
GUIA DO 2ºRETIRO
APRENDA A MEDITAR
ONLINE
Um evento para todas que sofrem com ansiedade e para
todos os níveis de meditação, até para você que nunca
meditou

MEDITAR.COM.VC



Guia do 2ºRetiro
aprenda a meditar
online
Este é o seu guia para o 2º Retiro Aprenda a
Meditar para transformar a sua vida. 
Ele te acompanhará durante todos os quatro
dias para que você não perca nada e se oriente
ao longo do seu dia.
Aqui você vai encontrar um conteúdo poderoso
para manter os efeitos da prática durante a sua
rotina, em casa ou no trabalho.
Com isso, você vai sentir níveis de ansiedade e
estresse cada vez mais reduzidos conforme
você avança em sua prática e mergulha no
universo da meditação.
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PROGRAMAÇÃO

A programação do 2º Retiro Aprenda a Meditar;

ESCLARECIMENTOS

Esclarecimentos sobre outros projetos coordenados por mim, Gabi Frantz;

ORIENTAÇÕES

Orientações sobre as meditações;

INFORMAÇÕES

Informações adicionais sobre a prática meditativa;

O QUE É?

O que é o método de meditação Consciência Plena.

SURPRESAS

E algumas surpresinhas mais



Que, ao longo do nosso evento, outros
materiais importantes serão
disponibilizados. Sempre com o objetivo
de facilitar a disciplina, o entendimento e
o seu progresso na jornada da meditação. 
Uma transformação incrível está à sua
espera!

LEMBRANDO



O que é consciência
plena?
A consciência plena é um método de meditação
desenvolvido por mim. Em um momento muito delicado da
minha vida, eu me recolhi nos remansos da minha
consciência interior à procura de compreensão.
Lá encontrei a tranquilidade, o desapego e o entendimento
sobre os três pilares em que consiste o método Consciência
Plena:



Consciência Plena

1. INTENÇÃO SUSTENTADA;

2. EMOÇÕES ELEVADAS;

3.  PROJEÇÕES FUTURAS.

Todos eles são importantes para você viver
o presente, ser mais livre para aproveitar a
vida, aproveitar melhor o seu tempo e viver
com leveza.
Durante o retiro, você vai aprender esse
poderoso método para despertar e
desenvolver esses 3 pilares da sua
Consciência Plena.



Confira a
programação

TODAS AS AULAS COMEÇARÃO ÀS 8
HORAS E 30 MINUTOS DA MANHÃ .
TODAS AS AULAS FICARÃO DISPONÍVEIS
DURANTE 24 HORAS ,  MAS NÃO MAIS
DO QUE ISSO. ENTÃO, CUIDADO PARA
NÃO PERDER NENHUMA, HEM!

Então, cuidado para não perder nenhuma, heim!



 Autoconhecimento

 Autoestima

 Equilíbrio

 Saúde

4 Aulas e 4 dias repletos de conteúdo que
vão mudar a sua vida

Confira a
programação

O 2º Retiro Aprenda a Meditar foi dividido em quatro aulas.
Cada uma tem um tema específico, escolhido de acordo com
aquilo que mais mentalizamos para a nossa vida:



O objetivo desse evento é fazer
dessa data um momento de
pausa, percepção de si e
autovalorização.

Confira a seguir informações
detalhadas sobre cada encontro!

Confira a
programação



1ª AULA -  MEDITAÇÃO GUIADA
PARA ACABAR COM A ANSIEDADE

Sistema Nervoso e Neurociência - entenda como o seu cérebro
funciona e como você pode ser menos ansioso

Meditação para relaxar - ativação do sistema nervoso
parassimpático ou equilíbrio do sistema nervoso



2ª AULA -  TÉCNICAS INCRÍVEIS PARA
RESTAURAR A SUA DISPOSIÇÃO DE VEZ

Mundo interno e mundo externo -  como você pode se
fortalecer internamente e não se abalar / estressar

Meditação da força - desperte sua força interna 



3ª AULA -  MEDITAÇÃO PARA VIVER A
PAZ INTERIOR QUE VOCÊ MERECE

Tensão mental - entenda os motivos e como você pode
superar a tensão mental

Meditação da paz - desperta um estado de serenidade e
tranquilidade nos seus pensamos e emoções



4ª AULA -  AS MELHORES TÉCNICAS
PARA ALCANÇAR O EQUILÍBRIO FÍSICO
E MENTAL

Ondas emocionais - conheça seus padrões emocionais e
saiba como mudá-los

Meditação do equilíbrio emocional - encontre o seu
equilíbrio e cure sua mente da ansiedade e do estresse



