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Na última década, a palavra Mindfulness tor-

nou-se um termo bastante conhecido. Ensi-

nado tanto para crianças da pré-escola como 

para CEOs das maiores empresas, Mindfulness 

tem se tornado tão importante para o desen-

volvimento e bem-estar da sociedade quanto 

o são educação ou ética. Graças a estudos 

científicos por trás do Mindfulness, sabe-se 

que seus benefícios para o corpo humano e 

para a mente são inegáveis e variados. Como 

o interesse pelo Mindfulness continua a cres-

cer no Brasil e em todo o mundo, as pessoas 

Porque
 este 
   book?
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recorrem a livros, cursos, podcasts e retiros 

de meditação para obter uma introdução à 

prática. Esse e-book foi escrito para ajudar 

àqueles que têm curiosidade sobre a medi-

tação Mindfulness a entender o contexto por 

trás dessa prática e, também, aprender téc-

nicas de meditação adequadas que possam 

usar para iniciar sua jornada na meditação. 

Ensinando a meditação Mindfulness, percebi 

que muitos dos meus alunos faziam as mes-

mas perguntas, as quais tentei responder 

nesse e-book. 

MEDITAÇÃO NÃO É O QUE VOCÊ PENSA QUE É                    PORQUE ESTE LIVRO?

Também o escrevi para ajudar a desmistificar a 

prática da meditação e desfazer alguns equí-

vocos conceituais que ainda são associados a 

ela, por isso o título do livro. Essa breve intro-

dução ao assunto do Mindfulness de maneira 

nenhuma pretende ser um guia definitivo ou 

completo. Há muitos livros mais completos e 

complexos sobre o assunto, que foram escri-

tos por excelentes professores de meditação,e 

listei alguns deles no Apêndice. Lembre-se de 

que a melhor forma de aprender meditação é 

estudar com um professor qualificado.



Mindfulness é um estado de total consciência 

onde percebemos todos os fenômenos que 

aparecem e desaparecem, no momento pre-

sente, em nosso corpo físico e em nossa men-

te. A consciência de tudo o que nós possamos 

perceber por meio dos nossos cinco sentidos e 

da mente. É um estado de completo despertar 

para a experiência enquanto ela se desenrola, 

sem sobrepor fenômenos mentais - como gos-

O que e
mindfulness´

?
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tos, aversões, medos e preocupações – aos 

eventos que estão acontecendo no momento. 

Ainda que possa soar esotérico, Mindfulness 

é um estado natural de consciência humana 

que muitos de nós já vivenciamos em algum 

ponto de nossa vida. No sentido prático, 

Mindfulness é o oposto de viver no piloto 

automático ou de ser escravo dos nossos há-

MEDITAÇÃO NÃO É O QUE VOCÊ PENSA QUE É                    O QUE É MINDFULNESS?

bitos. O estado de Mindfulness requer pres-

tar atenção intencionalmente. Desenvolver 

atenção focada é o objetivo de uma prática 

de meditação. Nesse e-book, você aprende-

rá sobre a abordagem da meditação Mind-

fulness, que se baseia em uma prática bu-

dista milenar chamada Vipassana. A palavra 

Vipassana significa “ver claramente” ou “ver 

as coisas como realmente são”.



Na perspectiva do Mindfulness sobre a me-

ditação, nosso objetivo é desenvolver aten-

ção intencional ampla para que possamos 

perceber distintamente o que está aconte-

cendo no momento presente em nosso cor-

po e em nossa mente. 

Também podemos aprender a simplesmen-

te conviver com o que está surgindo sem re-

agir ou se apegar e sem desejar que aquelas 

O que e
meditacao?
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experiências sejam diferentes. Aprendemos 

a tratar nossas experiências com curiosi-

dade, serenidade e gentileza. Apesar dos 

termos Mindfulness e meditação podem 

ser usados como se fossem a mesma coi-

sa, entenda que meditação Mindfulness é 

a prática que usa diferentes técnicas como 

meios para desenvolver e acessar o estado 

de Mindfulness. Ou seja, meditação é o ca-

minho para o Mindfulness.

