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O QUE É A 
MEDITAÇÃO?

• A meditação é uma pratica de relaxamento que  nos ajuda a 
entrar num estado de calma e ajuda a manter a a nossa
mente focada.

• O objetivo principal desta prática é acalmar a mente uma vez
que é na mente que são gerados os sentimentos de 
ansiedade e stress pelas mais variadas razoes.

• A meditação ajuda também a que, a trazer na nossa mente
consciente para o presente, a viver o momento e a praticar
uma atenção plena.



v A meditação é uma prática antiga, com origem nas 
tradições orientais, e está relacionada com as filosofias 
do yoga e do budismo. Vêm da China e da Índia os 
mais antigos relatos sobre meditação, datando cerca 
1.500 a.C. na filosofia Vedanta do hinduísmo, e em 
torno de 500-600 a.C. com os taoístas na China. Em 500 
a.C. o budismo começa seu legado através dos 
ensinamentos deixados por Sidharta Gautama, o Buda.

v Com o crescimento do budismo japonês a partir do 
século 8, práticas meditativas foram trazidos para se 
desenvolverem no Japão. O budismo chinês influenciou 
o japonês e em 653 o monge japonês Dosho abriu o 
primeiro espaço para fazer meditação no Japão. Em 
1227, depois de retornar da China, Dogen funda a 
escola Soto Zen dando as primeiras instruções para a 
zazen ou meditação sentada.

v No Médio Oriente, no século 8-9, a prática islâmica de 
meditação (Dhikr) envolvia-se na repetição dos 99 
nomes de Deus no Alcorão, sendo que, no século 12, a 
prática do sufismo passou a incluir técnicas meditativas 
específicas e seus seguidores praticavam o controle da 
respiração e a repetição de palavras sagradas.

HISTÓRIA DA 
MEDITAÇÃO



v A meditação cristã tinha a Igreja Bizantina como 
principal responsável pelo seu florescimento. A técnica 
consistia na repetição de um mantra, tido também 
como prece, sendo descrito por Gregório do Sinai, na 
Grécia do século 14.

v No século 2 a.C. foram encontradas citações sobre 
meditação cabalística em textos místicos judaicos. 
Meditações estas que foram difundidas posteriormente 
por Abraham Abulafia (1240-1291), como sendo 
“técnicas capazes de potencializar e ampliar o alcance 
da alma”.

v Em 1970, o pesquisador Robert K. Wallace apresentou as primeiras 
pesquisas sobre as respostas fisiológicas do relaxamento. Em 1979, foi 
criado no Ocidente, pelo pesquisador norte-americano John Kabat-Zinn, o 
programa de meditação chamado Mindfulness-Based Stress Reduction
(MBSR), ou Redução de Estresse baseada em Plena Atenção, voltado para a 
redução de estresse e dor crônica.



TIPOS DE
MEDITAÇÃO



Existem
muitos tipos
de meditação, 
no entanto é
necessário
referir estas
em particular:

Meditação contemplativa 

Meditação por observação de 
objetos (velas)

Meditação de transe por 
mantras



Existem
muitos tipos
de meditação, 
no entanto é
necessário
referir estas
em particular:

Visualização Activa

Respiração consciente

Transe profundo



• Meditação contemplativa: Consiste num tipo de meditação onde fazemos a nossa
mente focar a sua atenção em algo como
Por exemplo os sons em redor, a música ou o ambiente onde nos colocamos. Podemos 
usar esta forma de meditação ao
Observar uma paisagem na natureza. 

• Meditação por observação de objetos (velas): Usando as velas como objeto que 
deve ser contemplado. 
Foca-se toda a nossa a tenção da vela e atingimos um estado de profundo relaxamento
através da observação do objeto.

• Meditação de transe por mantras: Esta meditação tem como objetivo: o foco da 
mente e acalmá-la. 
O uso de sons ajuda a limpar a mente dos pensamentos e a alcançar uma maior
atenção. Quando a mente que “FUGIR” só pensamento atual os mantras ajudam-na a 
manter-se de novo no caminho certo.

