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COMO USAR ESTE LIVRO Este livro destina‑se a servir como guia geral de
meditação para principiantes, bem como para praticantes mais experientes. Começa com  
um capítulo geral sobre o desenvolvimento da nossa própria prática, seguindo‑se capítulos 
que apresentam uma série de meditações, incluindo práticas de consciencialização  
e mindfulness (capítulos 2 e 3), exercícios de concentração (capítulo 4) e meditações para  
a cura (capítulo 5). O capítulo final explora formas de integrar a meditação na sua vida, e visa 
práticas contemplativas e outras mais desafiadoras. Pode mergulhar neste livro em qualquer 
ponto, mas é recomendável que leia o primeiro capítulo antes de iniciar a sua prática.

O filósofo francês Blaise Pascal 
afirmou uma vez: «Todos os problemas 
da humanidade derivam da 
incapacidade de o homem se sentar 
calmamente numa sala, sozinho.»

Estilos de meditação
Segredos da Meditação apresenta‑lhe algumas das formas 
mais conhecidas de meditação, desde a prática difundida de 
concentração na respiração até ao uso de sons sagrados ou  
de frases sagradas.

Atenção

Embora a informação 
apresentada nas páginas deste 
livro seja útil para quem quiser 
saber mais sobre meditação,  
é importante entender que as 
práticas de meditação são 

tradicionalmente transmitidas  
de professor para aluno.  

A meditação pode efetuar 
mudanças profundas no modo 
como vive a sua vida. Porém,  

é desejável que procure  
um/uma professor/a experiente 
e reconhecido/a, praticando 

em contexto de aula com outras 
pessoas.
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1 Desligue todos os dispositivos 
para além do leitor de música e 
fique na sua postura de meditação 
preferida. Faça algumas respirações  
profundas e deixe o corpo relaxar 
na expiração.

MÚSICA PARA MEDITAÇÃO NADA YOGA Esta meditação 
é uma técnica diferente de praticar a consciência do som. Tem origem numa prática hindu 
de escuta profunda chamada nada yoga, na qual almeja sintonizar‑se com o seu som interior. 
Nada yoga externa (ahata) é um exercício preliminar que qualquer pessoa pode efetuar. Tudo 
o que necessita é de uma faixa de música instrumental e um dispositivo para ouvir música.

5 Talvez surjam pensamentos.  
A música pode desencadear um 
fluxo de associações e memórias. 
Ou pode encontrar‑se a pensar 
sobre a própria música. 
Novamente, quando notar isso, 
gentilmente dirija a sua atenção 
de volta para o presente.

4 Se a música é familiar, pode 
levá‑lo a antecipar as próximas 
notas ou mudanças de tom — 
algum evento futuro na peça 
musical. Se isso acontecer, guie  
a sua atenção de volta para  
o agora, para os sons musicais 
que estão a acontecer neste 
instante.

3 Observe se o seu corpo tem 
reações aos sons. Talvez haja  
uma tensão adicional ou um 
relaxamento muscular, uma 
vibração ou picada na região  
do peito ou da barriga.

2 Ligue a música e feche os olhos. 
Deixe‑se abrir para as sensações 
produzidas pelos sons da música.

Cuide do Volume

Mantenha o volume alto o suficiente para que possa ouvi‑lo sem 
esforço, mas não o deixe demasiado alto. É melhor utilizar  
a música como som ambiente do que usar fones que irão 
direcionar o som apenas para os ouvidos. À medida que se 
familiarizar com este exercício, pode reduzir o volume para 
cultivar uma maior capacidade de escuta profunda.

Taças Tibetanas

Para uma versão curta desta meditação, toque 
uma «taça tibetana» ou teste uma nota num 
instrumento de cordas. Concentre‑se no som que 
ouve até que este gradualmente desapareça.
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Cada meditação é descrita 
com instruções passo a passo 
nas páginas coloridas.

Compreensão
O livro começa por 
explorar a evolução da 
meditação a partir das 
suas raízes mais antigas.