MEDITAÇÃO NÃO É O QUE VOCÊ PENSA QUE É                    O QUE É MEDITAÇÃO?



Chegamos à meditação por diferentes razões, 

frequentemente com uma ideia vaga ou incor-

reta sobre o que realmente é a prática. Isso 

porque a meditação é uma experiência e até 

que nós a tenhamos vivenciado em nosso cor-

po e em nossa mente, podemos ficar perdidos 

nas ideias sobre ela. A lista a seguir busca eli-

minar alguns dos equívocos sobre a prática.

O que nao e
meditacao?
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Meditação pode ser uma experiência bastan-

te relaxante, porém esse não é o seu objeti-

vo, mas um efeito colateral. Quando estamos 

meditando, escolhemos prestar atenção em 

apenas uma coisa, como nossa respiração, por 

exemplo. Acabamos conservando nossa ener-

gia mental e física e, como resultado, pode-

mos nos sentir descansados. Por isso, aqueles 

que praticam meditação a longo prazo muitas 

vezes precisam de menos horas de sono para 

se sentirem descansados e energizados.

Provavelmente, você já ouviu alguém dizer 

“deixe-me meditar sobre isso” para expres-

sar a necessidade de analisar uma questão ou 

pensar em uma solução para um certo pro-

blema. Apesar de não controlarmos nossos 

pensamentos na meditação, também não bus-

camos intencionalmente encontrar respostas 

para problemas em nossa vida durante uma 

sessão de meditação.

Relaxamento Solucoes de
problemas

MEDITAÇÃO NÃO É O QUE VOCÊ PENSA QUE É                    O QUE NÃO É MEDITAÇÃO?



Muitos iniciantes à prática pensam que deve-

riam ser capazes de suspender seus pensa-

mentos durante a sessão de meditação ou, de 

alguma forma, esvaziar suas mentes, criando 

um estado mental de vazio de qualquer fe-

nômeno. Isso dificilmente irá ocorrer, mas em 

vez disso, você estará mais apto a aceitar seus 

pensamentos e emoções – já que tem pou-

co controle sobre eles de qualquer forma – e 

aprender a simplesmente estar presente com 

eles, com curiosidade e gentileza.

Não podemos controlar nossos pensamen-

tos, mas podemos aprender a controlar 

nossa atenção pela prática da meditação. 

Pensamentos vêm e vão, e frequentemen-

te nossa atenção vai com eles e nos vemos 

perdidos em um diálogo mental, sonhando 

acordados ou fantasiando. Em vez de con-

trolar nossos pensamentos, aprendemos a 

direcionar nossa atenção para o que decidi-

mos que é importante naquele momento – 

sensações, sons, emoções e até mesmo os 

próprios pensamentos.

Controle de
pensamentos

Esvazie
a mente

MEDITAÇÃO NÃO É O QUE VOCÊ PENSA QUE É                    O QUE NÃO É MEDITAÇÃO?



Nosso interesse se encontra na experiência 

direta de estar vivo nesse exato momento, en-

quanto ela se manifesta em nossos corpos e 

mentes. Não estamos invocando espíritos, ali-

nhando chakras ou tentando prever o futuro 

por meio de clarividência. Há outras práticas 

que servem a esses propósitos e a meditação 

Mindfulness não é uma delas.

Embora às vezes possamos nos sentir pro-

fundamente em paz logo que começamos a 

meditar, haverá muitas meditações em que 

estaremos entediados, cansados ou ansiosos. 

A prática de meditação é um processo e se 

desenvolve com o tempo. Como um professor 

de meditação disse: Meditação não é um bolo 

de chocolate, e sim as verduras.

Embora as práticas de meditação Mindfulness 

e sua filosofia sejam derivadas da tradição bu-

dista, não se tratam de religião. Mindfulness 

pode ser um caminho espiritual se você esco-

lhe praticar dessa maneira. Muitas pessoas re-

latam que a prática de meditação enriquece as 

suas vidas espirituais.