Não são só apenas usadas como uma ferramenta mental mas também com o um 
significado físico e associado a isto está presente também o uso de sons vibracionais é
também uma parte importante desta prática como são as taças tibenas que ajudam a 
criar um estado de ondas alfas mais profundo. 



• Visualização ativa: Consiste num tipo de meditação onde
nos levamos a uma visualização ativa. Como por exemplo
imaginar um lago, uma montanha, uma praia etc.

• Meditação respiração consciente: Usando exercícios de 
respiração atinge-se estados alfa. Após esses exercícios fica-
se em silencio e em contemplação. 

• O Transe Profundo: Nesta prática podemos atingir estados
profundos onde se fica inconsciente. Normalmente, quando
não se tem muita prática, só deitado, ou com meditações
guiadas conseguem chegar perto desses pesados. 



- Meditação budista
- Atenção Plena ou Mindfulness

- Meditação Vipassana
- Meditação Metta
- Meditação Hindu

- Meditação transcendental
-Yoga

- Meditação - Eu sou
- Meditação Taoista

- QI Gong
- Meditação guiada e meditação cristã

- Meditação Sufi e meditação judia

Outros tipos de meditações:



POSIÇÕES DE
MEDITAÇÃO



POSIÇÕES DE MEDITAÇÃO

- Sentado em posição de lótus 
- Em pé
- Deitado
- Sentado numa cadeira 
- Caminhando





COMO 
PREPARAR
O CORPO



1 - HIDRATAÇÃO 2 - IR À CASA DE 
BANHO

3 - FAZER ALGUNS 
ALONGAMENTOS

4 - CONECTAR-SE 
COM AS VÁRIAS 

PARTE DO CORPO

5 – FAZER 
RESPIRAÇÕES

Manter-se 
hidratado é 

essencial 
para a 

concentração

Certifique-se 
que vai à casa de banho 
antes de começar a sua 

meditação, pois a 
acumulação de líquidos 
pode fazer com que não 

se sinta confortável e 
tenha que interromper 
a meditação para ir à 

casa de banho

Mantenha o corpo 
flexível, faça 

alongamentos 
para que o corpo se 

consiga preparar
para posição em que 

vai estar
nos próximos 

minutos

Tente estar 
em contacto mental 
com o seu corpo e 
percorrer o corpo 

ajustando posições. 
Pode-se até contrair e 

descontrair as partes do 
corpo. 

Pratique 
respirações 

diafragmáticas



FUNDAMENTOS
GERAIS



• Usamos a meditação 
para:

• Acalmar a mente
• Atingir estados de 

conexão espiritual
• Treinar ondas alfa para 

sermos mais calmos na 
vida

• Ouvir os nossos guias
• Etc



1 - Respiração
2 - Kundalini e Chakras
3 - Exercícios de propulsão
4 - O terceiro olho
5 - Transporte energético
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Respiração



Nada mais nada menos do que: respirar com a barriga.

Ao respirar, devemos tem em atenção o músculo localizado entre o tórax 
e o abdômen, conhecido como diafragma. 

A chamada respiração diafragmática nada mais é que a “respiração 
abdominal” ou, “respirar com a barriga”.

Aqui na imagem vemos como devemos
INSPIRAR! 

Respiração Diafragmática



As 3 respirações fundamentais de preparação

Inspirar contando até 4 – expirando 
contando até 4

Inspirar contando até 4 – Expirando 
contando até 8

Fazer expirações cíclicas – 2 expirações 
por segundo durante 30 segundos.



Respirar como se 
ninguém soubesse 
que estás a respirar

Respirar como se tu 
não soubesses que 

estás a respirar

Respirar como se 
não tivesses a 

respirar



KUNDALINI E
CHAKRAS





CHACKRA
RAIZ



CHACKRA
SEXUAL



CHACKRA 
PLEXO SOLAR



CHACKRA
CARDIACO



CHACKRA 
LARINGEO



CHACKRA 
3ª VISÃO



CHACKRA 
Coronário



Ondas 
cerebrais



A função das ondas cerebrais

Atras de qualquer pensamento, emoção ou comportamento nós ativamos 
uma comunicação entre neurónios. À medida que estes neurónios são 
ativados, as ondas cerebrais são disparadas por impulso elétricos 
sincronizados ou oscilações. Estas ondas cerebrais criam estados de estar, 
que aumentam a produtividade mental do individuo e o alcance do foco e 
do estado de alerta.