Análise
As páginas a preto  
e branco olham de uma 
forma mais profunda 
para a base dos 
exercícios‑chave e dão 
conselhos úteis sobre 
o aprofundamento da 
prática.
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Por vezes, as pessoas pensam que  
a meditação as pode transformar  
em alguém calmo tipo Zen. Mas 

independentemente de quão longe possa 
chegar com a sua meditação, ainda ficará 
refém de emoções intensas e desagradáveis 
— raiva, vergonha, ciúme, desilusão, dor. 
Mas a meditação pode fornecer uma forma 
de trabalhar com estas emoções. Em vez  
de tentar negar a sua existência ou, 
inversamente, justificá‑las, pode simplesmente  
aceitar as emoções como mais um estado 
que surge, está presente e se desvanece.  
É possível, então, desejavelmente, trazer esta  
consciência para as nossas vidas diárias  
e responder com mais competência às 
emoções quando elas surgem.

Uma libertação emocional
A meditação envolve abrirmo‑nos para  
a nossa experiência. Isto pode criar uma 
espécie de espaço no qual as emoções 
reprimidas podem fluir, como a água do chão 
que flui para a fissura de uma rocha.  
É possível que possa sentir uma súbita, 
digamos, dor ou raiva no meio da sua prática 
de meditação, por vezes sem razão aparente. 

Meditação  
e Emoções Difíceis

Podem existir sensações físicas também, tais 
como inquietação ou náusea. Isto é normal,  
e o que se pretende na meditação não é fazer 
as emoções desaparecerem, mas observá‑las 
e explorá‑las. Isto pode ser uma experiência 
intensa capaz de lhe fornecer perceções 
profundas. Por vezes, pode ser apropriado 
procurar ajuda, talvez um terapeuta com 
experiência ou um professor de meditação  
de confiança. 

Duas setas
Existem dois aspetos principais para as 
nossas emoções — o sentimento em si 
próprio e a história que está presa a ele.  
«A história» é a forma de a mente interpretar 
e narrar os sentimentos. Na meditação, 
tentamos explorar as puras sensações do 
sentimento sem ficarmos presos à narrativa. 
O Buda dirigiu‑se a estes dois aspetos da 
emoção numa analogia conhecida como 
«as duas setas». A primeira seta  
é o sofrimento que todos nós encontramos 
na vida — deceção, perda, dor física. 
Não pode ser evitado porque faz parte da 
experiência humana, mas se lamentarmos  
a nossa dor, se nos queixarmos de quão 

injusta é, se tentarmos fingir que ela não 
existe, então estamos apenas a aumentar  
o nosso sofrimento. Esta dor desnecessária 
é a segunda seta. Na meditação, 
aprendemos a encarar a realidade da 
primeira seta, evitando assim a segunda.
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Mahayana
O budismo mahayana é praticado no 
Tibete, China, Japão, Coreia, Taiwan  
e Mongólia. A compaixão é central para  
a tradição mahayana, e é personificada 
pelo bodhisattva, um ser que procura 
iluminação para todos os seres em vez da 
iluminação pessoal. Esta forma de budismo 
ensina que a «natureza de Buda» é intrínseca  
em todos os seres, e que todos podemos 
seguir o caminho do bodhisattva na nossa 
vida quotidiana. Abrange também um cânone  
diversificado de budas, que incorporam 
caraterísticas ou aspetos diferentes do 
ensino. Meditando sobre a natureza desses 

budas, podemos ajudar a alcançar essas 
caraterísticas em nós e descobrir a nossa 
própria natureza de Buda.

Budismo tibetano
O budismo tibetano vajrayana é uma forma 
de budismo mahayana, mas incorpora 
elementos da tradição tantra. Os seus 
seguidores acreditam que Buda reteve 
alguns dos ensinamentos mais avançados, 
que foram descobertos séculos após a sua 
morte. A tradição tibetana é rica em rituais, 
imagens e narrativas. Quando se trata de 
meditação, essa propensão manifesta‑se no 
uso de visualizações, que são utilizadas 

Montanha sagrada
Este santuário situa‑se no topo 
dos Himalaias. As montanhas 
parecem ser naturalmente 
propícias à meditação: elas são 
uma lembrança espetacular da 
nossa insignificância dentro  
da criação e, ao mesmo tempo, 
servem como uma imagem do 
nosso esforço em direção  
a coisas mais elevadas.

Rodar a roda
As rodas de oração contêm  
um pergaminho inscrito com um 
mantra sagrado. Os templos 
tibetanos estão rodeados por  
filas destas rodas, que são postas  
em movimento pelos devotos  
à medida que passam por elas.
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COMO SE SENTAR A posição birmanesa, que é praticada no Sudeste 
Asiático, é uma das posições sentadas mais fáceis, no entanto experimente também  
as variações destas páginas, para ver o que funciona melhor para si. Sente‑se numa 
almofada redonda de meditação (zafu), numa almofada normal ou numa almofada 
dobrada ao meio. Se o chão for duro, sente‑se num cobertor dobrado ou numa almofada 
plana quadrada de meditação (zabuton).
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4 Levante a cabeça para  
que o pescoço fique alinhado 
com a coluna, recolhendo 
ligeiramente o queixo. Permita 
que os músculos relaxem e se 
adaptem a esta postura 
direita.