Religiao

Uma experiencia
mistica

Solucao
instantanea

MEDITAÇÃO NÃO É O QUE VOCÊ PENSA QUE É                    O QUE NÃO É MEDITAÇÃO?



Qualquer um que tenha tentado meditar deve 

ter se deparado com alguns obstáculos que 

poderiam dificultar sua prática. Quando esta-

mos aprendendo a meditar, é importante que 

nos familiarizemos com esses obstáculos e sai-

bamos como lidar com eles. Também pode-

mos encontrar conforto em saber que mesmo 

praticantes de meditação experientes lidam 

com esses mesmos obstáculos, ainda que de 

forma mais habilidosa.

Obstaculos
comuns
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O estilo de vida moderno nos deixa com me-

nos tempo para o sono. 

Como resultado, quando nos sentamos para 

meditar e fechamos os olhos, nosso corpo 

interpreta isso como um sinal para relaxar. 

Se você frequentemente adormece duran-

te sua prática de meditação, tente meditar 

em horários diferentes, em que você esteja 

mais descansado e energizado – talvez logo 

Sonolencia / Torpor
que acordar. Além disso, preste atenção no 

que e como você come. Algumas comidas 

podem fazer você ficar mais lento durante 

o dia. Abrir ligeiramente seus olhos para 

deixar entrar um pouco da luz do dia tam-

bém pode ajudar, assim como meditar em 

pé. Com o tempo e continuando a praticar, 

o sono irá diminuir e sua mente e seu corpo 

aprenderão a reconhecer a quietude como 

um sinal para prestar atenção.

MEDITAÇÃO NÃO É O QUE VOCÊ PENSA QUE É                    OBSTÁCULOS COMUNS



Dores nas costas, formigamento, coceira e mús-

culos doloridos são algumas das sensações de 

desconforto mais comuns que podem aparecer 

durante a meditação. Essas sensações podem 

causar uma leve irritação ou, até mesmo, che-

gar a impedi-lo completamente de meditar. 

Entenda que desconforto ou mesmo dor não 

significam o fim da meditação. Se você conse-

gue manter a postura por 5 a 10 minutos sem 

grande desconforto, você está indo bem. Nes-

sa prática, desconforto e dor podem ser pro-

fessores. Isso não significa que você tenha que 

tolerar dores excruciantes em suas pernas sem 

poder lentamente mudar de posição, se ne-

cessário – meditação não é um treinamento de 

tolerância à dor. No entanto, antes de alongar 

suas pernas ou esfregar aquela coceira, per-

ceba o impulso para fazê-lo, respire diante da 

necessidade de mudar de posição e, se neces-

sário, mude de posição. Muitas vezes, quando 

notamos o impulso, percebemos como nossa 

mente reage ao sentimento de desconforto, 

seja ele físico ou emocional. 

Então, podemos escolher nossa reação: pode-

mos nos mover ou podemos continuar obser-

vando e sentindo a necessidade até que ela se 

dissipe. Quer você mude de posição ou não, 

não há decisão certa ou errada. Trata-se de tor-

nar o processo de tomar a decisão mais cons-

ciente e despido de drama emocional.

Desconforto  fisico

MEDITAÇÃO NÃO É O QUE VOCÊ PENSA QUE É                    OBSTÁCULOS COMUNS



Quando eu tentei meditar pela primeira vez, 

há muitos anos, foi um desastre completo. Eu 

perguntei ao meu professor o que fazer e ele 

me disse para apenas sentar com meus olhos 

fechados e observar minha respiração.

Eu fiz isso por 3 minutos completos e então 

abri meus olhos. Eu não conseguia meditar 

porque minha mente estava cheia de pen-

samentos sobre muitos assuntos que nada 

tinham a ver com a respiraçao. Por isso, eu 

achei que era péssimo para meditação e que 

nunca seria capaz de aprender a meditar ade-

quadamente. Para minha sorte, não desisti e 

Uma mente pensativa
continuei aprendendo a meditar até que en-

contrei outro professor, que me explicou que 

pensar faz parte do processo de meditação. A 

mente pensa – é o que ela faz. Normalmente, 

ficamos envolvidos em nossos pensamentos e 

os tratamos como fatos ou previsões de que 

aquilo definitivamente acontecerá no futuro. 

