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O que é meditação? 
Qual é a finalidade da meditação?  
Tipos de Meditação 
 
O que é meditação: 
 
A palavra tibetana para meditação (gom) significa literalmente “familiarização.” 
Familiaridade significa ter padrões habituais de pensamento e de comportamento. Na 
meditação buscamos nos familiarizar cada vez mais com o positivo e menos com o 
negativo, mais com o que traz felicidade e satisfação na vida, e menos com o que traz 
sofrimento e infelicidade. 
 
Nós estamos muito familiarizados com o mundo exterior: animal, vegetal e mineral. 
Precisamos nos familiarizar mais com o nosso mundo interior. Quase nada sabemos do 
funcionamento das nossas emoções, pensamentos e percepções. A meditação nos ajuda a 
conhecer melhor o nosso mundo interior e seus habitantes e a entender também como 
tudo isso funciona. 
 
A finalidade da meditação 
Meditação é diferente de simples relaxamento. Os exercícios de relaxamento auxiliam para 
que nós nos sintamos melhor e sejamos mais saudáveis no momento. Como seres 
humanos, temos um imenso potencial encoberto; a meditação pode nos ajudar a realizar 
esse potencial. No budismo, a verdadeira finalidade da meditação é transformar a mente 
enquanto gradualmente diminuímos os aspectos negativos e prejudiciais e aumentamos os 
positivos e benéficos, trazendo mais paz e satisfação para a vida. 
 
 

Tipos de Meditação 

Existem vários tipos de meditação, mas podemos agrupá-las em duas categorias: 

estabilizante e analítica. 

 

Na meditação estabilizante colocamos a mente em um objeto particular, mantendo a 

mente nesse objeto, de maneira unifocada. Este objeto pode ser a respiração, uma imagem 

de Buda ou mesmo na conclusão de uma meditação analítica. 

 

Na medicação analítica nós analisamos determinado tema ou questão filosófica, 

repetidamente, usando de lógica e raciocínio para verificá-lo. Por exemplo, você pode 

pegar uma única frase de uma fonte escritural e analisá-la sob vários ângulos – os que são 

dados na escritura, assim como exemplos de sua própria vida – até que você tenha um 

entendimento intelectual do tópico. Depois de obter algum discernimento intelectual, 

continue a meditar até que o entendimento se transforme em sua própria experiência 

direta. Isso muda a sua vida de uma maneira fundamental. Depois de ter visto a verdade 

de algo por si mesmo, você não é mais enganado por falsas aparências. 
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Muitos de nós temos grande interesse em contribuir para o mundo de uma forma positiva. 
Há um velho ditado que diz: “Muitos de nós gostaria de mudar o mundo para melhor. Como 
você é parte do mundo, se você mudar a si mesmo para melhor, isso mudará o mundo para 
melhor”. Em função disso, até mesmo as pequenas alterações que fazemos para melhorar 
a nós mesmos são significativas. Alguns de nós queremos fazer as coisas em grande escala, 
porém muitas vezes as mudanças mais sutis e menores é que têm impacto maior. 