Os 10
mandamento
s do Retiro

1. Al imente seu
corpo com
consciência

2.  Integre
atividades f ís icas
no seu dia:
caminhada, yoga,
tai  shi . . .

3.  Conecte-se com
a sua natureza



Os 10
mandamento
s do Retiro

4. Medite

5.  Tome um banho
de Sol

6.  Hidrate-se



Os 10
mandamento
s do Retiro

7. Ouça uma música
de alta vibração que
você goste

8.  Conecte-se com
seus sonhos e
desejos

9.  Escreva



Os 10
mandamento
s do Retiro

10. 
Agradeça
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DETOX DIGITAL DE INTERNET E CELULAR

O momento de meditação, mesmo online, é um momento de sossego, de
desapego 
e concentração. Por isso, coloque o celular no silencioso, desligue o modo de
sincronização e outras notificações dispersivas. E durante os dias do retiro vamos 
fazer um detox digital, tente ficar menos conectado nestes dias.

O QUE VESTIR?

Quando for meditar, procure vestir roupas leves, frescas e confortáveis. 
Roupas que permitam flexibilidade e relaxamento.
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CANTINHO DA MEDITAÇÃO

Escolha um lugar na sua casa em que você se sinta bem. Decida onde irá se
sentar
(chão, almofada, sofá, cadeira; ou onde irá se deitar).
Decore com algum objeto que te conecte com o teu objetivo com a meditação.
Escolha um aroma que te ajude a relaxar, a lavanda é uma boa pedida. 
Coloque seus fones de ouvido e embarque comigo nas nossas aulas.

MANTRAS E FONE DE OUVIDO

Escolha um mantra para ambientar a sua prática meditativa. Caso os ruídos
externos te incomodem, adote o uso de um fone de ouvido. Assim, você
conseguirá se concentrar melhor. Vou te passar algumas dicas de mantras para
que você possa ouvir ao longo dos dias do retiro.
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AROMAS

O uso de aromas e essências é também um poderoso recurso para relaxar e
abstrair. Eu gosto muito de usar dois aromas durante minhas meditações:
olíbano e lavanda.

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Nossos encontros terão duração de 1 hora e 30 minutos. Por isso, tome um
café da manhã reforçado, mas nada que seja pesado. Dê preferência para
frutas, grãos e sucos frescos. Garanta que água esteja ao seu alcance. É
importante manter-se hidratada ao longo de toda a nossa meditação e ao
longo de todo o dia.
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QUAL O MELHOR HORÁRIO PARA MEDITAR?

Alterações na química do cérebro tornam o acesso à mente subconsciente 
mais fácil, e isso acontece de maneira mais fluida logo após você acordar pela
manhã e antes de ir para a cama à noite. Esses são os melhores horários para
meditar, porque você pode migrar mais facilmente para os estados Alfa ou Teta.
Gosto de meditar mais ou menos no mesmo horário todos os dias pela manhã e a
noite.

QUAL A MELHOR POSTURA PARA MEDITAR?

Durante a meditação você pode posicionar o seu corpo de diversas maneiras, mas
omais importante é se manter em uma posição confortável. Você pode meditar:
Em postura clássica; Sentada no chão; Sentada na cadeira: sempre atente para que
os seus pés estejam em contato com o chão; Sentada no sofá; Deitada: mas tome
cuidado para não pegar no sono.
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PERÍODO DE MEDITAÇÃO

A meditação, como todo exercício, deve ser praticada regularmente e
aos poucos.

FOCO E MENTALIZAÇÃO

A meditação não exige limpar os nossos pensamentos. O fundamental é se
concentrar em um ponto: pode ser um objeto, a sua respiração ou parte do
seu corpo.
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RESPIRAÇÃO

A respiração é crucial para uma prática meditativa transformadora. Ao
inspirar e expirar, concentre-se em manter um fluxo contínuo sem paradas,
ruídos ou pressa. Apenas o ar saindo e entrando em seus pulmões
naturalmente.

IDADE E NÍVEL DE APRENDIZADO

A meditação é para todas as idades e níveis de estudo. Não se preocupe,
apesar de meditarmos em grupo, cada um tem seu próprio ritmo. Não há
problema algum nisso.
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GESTANTES
Gestantes podem meditar e é uma excelente prática para relaxar a mamãe e o
bebê!

PRECAUÇÕES
Seja gentil consigo. Meditar não se trata de se provar, mas de se
compreender e de se aceitar. Desfrute desse momento, se por algum
momento ficar desconfortável. Finalize a prática com gratidão e respire
profundamente diante desse novo dia que se inicia.
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MEDITAÇÃO DE DOIS MINUTOS 

Você também pode meditar 2 minutos a cada duas ou três horas
durante o dia.



MEDITAÇÃO DE 2 MINUTOS
Você pode praticar essa meditação sentado ou caminhando.
Na primeira inspiração, diga a primeira linha da meditação a seguir - mas diga em
silêncio, para você mesmo - e, ao expirar, diga a segunda linha.