Porém, na meditação, podemos apenas deixar 

os pensamentos continuarem sem nosso en-

volvimento. Aprendemos a observar os pen-

samentos e vê-los como o que realmente são: 

fenômenos que aparecem e desaparecem por 

conta própria.

MEDITAÇÃO NÃO É O QUE VOCÊ PENSA QUE É                    OBSTÁCULOS COMUNS



Somos constantemente desviados por itens 

em nossa lista de afazeres, que carregamos 

conosco a todo tempo, em nossa mente ou 

por escrito. Assim, ou nos esquecemos de me-

ditar ou não temos tempo para tanto. 

Gastar tempo meditando não é um proble-

ma, o problema é que parece que não temos 

Ocupado demais
 para meditar

Procrastinacao
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tempo para efetivamente nos sentar. Sempre 

há algo mais importante que precisa ser feito 

antes: uma mensagem a ser respondida, um 

e-mail a ser lido, uma ligação a ser feita etc.

Frequentemente adiamos a meditação para 

o momento em que as condições estejam 

simplesmente perfeitas, mas esse momento 

MEDITAÇÃO NÃO É O QUE VOCÊ PENSA QUE É                    OBSTÁCULOS COMUNS

pode nunca chegar. Portanto, em vez disso, 

você pode tentar meditar logo que acordar. 

Ou então, faça uma meditação mais curta 

quando tiver aquele intervalo de 5 minutos 

entre reuniões. Meditações mais curtas não 

são menos valiosas. Lembre-se: o que impor-

ta é quão frequentemente você medita, não 

por quanto tempo.



Quando começamos a meditar, além das cons-

tantes distrações e de esquecermos de man-

ter o foco, muitas vezes nos deparamos com 

memórias difíceis e pensamentos ou emoções 

que podem facilmente nos distrair. 

Normalmente, tentamos suprimi-los ou blo-

queá-los, como se não fizessem parte da nos-

sa prática. Como raramente temos sucesso em 

bloquear ou ignorar nossos pensamentos, jul-

gamos a nós mesmos e logo chegamos à falsa 

conclusão de que somos incompetentes para 

a meditação. É aqui que entra uma postura de 

gentileza. “Como?” – você pode me pergun-

tar. De várias formas sutis, mas, basicamente, 

como uma atitude de aceitação em face dos 

nossos pensamentos, nossas emoções e nos-

sos estados mentais. Sermos gentis com nós 

mesmos começa ao sermos gentis com nossas 

experiências internas, ao não as julgarmos ou 

desejar que fossem diferentes. 

Lembre-se, nossa mente produz pensamentos 

da mesma forma que nossa boca produz saliva. 

Porque 
gentileza
importa
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Em ambos os casos, não temos controle sobre 

o processo. Então, por que ficar impaciente 

quando se distrair durante a meditação se isso 

não depende de você? Em vez disso, podemos 

aprender a reconhecer esse processo involun-

tário e fazer as pazes com ele, apenas deixando 

que se desenrole por si mesmo, sem nossa par-

ticipação na forma de comparação, julgamento 

ou como você “gostaria que fosse”. 

Aprender a ser gentil com nossas experiências 

interiores é frequentemente mais difícil do que 

treinar nossa concentração. Contudo, essa é a 

única maneira.Se realmente desejamos desen-

volver Mindfulness, temos que treinar nossa 

mente, assim como nosso coração. Em uma 

linguagem mais prática, quando ficamos dis-

traídos ou “aéreos” durante a meditação, em 

vez de julgarmos a nós mesmos, gentilmente 

redirecionamos nossa atenção mais uma vez. 

Esse pode ser o maior ato de gentileza que 

podemos praticar, não só na meditação, mas 

também em nossa vida diária.