2 Dobre a outra perna da mesma 
forma, colocando a lateral desse 
pé em frente da primeira perna. 
Quando meditar regularmente, 
deverá alternar a perna que 
coloca à frente.

Posicionamento das Mãos

Pouse as mãos no colo ou  
nos joelhos, escolhendo 
uma posição que facilite  
o conforto das mãos, 
braços e ombros.

 

Aqui, o polegar e o dedo 
indicador tocam‑se, formando 

um círculo que simboliza  
a perfeição e a plenitude.

Nesta posição, a mão direita 
está pousada sobre  

a esquerda, com os polegares 
a tocarem‑se. Os polegares irão 
afastar‑se se perder o foco, ou 
pressionar‑se‑ão se aplicar 

demasiado esforço, fornecendo 
assim um feedback útil.1 Sente‑se na frente da almofada 

(isto ajuda a manter as costas 
direitas) ou no meio da almofada 
e rode as ancas um pouco para  
a frente. Dobre uma perna, 
rodando a anca para evitar 
colocar pressão nos joelhos,  
e traga a lateral do pé para a sua 
frente, para ficar aí apoiada.

5 Coloque as mãos sobre os 
joelhos ou pouse‑as no colo.  
Se tem dor no ombro, coloque 
uma almofada no colo para subir 
um pouco as mãos.

6 Feche os olhos ou olhe para  
um ponto no chão a cerca de um 
metro à sua frente, mantendo  
o olhar brando.

7 Tenha a boca fechada ou 
ligeiramente aberta, para o ajudar 
a evitar apertar os dentes.  
Respire pelo nariz. Repouse  
a língua atrás dos dentes  
da frente, no palato  
duro, o que ajudará  
a manter o queixo  
relaxado.

3 Se os joelhos não 
tocarem no chão, coloque 
uma almofada por baixo de 
cada um deles para apoio. 
Com o tempo, as suas 
ancas irão abrir‑se e os 
joelhos irão naturalmente 
descer mais.

39



8

Introdução:  
O que é a Meditação?

Pessoas de todo o mundo têm praticado 
a meditação ao longo de milhares de 
anos. A maioria da meditação que 

conhecemos hoje tem as suas raízes no 
budismo ou no hinduísmo, as antigas 
religiões da Índia. Muitas das pessoas que 
meditam fazem‑no no seio de uma dessas 
tradições espirituais ou através de uma das 
outras grandes religiões que adotaram  
a meditação de alguma forma —  
o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, 
bem como muitos outros tipos de crença.

No entanto, existem muitas formas 
modernas de meditação que são 
inteiramente seculares. Apesar de algumas 
delas se basearem em técnicas antigas, 
não estão ligadas a qualquer teologia ou 
dogma religioso. Assim, do mesmo modo 
que é possível praticar yoga sem ser hindu 
— ou, por exemplo, desfrutar do Messias 
de Handel sem ser um cristão praticante —, 
podemos beneficiar da meditação, 
independentemente da nossa visão do 
mundo e das nossas crenças.

Este livro baseia‑se em várias tradições. 
Algumas das técnicas foram ensinadas 
consideravelmente inalteradas por milhares 
de anos; outras são relativamente recentes  
e inspiraram‑se no movimento psicológico 
moderno. Algumas podem ser 
instantaneamente apelativas, enquanto outras 
são desafiadoras e exigem prática. Pode 
querer concentrar‑se apenas numa técnica de 
meditação ou pode preferir incorporar uma 
variedade de técnicas meditativas na sua 
própria exploração da meditação.