Todas as pessoas, homem, mulher ou criança, apresentam as mesmas 
características de ondas cerebrais.



Tipos de 
ondas
cerebrais

Existem 4 tipos
de ondas
cerebrais que 
vão desde um 
alto estado de 
alentar e de 
consciência para 
um sono
profundo: 



• Ondas Beta

Têm uns alcances de 12-38Hz e são frequentes durante atividades de 
alerta e quando acordamos. 
Ondas beta mais elevadas vão aos 20.5 hz e coincidem com os estados
de stress elevado.

• Ondas Alpha 

Vão dos 8 aos 12 hz e estão presentes durante um estado de meditação, 
ou quando “sonhamos acordados”. Quando vemos televisão e nos
distraímos já estamos num estado alfa inicial. Quando estamos mesmo
quase a dormir estamos num estado Alfa mais profundo. 



Ondas Theta

Desde os 4 aos 8hz, ocorrem em alguns ciclos de sono e em estados de meditação 
profunda. Este estado pode ser considerado uma porta de fuga do subconsciente e ser 
usado durante as hipnoses. O estado theta consiste na consciência focada internamente 
sem a noção do que está à nossa volta. Há estados de meditação mais profundo, ou 
incorporação onde a pessoa perde a capacidade de se lembrar do que diz em que as 
pessoas estão em Theta. 

Ondas Gama

Vão desde os 38 aos 100 hz. Este estado está associado aos estados de compaixão e amor 
incondicional. Se praticarmos o amor e o carinho, ou Metta, como técnica de meditação 
podemos aumentar a atividade gamma.



EXERCICIOS DE
PROPULSÃO



• Através de certos exercícios podemos criar propulsão
energética.

Exercício 1: 

• Respiração e expiração controlada! 
• Simular a respiração que temos quando estamos a dormir
profundamente.
• Cerca de 1,5 segundos a 2 segundos para inspiração e o 
mesmo para a expiração.  



O TERCEIRO
OLHO



• O nosso terceiro olho é a porta para outros mundos.

• Na meditação podemos focar a nossa atenção no 
terceiro olho tornando-nos um observador da nossa
realidade. 

• À medida que o nosso terceiro olho for abrindo, 
poderemos ver com mais clareza as imagens nas
meditações.



TRANSPORTE 
ENERGÉTICO



• Podemos através de exercícios, transportar o nosso corpo energético para 
outro sítio, projectando-nos no tempo e no espaço.

• Exemplo:

• 1 - Imaginar uma realidade paralela e um planeta terra divino. 

• 2 – Imaginar o reino celestial. 



1 - Relaxamento e Induções
2 - Visualização e imaginação
3 - Portas para outros mundos
4 - Rituais de expansão
5 - O lado direito do cérebro
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RELAXAMENTO
E INDUÇÕES



• A indução é a parte do 
texto que criamos a 
preparação. 

• Exemplo: Feche os olhos, 
deixe os problemas lá for a, 
concentre-se na sua 
respiração e quero que saiba 
que durante esta sessão vai 
sentir-se sempre 
confortavel. 

• Relaxamento é onde nós 
aprodundamos. Atraves das 
práticas de aprofundamento, 
levamos a pessoa de um 
estado alfa mais leve até um 
estado alfa mais profundo. 



VISUALIZAÇÃO 
E IMAGINAÇÃO



• A visualição e a imaginação são fundamentais para vários
tipos de meditação.
• Quando estimulamos a imaginação podemos com mais
facilidade chegar a um estado mais profundo

Exercício de imaginação:
• Visualizar um caminho que conheça bem e imagine-se a 
percorrer passo a passo.



