
Conheça os benefícios da meditação para a saúde 

física e mental 

 

 

A prática da meditação traduz-se em um ritual diário que demanda 

disciplina e comprometimento. 

Esta ferramenta terapêutica está difundindo-se como recurso 

alternativo para o alívio de sintomas físicos, modificação nos padrões de 

comportamento e evolução emocional e espiritual. 

Interessante, não? Compreenda os benefícios de meditar e as 

mudanças físicas e emocionais que esta prática proporcionará a você. 

 

A meditação nos tempos atuais 

 

A meditação é uma arte oriental milenar. Muito cultuada do outro lado 

do mundo apenas recentemente ganhou espaço e adeptos em nossa cultura 

como um recurso complementar à medicina tradicional. 

Meditar é estar no contrafluxo da atualidade. A rotina de vida está 

cada vez mais rápida e imediatista. 

 Não paramos para descansar, ler um livro ou tomar aquele café com 

um amigo, não é mesmo? 

A jornada de trabalho extenuante e o ritmo de vida acelerado estão 

provocando impactos significativos na saúde mental e física das pessoas.  

Insônia, preocupação excessiva e ansiedade elevada são alguns dos 

principais sintomas relatados diante de uma vida frenética e inflexível. Seria a 

meditação um valioso recurso em oposição à pressa imposta pelos novos 

tempos? 

 

O início da prática 

 

Convenhamos, quando estamos na correria do dia a dia é muito difícil 

parar e olhar para nós mesmos.  



Sim, você não está sozinho na árdua tarefa de equilibrar o trabalho 

com as intermináveis tarefas da casa 

E ainda compartilha com milhares de pessoas a angústia de não 

conseguir relaxar nem nas horas livres e no final de semana. 

O início da prática da meditação normalmente vem acompanhada de 

uma busca interna individual e isto motiva as pessoas a não desistir.  

Seja pelo alto nível de estresse, adoecimento ou qualquer outra razão 

existe a procura por algo subjetivo que não pode ser encontrado no ambiente 

externo.  

Este algo é o que a prática regular da meditação pode oferecer ao 

longo do tempo. 

 

Benefícios de meditar 

 

Estudos científicos comprovam que a meditação inserida na rotina 

torna-se um importante instrumento terapêutico para a efetivação de mudanças 

significativas na qualidade de vida e remissão de sintomas. Podemos citar: 

 

Fortalecimento da imunidade, uma vez que a prática tem poder 

analgésico e anti-inflamatório; 

Alívio do estresse em decorrência da diminuição da secreção de 

substâncias no corpo (como o cortisol); 

Aumento da produtividade com o aperfeiçoamento da concentração; 

Diminuição da tensão; 

Auxílio no controle da respiração, especialmente em momentos de crise 

ou dor; 

Maior equilíbrio e discernimento para a tomada de decisões. 

 

 

Vantagens para a saúde mental 

 

O hábito da meditação proporciona inúmeros benefícios e alívio de 

sintomas físicos, mas as verdadeiras mudanças observadas relacionam-se às 

questões emocionais e os processos mentais de cada indivíduo. 



Sua maior vantagem é o rompimento do movimento da pressa e o 

foco no aqui e agora, permitindo às pessoas uma revisão de suas prioridades 

quanto ao ritmo de vida, jornada de trabalho e relações afetivas. 

Manter a concentração em si mesmo é um grande desafio e com a 

prática torna-se mais fácil e integrado, principalmente em momentos de tensão. 

Todo o processo de meditar contribui para o desenvolvimento da 

autopercepção. O ato de silenciar e ouvir a própria respiração abre caminhos 

para a observação interna e o autoconhecimento.  

Quando nos adaptamos ao silêncio ouvimos nosso corpo. Passamos 

a identificar e nomear nossas emoções, sentimentos e pensamentos de forma 

que antes não era possível. 

Também ficamos mais atentos às nossas reações a situações do 

cotidiano e assim produzimos respostas mais adequadas e coerentes com 

nossas crenças e estilo de vida. 

Como mencionado, normalmente a prática da meditação vem 

acompanhada de uma busca de algo que não foi encontrado na realidade 

externa e que só pode ser obtida com a introspecção e o autoconhecimento. 

Aqui exploramos um caminho sem volta, uma vez que o 

autoconhecimento provoca mudanças internas tão marcantes e significativas 

que ressoa em nosso mundo externo involuntariamente.  

           

   

Então meditar ... 

 

Não só favorece benefícios e vantagens no cotidiano, mas também 

proporciona uma mudança na visão de mundo, na auto percepção e nas relações 

afetivas, além do alívio de sintomas físicos. 

Percebemos o que realmente faz sentido em nossas vidas e o que 

merece modificações para o alcance do equilíbrio e da qualidade de vida. 

Começar a meditar é difícil. E mais difícil ainda é deixar esta prática 

que transmuta e transcende nossas vidas para o amor, luz e prosperidade. O 

que você acha de começar hoje? 

 

 