MEDITAÇÃO NÃO É O QUE VOCÊ PENSA QUE É                    PORQUE GENTILEZA IMPORTA



Todos os meses são publicados novos estudos 

científicos demonstrando diversos benefícios 

da meditação Mindfulness para o ser humano, 

mas talvez o benefício mais importante seja o 

fato de que ela nos ajuda a desacelerar, “sair da 

sua cabeça” e começar a vivenciar seu corpo.

Para a maioria de nós, viver é uma experiência 

puramente mental. A famosa frase de Descar-

tes – “Penso, logo existo” – ainda está enrai-

zada em nós! Porém, hoje devemos aprender 

uma nova frase: “Sinto (e estou ciente do que 

estou sentindo), logo existo”. 

Precisamos aprender a nos conectar com nos-

so corpo, nossa respiração, nossos sentidos 

e ter a percepção dos nossos pensamentos e 

emoções (e suas consequências) à luz de uma 

consciência clara e gentil. Quando viver se tor-

na uma experiência mais corporal, aprende-

mos a não levar nosso pensamento tão a sério 

e a não acreditar em todos os pensamentos 

que surgem em nossa cabeça – que alívio!

Desenvolver Mindfulness também ajuda a re-

gular emoções (porque nos tornamos mais 

conscientes delas e de como as sentimos em 
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nosso corpo), melhora a comunicação, ajuda-

-nos a nos tornarmos mais resilientes ao estres-

se e mais pacientes e gentis com nós mesmos 

e com os outros.

Em um nível físico, a meditação ajuda a regu-

lar a pressão sanguínea, fortalece o sistema 

imunológico, pode reduzir o risco de doenças 

cardíacas, auxilia no processo de recuperação, 

combate inflamação e ajuda a reduzir ansieda-

de e depressão. Em um nível cerebral, a práti-

ca da meditação desenvolve neuroplasticida-

de – a capacidade do cérebro de se adaptar 

e formar novas conexões neurais de acordo 

com sua necessidade. Nosso surpreendente 

cérebro dá sustento à nossa intenção e prá-

tica ao modificar sua estrutura física! Além 

disso, com apenas 4 semanas de prática, a 

amídala (o centro de comando emocional – 

como mostrado no filme “Divertidamente”) 

se torna menos reativa, de modo a permitir 

que a informação sensorial flua ininterrupta-

mente para a área cerebral do córtex pré-

-frontal, onde pode ser gerada uma resposta 

mais consciente a uma situação.

MEDITAÇÃO NÃO É O QUE VOCÊ PENSA QUE É                    BENEFÍCIOS DA MEDITAÇÃO



Pratique todos os dias, mesmo que por ape-

nas um minuto ou fazendo uma longa respi-

ração consciente.Tente fazer disso um hábito, 

mas não seja duro consigo mesmo se pular 

um dia ou dois. Crie um sistema de recom-

pensas, se necessário. 

Teste que momento do dia é melhor para sua 

prática de meditação formal – quando estiver 

mais descansado, alerta e com menos pos-

Quando

Pratica  quando
onde e como

sibilidade de ser incomodado pelos outros. 

A maior parte das pessoas acha que meditar 

logo que acorda funciona melhor para elas. 

Contudo, outras preferem o final da tarde ou 

antes de dormirem. Lembre-se que quando 

estiver começando, a frequência com que 

você pratica é mais importante do que quão 

longas são suas sessões de meditação. Não 

subestime o poder de uma sessão de medita-

ção curta feita diariamente.

26



Como a prática formal de meditação requer um 

espaço silencioso, talvez algum cômodo da sua 

casa ou mesmo uma varanda ou um banco no 

seu quintal possam servir a esse propósito. 

Conheço alguns praticantes de meditação que 

transformaram um cômodo da sua casa ou do 

seu apartamento em uma sala de yoga ou de 

meditação, com um pequeno altar de medita-

ção, equipado com uma almofada para medi-

tação ou uma cadeira que ajudem a criar uma 

rotina e os lembrem de meditar. 