PORTAS PARA
OUTROS 

MUNDOS



• Através da meditação Podemos abrir as portas para outros 
mundos.
• Podemos conectar-nos com os nossos guias, seres
galacticos ou com entes queridos que possam já ter passado
para o lado de lá.

• Sem dúvida que a intenção para conectar-nos com o 
mundo espiritual

• O guião encontro com o Guia, que está no vosso Ebook de 
meditações é um excelente exemplo disso. 



RITUAIS DE 
EXPANSÃO



• Existem rituais como hoponopono, chama 
violeta, orações que podem ajudar a atingir
mais facilmente estados.

• Os rituais, que podem incluir cristais, 
insensos, pequenas magias, podem
potenciar um campo electromagnético que 
ajuda a atingir estamos mais profundos na
meditação.

• A meditação não deixa de ser uma forma 
de elevar o seu estado vibracional.

• Usando alguns rituais antes de iniciar as 
meditações estão a aumentar a sua eficácia.



O LADO 
DIREITO

DO CEREBRO



O lado direito do cérebro é responsavel pela nossa 
parte visual e imaginativa.

O lado esquerdo pela nossa parte logica e racional

Por isso é importante estimular ao longo do dia a 
parte direita do cerebro e não sobrecarregar a parte 
esquerda.

Pessoas com muita estimulação da parte esquerda 
têm dificuldade em desligar. 



1 - A construção e sequência
2 - A linguagem e as metáforas
3 - Exercícios e vocalização
4 - Construir uma meditação
5 - Prática
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A 
CONSTRUÇÃO
E SEQUÊNCIA



• Para construir uma meditação que possa levar as pessoas de uma forma harmoniosa devemos
pensar na sequência adequada.

A técnica mais eficaz é a que usa:
DESCRIÇÃO – MOVIMENTO

Descrevemos o que vai acontecer e depois movimentamos o personagem.

CERTO!
Permita-se agora visualizar um caminho longo… com uma montanha ao fundo… 

…Caminhe por esse caminho.

ERRADO!
E veja-se agora a caminhar por um caminho… longo… com uma montanha ao fundo



• Considerar que na mente da pessoa, assim
que falamos em algo isso começa logo a 
acontecer.

• Vamos agora escrever um pequeno texto
que seja para guiar uma pessoa até uma praia
e onde se vai deitar na areia e depois deixar-
se levitar até uma nuvem que o vai levar até
uma Floresta mágica!



A LINGUAGEM 
E AS 

METÁFORAS



• A linguagem deve ser comum e de facil compreensão!

Na construção da linguagem devemos evitar tipos de materiais, distâncias e comparações.

CERTO!
Mais ao fundo tem uma ponte… prateada

ERRADO!
A uns 5 metros tem uma ponte de metal



• O uso de metáforas tem que ser condicionado à seguinte regra:

Quando compararmos algo, devemos saber que a segunda coisa é onde a mente vai ficar! 
Por isso convém evitar o seguinte cenário: 

CERTO!
Passe por essa ponta… de uma forma leve… sentindo a brisa fresca… que o torna cada vez mais

leve… no seu caminhar… quase como se estivesse a flutuar.. 

ERRADO!
Passe por essa ponte… de forma leve… como se estivesse a pisar umas nuvens… e agora ao chegar

ao fim da ponte… vire à direita… 
(Aqui o cliente vai imeditamente colocar-se em nuvens)



EXERCICIOS E
VOCALIZAÇÃO



• Vamos treinar a voz:

• Devemos arrastar a voz estendendo as 
vogais
• Manter o discurso natural
• Respirar bem
• Baixar o tom quando terminam a palavra ou
frase



• Exercícios

• Baixar a laringe
• Usar a caneta



CONSTRUIR
UMA 

MEDITAÇÃO



• Agora que têm as regras, construam uma meditação
para depois faze-la para um amigo ou familiar.
• No final peçam o feedback. 



PRÁTICA



OBRIGADO!