Nas seguintes inspirações e expirações, você poderá utilizar apenas as palavras-
chaves.

Inspirando, eu sei que estou inspirando. Expirando, eu sei que estou expirando. (Dentro.
Fora.)

Inspirando, minha respiração fica mais profunda. Expirando, minha respiração fica mais
lenta. (Profunda. Lenta.)

Inspirando, sou consciente do meu corpo. Expirando, acalmo meu corpo.
(Consciente do meu corpo. Acalmo)

Inspirando, eu sorrio. Expirando, eu liberto. (Sorrio. Liberto.)

Inspirando, eu me envolvo no presente. Expirando, eu desfruto do presente.
(Presente. Desfruto)



Como aprender
a meditar?

Na meditação aprendemos a prestar atenção na respiração, sentindo quando ela
entra e sai, e notamos quando a mente se afasta dessa tarefa. A prática de retornar à
respiração constrói os músculos do foco e da consciência.
Quando prestamos atenção na nossa respiração, aprendemos a retornar e
permanecer no momento presente. Passamos a nos ancorar no aqui e no agora: sem
julgamentos, sem ansiedade sobre o amanhã, sem o estresse do hoje ou do ontem.

Mas, embora a ideia por trás da meditação pareça simples, a prática requer paciência
e persistência! Antes de se entregar sozinho à jornada meditativa, é preciso conhecer
essa prática, saber a lógica por trás dela. E é por isso que estamos aqui hoje!



Por que você precisa
aprender a meditar hoje?
A meditação vai te proporcionar uma vida com mais leveza, vai te
ajudar a tomar melhores decisões e estar presente de verdade naquilo
que você se propor a fazer.
Os benefícios da meditação não estão limitados ao nosso campo
psíquico ou mental. 
Ter o hábito de meditar traz benefícios reais para nossa saúde física.
Quem fala isso não sou só eu. 
Médicos e cientistas já reconheceram o poder da meditação como
parte fundamental para o tratamento de problemas como insônia,
depressão, ansiedade, estresse, obesidade, falta de memória e etc. 
No final desse guia, você vai encontrar algumas referências
importantes sobre o assunto.



Por que você
deveria
descartar a
meditação?
Não existem contraindicações.
Não há efeito colateral negativo.
Meditar não vai te fazer nenhum
mal e tem um potencial incrível
de te fazer MUITO bem.



 Encontre o melhor lugar para você meditar;1.

  2.  Descubra o melhor horário para você;

  3.  Encontre uma postura confortável ;  

  4.  Não se cobre tanto:  meditar não é “não pensar em nada”;

  5.  Comece aos poucos,  um minuto de cada vez;

  6.  Foco na respiração;

  7.  Seja genti l  com o seu corpo e a sua mente:  observe-se;

  8.  Exercite o músculo da concentração;
 
  9.  Não busque perfeição,  busque persistência;
  
  10.  Sinta os efeitos da meditação.

10 dicas para
começar a
meditar agora



PLAYLIST NO SPOTFY:

https://open.spotify.com/playlist/3ccf9KZRvygOLMe2scO1oU?
si=KRJyG07xSs2_LwYc608Tvw

https://open.spotify.com/playlist/3ccf9KZRvygOLMe2scO1oU?si=KRJyG07xSs2_LwYc608Tvw


MANTRAS
PODEROSOS PARA
ESCUTAR DURANTE
A MEDITAÇÃO:

PAVAN GURU
“Que a força possa estar
com você.”

ONG NAMO

“Energia Criativa de Todo o
Cosmos.”

GAYATRI

“Mantra Universal de
Proteção.”

BABANAM
KEVALAM

“O amor é a essência de
tudo que existe.”

LOKAHA



Primeiro,  sente-se em uma posição
confortável ;

Defina a duração da prática:  mas sem exigir
demais de você;

Observe seu corpo;

Sinta a sua respiração;

Tente fechar os olhos e manter sua
concentração no r itmo da sua respiração;

Perceba quando sua mente divagar;

Seja genti l  com sua mente errante;

Final izar com bondade.

Como eu posso
meditar?



6 DICAS PARA ENCONTRAR TEMPO PARA MEDITAR

1. Programe suas meditações;
2. Escolha um horário com poucas distrações;
3. Encontre um tempinho livre no meio da sua
programação;
4. Comprometa-se com a sua saúde;
5. Quebre sua programação só em caso de
emergências;
6. Medite de qualquer maneira!