Mas se você não tem o privilégio de ter um 

espaço dedicado para sua prática, não há pro-

blema. Você pode meditar em qualquer local 

que lhe pareça mais apropriado em cada dia 

– seu escritório, seu quarto, durante uma ca-

minhada no parque.

Onde
Praticamos formalmente quando desligamos 

nosso telefone ou o colocamos no modo si-

lencioso e encontramos um local relativamen-

te quieto onde possamos nos sentar, deitar ou 

caminhar por 10 a 20 minutos sem que nin-

guém nos distraia. A prática informal pode ser 

feita em qualquer local e a qualquer momento, 

desde que você se lembre de prestar atenção 

ao que está vivenciando naquele momento – 

internamente e externamente – sem se deixar 

levar por julgamentos ou “diálogos mentais”.

Há muitas práticas de meditação Mindfulness 

por aí. A escolhida para essa introdução se cha-

ma Escaneamento Corporal. Se queremos viver 

mais no presente, torna-se essencial aprender-

mos a viver em nossos corpos (e não só em nos-

sas cabeças), já que nossos corpos existem ape-

nas no presente. Guiar conscientemente nossa 

atenção para as sensações físicas em diferentes 

partes do nosso corpo e observar essas sensa-

ções com curiosidade e gentileza é o propósito 

dessa prática de meditação.

Como

MEDITAÇÃO NÃO É O QUE VOCÊ PENSA QUE É                    PRÁTICA: QUANDO, ONDE E COMO



Para começar encontre um local si-

lencioso, onde você possa deitar-se 

de barriga para cima ou sentar-se 

confortavelmente. Estique as pernas 

e os braços ou dobre os joelhos e co-

loque as solas dos pés no chão, se 

preferir. Se for praticar na cama, tire 

o travesseiro debaixo da sua cabeça, 

para evitar a tentação de adormecer. 

Se estiver sentado, assegure-se de 

que sua coluna esteja ereta, não rígi-

da ou tensa. Os ombros devem estar 

relaxados, a cabeça alinhada com a 

coluna, e seu queixo, levemente abai-

xado. Seus pés devem estar planta-

dos firmemente no chão (se estiver 

usando uma cadeira) e as mãos de-

vem repousar no seu colo, uma sobre 

a outra. Evite curvar suas costas. Se 

isso acontecer durante a meditação, 

realinhe lentamente sua coluna. Em 

geral, você estará buscando pelas 

qualidades de estabilidade e comodi-

dade quanto à sua postura. 

SE QUISER, 
GRAVE AS INSTRUÇÕES COM SUA VOZ,
PARA USO POSTERIOR.

Meditacao
guiada
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SE QUISER, GRAVE AS INSTRUÇÕES ABAIXO COM SUA VOZ, PARA USO POSTERIOR.

Mantenha seus olhos gentilmente 

fechados, mas não firmemente aper-

tados, deixando a luz do dia ou a 

iluminação entrarem suavemente. 

Frequentemente, quando fechamos 

os olhos com força durante a medi-

tação, isso pode criar a impressão de 

que estamos nos separando do res-

to do mundo, o que é exatamente o 

oposto da atitude de receptividade 

que queremos desenvolver. 

Quando tiver se acomodado em sua 

postura de meditação (deitado ou 

sentado), respire profundamente al-

gumas vezes para se conectar com 

sua respiração e com as sensações 

do seu corpo nesse momento. Não 

há nenhuma sensação especial que 

estejamos procurando ou buscando 

criar no momento. 
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Então, faça do seu corpo inteiro seu 

objeto de investigação: comece pres-

tando atenção, de forma curiosa e 

gentil, às sensações de diferentes par-

tes do seu corpo – parte por parte.

Comece o mais distante possível da 

sua cabeça, com seus pés. Guie sua 

atenção para os seus pés e simples-

mente abra sua percepção para as 

sensações de contato, pressão, pul-

sação, rigidez, maciez, calor, frio, 

peso, coceira ou quaisquer que se-

jam as sensações que você perceber 

naquele momento naquela área em 

particular. Você não precisa descrever 

mentalmente o que está sentindo. Se 

tiver tempo, você pode passar algum 

período com essas sensações – veja 

como elas estão constantemente se 

movendo e mudando, sem sua par-

ticipação consciente. Não há motivo 

para controlá-las.
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Em seguida, mova sua atenção para 

os seus joelhos – joelho direito, joelho 

esquerdo, ambos os joelhos. Quais 

as sensações que está percebendo? 

