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Material n° 2 

 

Contagem das Respirações 
 

Uma boa técnica para desenvolver a concentração. 
 
 

 
Acalmando a mente: 
Concentre sua atenção na respiração. Respire naturalmente. Simplesmente concentre a mente 
no subir e descer de seus ombros e peito enquanto inspira e expira suavemente. Deixe a mente 
se ajustar e ficar calma e presente, pronta a se engajar na meditação. 
 
Motivação: 
Gere uma motivação altruísta para a sessão de meditação. Pense que você está meditando não 
somente em seu próprio benefício, mas que dispõe agora de um tempo para meditar e 
desenvolver a mente e se tornar uma pessoa mais sábia e mais gentil, capaz de beneficiar todos 
os seres. 
 
A parte principal da meditação: 
Comece colocando o foco de sua atenção na abertura das narinas. Preste atenção às sensações 
muito sutis enquanto o ar entra e sai através de seu nariz. Você pode sentir certas sensações 
enquanto o ar passa, como por exemplo, os pequenos pelos que se mexem, as sensações mais 
frescas quando inspira, e mais quentes quando expira. Não siga o ar para dentro de seu corpo 
ou para fora até o meio ambiente. Coloque a sua atenção nas sensações associadas à respiração 
na abertura de suas narinas. A sua tarefa é manter a atenção colocada única e firmemente nessas 
sensações. 
 
Enquanto inspira e expira, conte mentalmente cada inspiração e expiração, juntas, como um. 
Conte assim, de um a dez, concentrando-se nessas sensações. Quando chegar a dez, comece a 
contar novamente a partir de um.  
 
Se ficar distraído, se a mente vagar para outras coisas e se afastar do ponto de concentração, 
recomece a partir de um. Mesmo que nunca passe de dois, isso não é um problema! O essencial 
é treinar a mente para que esteja focada unicamente em um ponto; essa concentração pode 
exigir uma certa prática até ser alcançada. 
 
Quando começar a ter algum domínio dessa técnica, ao chegar a dez, conte em ordem 
decrescente de dez a um. Comece então novamente, contando de um a dez. 
 
Dedicação: 
Ao final, dedique a energia positiva e os insights obtidos ao bem-estar e a felicidade de todos os 
seres viventes. 
 
 
 