1. Ideias prontas e distorcidas sobre a
meditação;
2.  Para meditar é preciso parar de pensar;
3.  Meditar é se deixar levar pelas suas
divagações;
4.  Meditar é ref let ir  demoradamente;
5.  A meditação tem como objetivo relaxar a
pessoa após um dia cansativo;
6.  A meditação é uma prática rel igiosa;
7.  O objetivo da meditação é el iminar os
pensamentos desagradáveis;
8.  É preciso ter acessórios ( incenso,  almofada
de meditação) para meditar bem;
9.  Só conseguimos meditar quando estamos
calmos.
10.  Meditação é uma prática rel igiosa.

Os 10 mitos 
comuns sobre a 
meditação



O que é o
Meditar Pleno?

O Meditar Pleno é um grupo exclusivo de meditação. Ele
tem como objetivo proporcionar os efeitos da meditação
e o aprofundamento da consciência meditativa para
aquelas e aqueles que se sentem prontos e seguros para
avançar pelo universo da meditação.
Você pode saber mais sobre o Meditar Pleno pelo meu
contato direto ou pelo link a seguir:
https://meditar.com.vc/meditarpleno/
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https://meditar.com.vc/meditarpleno/


Quem é Gabi Frantz
e o Meditar Com
Você?

Há vinte anos eu comecei a meditar. Durante essa longa trajetória,
me formei como terapeuta holística pela Quantum University, nos
EUA; viajei para Índia para aprender mais sobre os chakras com o
guruji, Vagish Shastri; atuei em um projeto lindo de
acompanhamento de pacientes em hemodiálise na Santa Casa de
Misericórdia de Pelotas, no Rio Grande do Sul; e, por fim, fundei há
mais de cinco anos o Meditar Com Você.

O Meditar Com Você é um projeto que une o ensinamento da
meditação à velocidade da comunicação proporcionada pelas redes
sociais. O objetivo é universalizar e popularizar a prática meditativa.
Mostrar para as pessoas, alunas e alunos, que é possível, sim, fazer
da meditação um hábito saudável e fundamental para o nosso dia a
dia.



DICAS DE ARTIGOS,
DOCUMENTÁRIOS E LIVROS
IMPORTANTES SOBRE MEDITAÇÃO



Documentários

HEAL  -  NETFLIX

Documentário

EXPLICANDO A MENTE  -
NETFLIX

Documentário

QUANTO TEMPO O
TEMPO TEM  -  NETFLIX

Documentário



Livros

10% MAIS FELIZ 

Dan Harris

ATENÇÃO PLENA -
MINDFULNESS 

Mark Williams

O CÉREBRO BUDA

Rick Hanson

MINDFULNESS E
PSICOTERAPIA  

Christopher Germer



Livros

SUPERCÉREBRO 

Deepak Chopra

O PODER DO AGORA  

Eckart Tholle

EVOLUÇÃO
ESPONTÂNEA  

Bruce Lipton

A CIÊNCIA DA
MEDITAÇÃO  

Richard Davidson e Daniel
Goleman

SILÊNCIO  

Thich Nhat Hanh



MENEZES,  Carol ina Baptista;  DELL’AGLIO, Débora Dalbosco. Os efeitos da
meditação à luz da investigação científ ica em Psicologia:  revisão de l i teratura.
Psicologia ciência e profissão,   Brasí l ia ,   v .  29,  n.  2,  p.  276-289,  2009.
Disponível  em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1414-
98932009000200006&amp;lng=en&amp;nrm=iso .  Acesso em: maio de 2020. 
https://doi.org/10.1590/S1414-98932009000200006.

GOYAL, Madhav;  SINGH Sonal i ;  SIBINGA, Erica M. S. ;  et  al .  Meditat ion
Programs for Psychological  Stress and Well -being:  A Systematic Review and
Meta-analysis.  JAMA Intern Med, v.  174,  n.  3,  p.  357-368,  2014. Disponível  em:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24395196/  ; .  Acesso em: maio de
2020..doi :10.1001/jamainternmed.2013.13018.

 JHA,  A.P. ;  KROMPINGER, J .  &amp; BAIME, M.J .  Mindfulness training modif ies
subsystems of attention.  Cognit ive,  Affect ive,  &amp; Behavioral  Neuroscience.  n.  7,  p.
109–119,  2007. Disponível  em:
https://l ink.springer.com/article/10.3758/CABN.7.2.109  ;Acesso em: maio de
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Artigos

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932009000200006&lng=pt&tlng=pt
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24395196/
https://link.springer.com/article/10.3758/CABN.7.2.109


/meditar.com.vc

ME ACOMPANHE NAS
REDES SOCIAIS

/Meditarcomvcyoutube
/meditarcomvc

/meditar.com.vc

https://www.instagram.com/meditar.com.vc/
http://bit.ly/youtubemcv
https://www.facebook.com/meditar.com.vc
https://www.facebook.com/meditar.com.vc


Gostou?
COMPARTILHE COM QUEM
VOCÊ AMA!