Essas sensações são agradáveis, de-

sagradáveis ou talvez neutras? Se são 

desagradáveis, você pode ter curiosi-

dade sobre as sensações em vez de 

rejeitá-las imediatamente? Observe 

sua reação em face da sensação agra-

dável de respirar – você se sente mui-

to bem ao soltar a respiração?

Então, gradualmente, assim como 

fez com seus pés e joelhos, traga sua 

atenção, de forma curiosa e gentil, 

para seu corpo inteiro, parte por par-

te, terminando no topo da sua ca-

beça. Você pode ser tão detalhado 

quanto quiser ser, se tiver tempo, ou 

tão breve quanto seu tempo permitir. 

Você pode escanear seu corpo todo 

com sua atenção em uma respiração 

ou sentir cada parte dele por meia 

hora. Não se esqueça de prestar 

atenção em como seu corpo se sen-

te por dentro – estômago, coração, 

fígados, pulmões – e não apenas ao 

nível da sua pele.
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Você pode usar um timer ou um apli-

cativo de meditação para ajudá-lo a 

monitorar o tempo. Alguns pratican-

tes de meditação preferem não usar 

um timer e apenas “sentir” quando 

eles querem concluir sua meditação.

Em vez disso, perceba para onde sua 

mente foi e, então, gentilmente traga-

-a de volta para as sensações do seu 

corpo e comece novamente. Repita 

quantas vezes forem necessárias, sem 

nenhuma culpa ou julgamento. Há 

uma bela frase que diz: “meditação 

é a arte de começar de novo”. Você 

consegue começar de novo sem o 

sentimento de culpa ou insatisfação?

E como você já sabe, enquanto está 

deitado ou sentado aí e apenas 

tentando fazer seu escaneamento 

corporal, sua mente vai tentar diva-

gar por pensamentos, lembranças, 

planos, preocupações, fantasias, ou 

pode ser envolvida por uma emo-

ção. Apenas lembre-se: não há nada 

de errado com isso e você não preci-

sa ser capaz de controlar sua mente. 

Isso é apenas a mente fazendo o que 

faz de melhor: pensar! 
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Quando você terminar sua prática formal de 

meditação, não volte imediatamente à ação 

– aprecie o sentimento de calma e clareza 

mental que você esteve cultivando. Então,-

tente trazer a mesma clareza de atenção para 

a primeira coisa que for fazer a seguir. Quan-

do você está apenas aprendendo a meditar, é 

recomendável que comece com pouco – 3, 5 

ou 10 minutos, uma vez ao dia – até que sinta 

que construiu poder de concentração suficien-

te para passar para uma prática mais longa. 

De toda forma, 20 a 30 minutos de prática de 

meditação por dia seria uma conquista. Pode 

levar vários meses ou anos para que você che-

gue lá, não precisa ter pressa. Lembre-se que 

desenvolver uma prática de meditação pode 

ser uma questão para uma vida inteira.

Conforme seu poder de concentração e sua 

clareza mental aumentam, você pode expe-

rimentar outras técnicas de meditação Mind-

fulness que envolvam focar estritamente nas 

sensações da respiração, nos sons, nos pen-

samentos, nas emoções ou em ativamente de-

senvolver uma atitude de bondade para com 

nós mesmos e com os outros.
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Parabéns por tomar o primeiro passo na sua 

jornada no Mindfulness! Espero que essa bre-

ve introdução o tenha ajudado a entender que 

Mindfulness é uma experiência e não apenas 

um conceito mental. Quando trazemos aten-

ção plena e gentil para cada movimento, ele 

tem o potencial de mudar nossa experiência, 

mesmo as mais difíceis. Desenvolver a prática 

da meditação pode parecer uma proposta in-

timidadora às vezes, mas vale muito o esforço. 

