
Meditação: não é fácil, mas é possível com a
prática
Está começando a praticar meditação? Então, esse texto foi feito para você mesmo. O
artigo aborda as dificuldades na prática da meditação para quem está começando.
Fica com a gente e confira nossas dicas que podem ajudar você.

Introdução

Uma coceirinha aqui, outra ali. É só você se colocar em posição para meditar, pronto, já
aparece alguma coisa para incomodar.

Mexe um pouco para encontrar uma boa posição. Não tá bom.. Mexe para o outro lado.

É assim, meditar realmente não é fácil! É simples, mas não é tão fácil, principalmente para
quem está começando. Eu que o diga.

Comecei a praticar meditação, de forma séria mesmo, há uns dois anos.

Faço minhas meditações diariamente, ao amanhecer, por volta das 5h30 e à noite quando
encerro todas as minhas atividades, antes de dormir.

Sento com as pernas cruzadas - não fico na tradicional posição de “lótus”, porque não
consigo ainda não consigo - e sigo todos os passos que aprendi, fazendo minhas pesquisas
e estudando sozinha.

Concentrei meus estudos nas técnicas  ensinadas pela terapeuta Amanda Dreher, do site
“Mais Feliz Com Você”, criadora do método “Meditar Transforma”.

A concentração é um dos pontos importantes da meditação. É um dos passos para se
chegar a ela.

Logo no início, tentava - sem muito sucesso - me concentrar. Alinhava a coluna, fazia
respirações profundas e relaxava ao máximo meu corpo.

No entanto, minha mente inquieta não parava de saltar de um pensamento para o outro. As
coceirinhas pelo corpo estavam sempre por ali, para exterminar com a minha pouca
concentração.

Não desisti. Dia após dia continuei insistindo. Usei várias técnicas. Comecei a meditar no
silêncio, só observando os sons à minha volta, o ventilador, os passarinhos lá fora, a chuva.

Com o passar do tempo, passei a usar sons para meditação, como os da natureza,

flautas, sinos. Passei pelos mantras e cheguei à meditação guiada.

Aos poucos estou conseguindo progredir e me concentrar por mais tempo, tornando minha
prática de meditação mais eficaz.



O que é preciso para começar a meditar?

Segundo a terapeuta Regina Restelli “para meditar basta fechar os olhos e mais nada”. Ela
enfatiza que não são importantes a técnica que vamos usar, a postura, o tempo ou, mesmo,
o lugar para desenvolver a prática. Para a terapeuta, o que importa mesmo é a sua
determinação.

“Se deixarmos de lado todos os nossos conceitos prévios, veremos que é muito simples
meditar”, concluiu ela.

Estudos mostram que são muitos os benefícios que a meditação pode trazer, entre eles a
redução do estresse, da ansiedade e da insônia, melhorando o foco e a produtividade.

Dicas para começar a meditar

1-  Em que horário meditar?

Pode ser pela manhã, assim que acordar, ou à noite, pouco antes de dormir. Comece a
meditar por um tempo de 5 a 10 minutos e vá ampliando com o passar do tempo.

2- Onde meditar?

Em qualquer lugar, contanto que seja tranquilo. Sua cama, no sofá da sala, sentada em
uma cadeira, no jardim, no escritório. Não importa. Só se previna para não ser incomodado.
Esqueça o celular.

3- Procure uma postura confortável sentada

Sentada você não corre o risco de dormir. A postura tradicional, como já falei, é a de “lótus”,
mas não é necessário, mesmo porque é uma posição muito difícil para quem está
começando. Sente-se de pernas cruzadas e coloque suas mãos sobre cada um dos seus
joelhos. Pronto.

4- Controle a sua respiração

Respire de forma leve e suave. Dê uma atenção especial para esse momento. Inspire
contando até 4 e expire, também contando até 4, pausadamente.

5- Foco e atenção

Se mantenha focado para que não disperse sua atenção. Um mantra, uma música relaxante
ou até mesmo os sons a sua volta podem ajudar. Ou “escute” o silêncio.

6- Observe seus pensamentos

Eles virão aos montes enquanto você estiver meditando. Não os impeça. Nem tente
controlá-los. Só os deixe ir de forma tranquila, retornando sua atenção para a respiração.
Com a prática, você verá que fica mais fácil conter esses “macaquinhos”.



Conclusão

Agora, apenas comece. Sem cobranças de perfeição. Deixe que o silêncio te domine. Isso é
meditar.

Eu também estou apenas no começo da minha caminhada. A meditação tem me levado ao
silêncio que está dentro de mim mesma. Faça essa jornada também.