Existem muitos estilos ou técnicas diferentes 
dentro da meditação, e estas também são 
exploradas e explicadas nas páginas deste 

Uma história rica
Uma das formas mais difundidas 
de meditação deriva dos antigos 

ensinamentos de Buda, retratado aqui 
numa pintura de um templo na Tailândia.
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livro. Alguns dos exercícios envolvem focar  
a mente numa única coisa, como a respiração,  
um som ou um objeto — por exemplo,  
a chama de uma vela. Outros métodos 
envolvem o cultivo de uma consciência 
aberta, na qual observa o que está a surgir, 
momento a momento, sem tentar dirigir  
a atenção. Todas as meditações são uma 
maneira de regular a mente e desenvolver 
uma maior consciência. Com a prática 
sustentada, a meditação constrói uma 

maior concentração, facilita o pensamento 
mais claro e promove a estabilidade 
emocional. Estes são apenas os benefícios 
iniciais que ela pode trazer. Com o tempo, 
a meditação pode efetuar mudanças 
profundas no modo como vive a sua vida; 
pode alterar — fundamentalmente e para 
melhor — o seu envolvimento com o 
mundo. Está prestes a dar o primeiro passo 
nessa jornada transformacional.
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A origem de grande parte da 
meditação que praticamos hoje pode 
ser encontrada na antiga Índia, berço 

do hinduísmo, do budismo e do jainismo.
Ninguém sabe quantos anos tem, mas  

a primeira menção escrita da meditação 
encontra‑se nos Vedas, uma compilação de 
textos religiosos que remonta a 1500 a. C. 
e é a obra fundamental do hinduísmo.  

A meditação em si deve ser mais antiga  
do que a sua primeira menção. Estava 
certamente bem estabelecida na época em 
que foi citada pelos textos védicos.

Hinduísmo e yoga 
A meditação hindu desenvolveu‑se como 
forma de unir a divindade interior — 
conhecida como atman — com o ser 
supremo, Brahma.

Esta «libertação» é chamada moksha,  
e é semelhante ao conceito budista de 
nirvana, ou iluminação. Há muitos caminhos  
para atingir moksha, e estes são conhecidos  
como os caminhos do yoga. O yoga 
conhecido pela maioria das pessoas no 
Ocidente é apenas uma forma física 
(posturas ou asanas), mas há muitos outros, 
incluindo a meditação, que são vistos  
como o caminho mais elevado.

Existem vários estilos de meditação  
yogi, muitos dos quais são práticas de 
concentração que envolvem focar a mente 
num «objeto» particular. Isto pode ser um 
objeto dentro do corpo, como a respiração,  
ou um objeto externo, como a chama de 
uma vela.

As Tradições Mundiais  
da Meditação

Foco Espiritual
Olhar para um objeto é uma prática 

meditativa. Este projeto geométrico é um 
iantra antigo, ou uma pintura espiritual, 

com lótus estilizado no centro.



In
tro

du
çã

o:
  
A

s 
Tr

a
d

iç
õ

es
 M

u
n

d
ia

is
 d

a
 M

ed
it

a
çã

o

11

Três outras práticas populares são 
«meditação mantra», com o foco no som; 
«meditação iantra», com o foco numa 
pintura espiritual; e «meditação deity»,  
com o foco na figura de um deus ou seus 
atributos.

A tradição tântrica
No Ocidente, o termo «tantra» é 
frequentemente associado a práticas 
sexuais, mas ele engloba um conceito  
muito mais amplo e subtil. É uma filosofia 
esotérica completa plena de simbolismo 
retirado do panteão hindu e que 
provavelmente se desenvolveu em  
torno do primeiro século d. C.

Praticantes tântricos acreditam que  
a realização espiritual pode ser encontrada 
através dos sentidos, e a meditação tântrica  
envolve o uso extensivo de imagens, de 
mantras, da respiração e do yoga. É uma 
caraterística da meditação yogi derivada 
do hinduísmo e do budismo tibetano.

A meditação kundalini faz parte da 
tradição tântrica. O seu objetivo é libertar  
a energia primitiva que está enrolada, como 
uma serpente, na base da coluna vertebral 

Meditação Transcendental®

O guru hindu Maharishi Mahesh Yogi trouxe 
uma técnica conhecida como Meditação 
Transcendental® (também conhecida como 
MT®) para o Ocidente no final da década de 
1950. Os Beatles estavam entre os seus 
alunos, no auge da sua fama na década de 
1960, e a MT ainda hoje atrai celebridades. 
Esta técnica envolve o uso de um mantra 
pessoal, que é mantido em segredo, e é 
ensinado apenas por professores credenciados. 
A MT é amplamente praticada, e mais de 
500 estudos atestaram os seus benefícios.

