
Meditação Guiada para
acabar com a ansiedade
Entenda como o cérebro processa a ansiedade e o bem-
estar para estimular a sua mente a trabalhar a seu favor
e para evitar o cansaço mental.

AULA 1 -  RETIRO APRENDA A MEDITAR 



O Sistema Nervoso e
seu Equilíbrio
Nós temos no nosso corpo um sistema que de todos os existentes é
o principal.

Segundo Rick Hanson, da Universidade de Berkeley, o nosso sistema
nervoso é o que faz a informação circular, porque ele está
“espalhado” por todo o nosso corpo e é o único que se interconecta
e influencia todos os outros sistemas (endócrino, digestivo,
cardiovascular, respiratório, imunológico e etc).



Este sistema
nervoso está
dividido em 
3 partes: 

Sistema Nervoso Simpático  —  
SNS  (que nos possibi l i ta reagir  a
uma ameaça ou oportunidade),  

Sistema Nervoso
Parassimpático  — SNP  (que
produz uma sensação de
tranquil idade,  geralmente
acompanhada de satisfação),

e Sistema Nervoso Entérico —
SNE  (que controla o sistema
gastrintestinal) .

 



O SNS  e SNP  se comportam como
uma gangorra:  quando um sobe, o
outro desce.

A natureza das at ividades que
exercemos todos os dias nos
conduzem a um estímulo do
Sistema Nervoso Simpático,
colocando-nos sempre alertas e em
uma postura de luta ou fuga.



E como estimular o Sistema
Nervoso Parassimpático para
que a gangorra esteja em
equilíbrio?

Uma das primeiras coisas que aprendemos
quando começamos a meditar é respirar.

Com a respiração consciente em um primeiro
momento, e ao longo do tempo ao aprender
exercícios avançados, estimulamos diretamente o
SNP.



E qual a vantagem
para o meu dia a dia?

A influência tranquilizadora e estabilizadora do SNP ajuda a
pensar claramente e a evitar atitudes inconscientes capazes
de prejudicar você mesmo ou às pessoas ao seu redor. 

O SNP é também responsável por acalmar e tranquilizar a
mente, favorecendo percepções contemplativas.

E quando afirma-se que o Sistema Nervoso se interconecta a
todos os outros sistemas, isso quer dizer que o SN equilibra
todos os outros sistemas, trazendo assim um bem estar físico,
emocional e mental pleno.
 dia.



Então, por que
meditar?

Diversos programas de meditação já foram aprovados por inúmeros estudos
científicos, os quais divulgaram resultados muito animadores no que diz respeito
ao sistema imunológico, alívio de dores crônicas, tratamento da ansiedade, insônia
e recaídas de depressão.

Ao contrário do que se acreditou durante muito tempo, o cérebro continua
apresentando “plasticidade" até mesmo na idade adulta. Meditando podemos
influenciar e modificar a nossa arquitetura cerebral, no intuito de aumentar o
nosso bem-estar e qualidade de vida.
Estudos realizados revelam alterações visíveis nas regiões do cérebro associadas à
memória, consciência de si, empatia e estresse. Mesmo em sujeitos que haviam
treinado a meditação durante dois meses, as alterações já eram perceptíveis.



A meditação é um estado de consciência que se cria
quando a pessoa presta atenção no momento presente.
É uma maneira de ter a mente aberta em relação à
nossa experiência de vida.

Nossa educação,  nossos condicionamentos e certos
automatismos nos levam a um estado de desconforto
quando a vida se mostra dif íc i l  e nos impede de
desfrutá- la quando ela se mostra agradável .  

Nosso cérebro frequentemente nos leva para longe de
onde estamos (para o passado ou para o futuro).  E por
isso,  muitas vezes f icamos alheios à nossa própria vida.

A meditação nos propõe que dominemos, etapa por
etapa,  nossa capacidade de prestar atenção e nos
reconectemos com nossa sensibi l idade.

O que é
meditação?



O primeiro passo é aprender a parar. Estamos muito pouco acostumados a fazer pausas, pois
estamos constantemente envolvidos em atividades e invadidos por pensamentos automáticos.

Na maior parte do tempo funcionamos de maneira mecânica, automática, sem estarmos
realmente conscientes da experiência que estamos vivendo. Por causa desta inconsciência
crônica, corremos o risco de desperdiçar nossa vida, pois ficamos desconectados de tudo o que
é essencial. 

Quantas vezes durante o dia não somos invadidos por pensamentos que, na realidade,
não controlamos?

Meditar é um processo que transforma, em que mudamos a percepção, deixamos de olhar para
fora e passamos a olhar mais para dentro, percebendo o que acontece em nosso mundo
interno.



Para meditar é preciso parar de pensar.

Meditar é se deixar levar pelas suas divagações.

Meditar é refletir demoradamente.

A meditação tem como objetivo relaxar a pessoa após um dia cansativo.

A meditação é uma prática religiosa.

O objetivo da meditação é eliminar os pensamentos desagradáveis.

É preciso ter acessórios (incenso, almofada de meditação) para meditar bem.

Só conseguimos meditar quando estamos calmos.

O que não é meditação?



MEDITAÇÃO NÃO É RELIGIÃO, NÃO É MISTICISMO,
NÃO É ESOTERISMO.

 
MEDITAÇÃO É UMA TÉCNICA E UM ESTILO 

DE VIDA.
 



 Sensação de bem-estar,  
relaxamento,  
tranquil idade.

Podemos dizer que a meditação produz dois t ipos de
efeitos:

1.

Efeitos de estado  -  um efeito de estado é percebido
durante ou imediatamente após a meditação.

Estes são os efeitos que experimentamos enquanto
estamos meditando:

Mas esses efeitos têm um prazo de validade curto.

Não duram muito tempo. E são o que poderíamos chamar
de efeitos de curto prazo.

Os efeitos da
meditação



2.

Efeitos de traço -  São os efeitos duradouros da
meditação que geram mudanças nos nossos traços de
comportamento,  como agimos durante o nosso dia a dia e
como somos.

São os efeitos de longo prazo e são desenvolvidos com o
hábito da meditação:

A velocidade com que os meditadores de longo prazo se
recuperam do estresse comprova como os efeitos de traço
emergem com a prática contínua e diária.

Os efeitos da
meditação



Gostou?
COMPARTILHE COM QUEM
VOCÊ AMA!