Como um renomado professor de yoga disse 

uma vez: pratique e tudo virá!

Desejamos-lhe muitas práticas maravilhosas – 

formais e informais – para que sua meditação 

Mindfulness possa se fortalecer e dar sustento 

à sua intenção de viver uma vida feliz, saudá-

vel e desperta. Que você seja feliz e esteja li-

vre de sofrimento.

Outubro 2019 - Vitória, ES

Epilogo
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Denis K.
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Apendice
ESTES LIVROS IRÃO AJUDAR A
APROFUNDAR A SUA COMPREENSÃO
E PRÁTICA DE MINDFULNESS
E AMOROZIDADE.

Cursos presenciais (em BH) e a distância, retiros,
workshops sobre Mindfulness e Budismo.

nalanda.org.br

Novidades sobre Yoga e Meditação no Brasil.

nowmaste.com.br

Retiros de Yoga e Mindfulness no Espirito Santo.

dkarenkinyoga.com/retiros

Retiros de meditação Vipassana na linhagem
do S. N. Goenka no Brasil e mundo. 

dhamma.org

Aplicativo de meditação

insighttimer.com

GRATUITO PARA iOS e Android

Atenção Plena para Iniciantes (com CD)
Por Jon Kabat-Zin

Auto-Compaixão
Por Kristin Neff

10% Mais Feliz
Por Dan Harris
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 Sobre 
o autor

Nascido na Rússia, Denis mudou-se para os 

Estados Unidos no fim dos anos 90. Formado 

em Economia e com mestrado em Marketing 

pela Baruch College CUNY (Nova York EUA) 

Denis começou a praticar Yoga em Nova York 

em 2003. Em 2009 certificou-se como Pro-

fessor de Kundalini Yoga e Meditação pelo 

Kundalini Research Institute (EUA). Em 2010 

certificou-se como Instrutor de Yoga para 

Crianças pelo método Asana Alphabet. Em 

2011 mudou-se para Vitória, ES , onde vive 

atualmente. Em 2016 completou curso in-

tensivo de formação em fundamentos do Yin 

Yoga com Joshua Summers (EUA). Em 2017 

completou curso intensivo de formação em 

Slow Flow Vinyasa com J. Brown (EUA). Hoje 

em dia, além dos frequentes cursos, eventos 

e retiros que organiza e participa em Vitoria 

e outras cidades do Brasil, Denis ministra au-

las semanais de Yoga e sessões de Terapia 

do Som com o Gongo. Denis também pra-

tica e estuda meditação Mindfulness (Aten-

ção Plena) desde janeiro de 2015 quando 

participou do seu primeiro retiro de medita-

ção e silêncio - Vipassana - em linhagem do 

Goenka. Em 2018 completou curso intensi-

vo de estudo e prática de Mindfulness (com 

10 meses de duração) oferecido pelo UCLA 
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Mindful Awareness Research Center em Los 

Angeles, CA. Atualmente, está participando 

no curso Mindfulness Ambassador Program 

oferecido pela instituição Mindfulness Wi-

thout Borders (Canadá) focado em certifi-

car instrutores para oferecer treinamento de 

Mindfulness e Aprendizagem Socio-Emocio-

nal (Social-Emotional Learning) dentro das 

escolas e empresas. Pioneiro em cursos de 

Mindfulness no estado do Espírito Santo,  

Denis facilita o curso introdutório de Teoria 

e Prática de Mindfulness em Vitoria desde 

setembro 2017. Ate hoje cerca de 300 pes-

soas já participaram deste curso.

Denis acredita que um bom professor 

de Mindfulness deve ter uma práti-

ca pessoal bem enraizada. Para esse 

fim, além de praticar yoga e medi-

tação diariamente, Denis também 

regularmente participa em retiros de 

meditação, cursos e workshops com 

professores renomados brasileiros e 

estrangeiros.Acredita também que 

aprender a meditar é um direito de 

cada ser humano.
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