de todos. Esta força é por vezes conhecida  
como a «deusa a dormir», e quando é 
«desperta», diz‑se que percorre um canal 
central (ou nadi) conhecido como 
sushumna, abrindo e energizando os 
principais centros de energia do corpo 
(os chakras) até atingir o chakra da 
Coroa — que nos liga à energia 
cósmica. Esta pode ser uma experiência 
espiritual poderosa e transformadora,  
por isso geralmente é recomendado que  
a meditação kundalini seja ensinada  
sob a orientação de um professor 
conceituado e experiente.
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Budismo
A maioria das técnicas que geralmente 
associamos à meditação deriva do 
budismo e do próprio Buda. Buda é um 
título, que significa «o acordado». Ele 
nasceu como um príncipe hindu, de nome 
Gautama, no século vi a. C. Em adulto, 
renunciou à sua riqueza para poder 
procurar o conhecimento espiritual. Depois 
de praticar abnegação e meditação 
durante seis anos, abraçou o «caminho  
do meio» — uma vida sem luxo e sem 
pobreza. Sentou‑se debaixo de uma árvore 
e passou vários dias em reflexão  
e a examinar a natureza da sua própria 
mente. No final desse tempo, libertou‑se das  
ilusões da mente e alcançou a Iluminação. 
Compreendeu as Quatro Nobres Verdades, 
que são:

• toda vida envolve sofrimento;
• o sofrimento é causado pelo desejo, quer 
seja desejar ter ou não ter algo;
• o fim do desejo leva ao fim do sofrimento;
• o desejo pode ser eliminado através de 
uma vida vivida de forma ética, tornando‑se 
plenamente consciente através dos seus 
pensamentos e ações, e desenvolvendo  
a sabedoria através da compreensão.

O budismo não se concentra na adoração 
de deuses (ou do próprio Buda), mas nos 
ensinamentos deste ou dharma. Depois da 

morte do Buda, esses ensinamentos foram 
transmitidos pelos seus discípulos  
e seguidores, e naturalmente tomaram  
formas diferentes à medida que se 
espalhavam pela Índia e pelo Oriente. 
Consequentemente, existem inúmeras 
formas diferentes de budismo, cada uma 
com a sua tradição única de meditação.

Os diferentes caminhos do budismo 
Nos séculos que se seguiram à morte  
do Buda, os seus ensinamentos foram 
desenvolvidos por várias escolas, das quais 
a teravada é a única que ainda existe hoje. 
A outra vertente principal do ensino budista 
é mahayana, que surgiu como uma nova 
visão dos ensinamentos do Buda.

Teravada
A tradição teravada, que é seguida na 
Tailândia, Sri Lanka, Camboja, Laos  
e Birmânia, enfatiza a natureza humana  
do Buda e ensina que a meditação  
e a concentração são o caminho para  
a iluminação. Na prática, estes ensinamentos  
são limitados a monges e freiras.  
Os principais métodos de meditação são 
vipassana, ou meditação intuitiva, que 
incentiva a compreensão da verdadeira 
natureza de todas as coisas, e samatha, que 
faz uso da concentração num único ponto, 
especialmente a respiração. Estes também 
formam a base da meditação mahayana.
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Uma vida simples
Os monges teravadanos do 
Sudeste Asiático rapam a cabeça 
e usam simples mantos cor de 
açafrão para simbolizar o seu 
desapego do materialismo.

O grande professor
Buda pediu aos seus seguidores 
que procurassem a verdade  
dentro de si mesmos e que não  
o adorassem como um Deus.  
Mas os budistas em todo o mundo 
honram‑no como um professor 
e prestam homenagem à sua 
imagem.
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Mahayana
O budismo mahayana é praticado no 
Tibete, China, Japão, Coreia, Taiwan  
e Mongólia. A compaixão é central para  
a tradição mahayana, e é personificada 
pelo bodhisattva, um ser que procura 
iluminação para todos os seres em vez da 
iluminação pessoal. Esta forma de budismo 
ensina que a «natureza de Buda» é intrínseca  
em todos os seres, e que todos podemos 
seguir o caminho do bodhisattva na nossa 
vida quotidiana. Abrange também um cânone  
diversificado de budas, que incorporam 
caraterísticas ou aspetos diferentes do 
ensino. Meditando sobre a natureza desses 

budas, podemos ajudar a alcançar essas 
caraterísticas em nós e descobrir a nossa 
própria natureza de Buda.

