a revelar a verdadeira natureza da existência
do ser humano, que é nunca permanecer o mesmo e sempre
estar em processos de mudança. O Mindfulness utiliza práticas
em que o sujeito leva a sua atenção primeiramente a sua
respiração. A atenção plena consiste em observar seu corpo e
suas sensações sem julgamentos, sendo generoso e compassivo
consigo mesmo. A mente continuará a revelar pensamentos, eles
devem vir e ir, sem apego ao que se pensa e sem papel julgador.
Com a prática regular do Mindfulness, os pensamentos
negativos que antes permaneciam ruminativos no campo
mental, passam a ser facilmente captados, percebidos, mas não
há apego e permanência neles. O Mindfulness não exige uma
postura engessada para a prática da atenção plena, na verdade,
a técnica preconiza que você pratique a atenção plena em uma
postura confortável e em qualquer lugar do seu dia a dia.
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   O presente capítulo já traz uma questão
provocativa que permeia o pensamento de
muitas pessoas que nunca tiveram contato
com a meditação. E a resposta a essa
questão é: Sim, a meditação é para todos
os seres humanos! 

   Todos somos capazes de nos colocar em
estado meditativo ou em atenção plena. Na
verdade, muitos de nós já o faz sem
perceber que faz. Falamos nisso
anteriormente, mas vale repetir. Quando
você toma o seu café da manhã
inteiramente voltado para esse estado
presente, sentindo o gosto dos alimentos,
os cheiros e as sensações que isso produz
em você, você está em estado meditativo.
Quando você está no processo
interpessoal, ouvindo verdadeiramente o
que alguém tem a lhe dizer, se colocando
em um momento de escuta amorosa e
generosa, emitindo ou não depois uma
devolutiva consciente e amorosa, você está
em processo meditativo, ou seja, a
meditação não se trata apenas na clássica
postura em lotus e suas demais interfaces
fixas, ela permeia a natureza humana.

Então a meditação é para todos?
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   Meditar é algo simples, não tem a ver com sucesso ou
fracasso. Ter dificuldade em meditar e manter a mente em
estado presente é uma dificuldade de praticantes de longa
data também, não será uma limitação apenas de quem está
começando as práticas meditativas. 
 
   A meditação não se trata de um movimento que irá
entorpecer a sua mente, pelo contrário, ela o tornará mais
ativa e focada. 
 
   Alcançar serenidade mental não tem a ver com tornar a
mente lenta. Através da meditação, conduzimos a mente ao
despertar da consciência para o momento presente e para
aquilo que realmente importa, que seja relevante para o
nosso melhoramento pessoal.  Começamos a perceber com a
prática regular que passamos a ser mais proativos e menos
procrastinadores, mais atentos e com mais vivacidade em
nossas atividades.
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   você pode se colocar sentado no chão ou em uma cadeira.
Tente manter sua coluna ereta e fora do encosto (se
possível for). Feche seus olhos ou baixe seu olhar. Seus pés
podem estar apoiados no chão;
   leve a sua atenção para a sua respiração, perceba como o
ar entra e sai do seu corpo. Apenas respire, perceba e
observe, não julgue nem tente forçar um padrão respiratório
não usual;
   é possível que sua mente perca o foco do momento
presente, isso não é um problema, não se condene, apenas
traga novamente a sua atenção para a respiração. O fato de
perceber que sua mente perdeu o foco e se distanciou do
momento presente, já é um resultado satisfatório da
meditação;
   coloque-se como observador da sua mente e do seu
corpo. Permita-se perceber e sentir, com amorosidade e sem
julgamentos de seus pensamentos e ideias, não se julgue;
   após 1 minuto de prática abra os olhos devagar e olhe ao
seu redor, perceba como se sente.

   Indico aos iniciantes que iniciem sua prática meditativa que o
Mindfulness denomina a meditação de 1 minuto. Ela é simples e
eficaz:

1.

2.

3.

4.

5.

21

Quero começar a meditar, por onde começar?



  escolha uma posição de conforto mas que não te leve à
zona de conforto constante;
 você pode estar sentado, em pé, dançando, andando,
deitado;
  independente da sua postura, é necessário que você esteja
no momento presente e atento.

desejo e vontade para iniciar;
um local de sua escolha;
leveza e auto-acolhimento;
dedicação, disciplina e regularidade.

   Para muitos, praticar meditação por 1 minuto pode parecer
insuficiente, mas saiba que esse minuto de atenção plena
lhe trará grandes benefícios se praticado com regularidade.
Melhor que seja 1 minuto do que minuto nenhum!
 
   Sobre a postura para meditar:

1.

2.

3.

Em suma, você precisará para meditar de:

Sobre as possíveis distrações do ambiente:

   Você poderá ter dificuldades, ainda mais se morar em regiões
urbanas, para encontrar o local silencioso para meditar. E
lembre-se sempre que isso não é um problema ou um fator de
bloqueio para que você deixe de iniciar a sua prática meditativa.
Na verdade, deve ser visto como um convite para que você
medite percebendo os sons e as distrações ambientais que
chegam até você, mas sem se ater e se apegar a elas. Já posso
lhe  adiantar,  que no  início,  pode  não  ser simples,  mas com  a
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regularidade da prática, perceberá que os sons que vêm do
ambiente interagem com seu corpo e não te afetam
negativamente em seu estado meditativo. 

   Dessa forma, você se tornará capaz de meditar em qualquer
lugar, seja no aparente caos, ou no profundo silêncio.

Vale destacar: 

O barulho mais perturbador e desafiador será o da sua
mente inquieta e não os sons que vem de fora!
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Meditopia
Lojong
Vivo meditação
Zen
Insight Timer
Meditação Natura
Sattva
Medite.se

Instagram: @pics.ufes
Blog do Grupo de Pesquisa: picsufes.wixsite.com/picsufes

   Muitas pessoas ao redor do mundo têm usado aplicativos de
meditação acessíveis e simples. Basta baixar em seu celular ou
notebook e utilizar. Segue abaixo uma lista deles:

Vocês podem encontrar informações sobre meditação
também em nossas mídias sociais:
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   O presente e-book teve como objetivo revelar que a meditação
pode ser uma prática acessível a todos e que traz enormes
benefícios para a saúde física, mental e espiritual. Não existe um
tipo melhor ou pior de meditação, cada pessoa poderá se
identificar mais com uma ou outra forma de meditar, e está tudo
bem! 

   O importante é tornar a meditação um hábito no seu dia a dia,
até que ela seja a Meditação de Cada Instante. Ou seja, até o
momento em que você perceberá que ela poderá fazer parte de
praticamente toda a sua rotina diária.

Desejamos que medite e que se faça feliz!
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Conclusão



 Instagram: @pics.ufes
 
E-mail: picsufes@gmail.com
 
Site: picsufes.wixsite.com/picsufes
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