Budismo tibetano
O budismo tibetano vajrayana é uma forma 
de budismo mahayana, mas incorpora 
elementos da tradição tantra. Os seus 
seguidores acreditam que Buda reteve 
alguns dos ensinamentos mais avançados, 
que foram descobertos séculos após a sua 
morte. A tradição tibetana é rica em rituais, 
imagens e narrativas. Quando se trata de 
meditação, essa propensão manifesta‑se no 
uso de visualizações, que são utilizadas 
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Este santuário situa‑se no topo 
dos Himalaias. As montanhas 
parecem ser naturalmente 
propícias à meditação: elas são 
uma lembrança espetacular da 
nossa insignificância dentro  
da criação e, ao mesmo tempo, 
servem como uma imagem do 
nosso esforço em direção  
a coisas mais elevadas.

Rodar a roda
As rodas de oração contêm  
um pergaminho inscrito com um 
mantra sagrado. Os templos 
tibetanos estão rodeados por  
filas destas rodas, que são postas  
em movimento pelos devotos  
à medida que passam por elas.
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para iniciar os praticantes na experiência 
da iluminação. Outras ajudas externas, como  
mantras (sons) e mandalas (representações 
abstratas ou semiabstratas), são usadas 
para guiar a mente.

Budismo Zen
A tradição Zen surgiu na China (onde é 
chamado cha’an, que significa «absorção»). 
Foi ensinado originalmente pelo sábio 
indiano Bodhidharma, aproximadamente 
em 500 d. C. As técnicas principais usadas 
são zazen, ou atenção à respiração, e — 
uma vez que a mente foi tranquilizada  
— shikantaza, ou «apenas sentar‑se».  
Sob a orientação de um professor,  
os budistas Zen podem também meditar 
sobre um koan, ou enigmas impossíveis, 
como o bem conhecido «Qual é o som  
de uma mão a bater palmas?»

Meditação taoista
A palavra «tao» significa «o Caminho»,  
mas também pode ser entendida como  
o princípio subjacente ou o «fluxo» do 
universo. O propósito da meditação é 
alcançar a harmonia com essa corrente 
profunda. Diferentes estilos de meditação 
taoista são ensinados, alguns dos quais 
semelhantes aos usados no budismo.  
A meditação taoista inclui visualizações 
específicas para cultivar o fluxo de chi  
(ou energia) através do corpo, bem como 
através de uma prática chamada neidan. 
Esse conceito complexo geralmente é 
traduzido de forma livre como «alquimia 
interior», mas, na sua forma mais simples, 
significa cuidar dos vários aspetos  
do bem‑estar espiritual, físico  
e emocional.

Mestre de mindfulness
O monge vietnamita Thich Nhat 
Hanh ajudou a popularizar  
a prática do mindfulness,  
que apresentou o budismo  
a um público secular.
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A meditação na tradição 
judaico‑cristã
A Bíblia fala frequentemente de 
meditação. O salmo 49, que faz parte 
da Escritura judaica e cristã, diz:  
«A minha boca falará de sabedoria  
e a meditação do meu coração será  
de entendimento». Pode quase 
imaginar‑se o Buda a dizer essas 
palavras — mas na tradição 
judaico‑cristã, a meditação assume 
uma forma um pouco diferente da que 
existe nas religiões orientais. A prática 
cristã da oração contemplativa ou  
a reflexão silenciosa, em que o 
praticante se concentra na comunhão 
com Deus e na sua alma, é muito 
próxima em espírito da meditação 
como é entendida por um budista ou 
um hindu. A essência em si é, afinal,  
a quietude.

Meditação contemporânea
Vários investigadores espirituais 
americanos, incluindo Joseph Goldstein  
e Jack Kornfield, descobriram a meditação 
vipassana nos anos 60 e 70 e divulgaram‑na  
quando regressaram aos Estados Unidos. 
Eles ensinam «meditação intuitiva» 
(vipassana). A prática contemporânea do 
mindfulness também deriva da tradição 
vipassana. Foi popularizada pelo monge 
vietnamita Thich Nhat Hanh e pelo cientista 
Jon Kabat‑Zinn, que desenvolveu uma técnica  
terapêutica chamada «redução de stress 
baseada no mindfulness». O mindfulness  
é uma forma de prestar atenção total ao 
momento presente, aceitando calmamente  
todos os sentimentos ou pensamentos que 
vão surgindo. É praticado como meditação 
formal e como uma maneira de se envolver 
completamente com qualquer atividade.  
É conhecido por conseguir reduzir o stress  
e promover sentimentos de calma e bem‑estar.




