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A Meditação como forma de Autoconhecimento: Experiências pessoais. 

 Rafael Sizanovski Machado 1 

 

 

RESUMO 

O presente artigo tem como finalidade relatar como a Meditação pode ser uma forma ou ferramenta 
de autoconhecimento. Também se volta a explicar melhor o que é Meditação e como ela proporciona 
mais autoconsciência sobre quem a pessoa é enquanto humanidade, utilizando de relatos de 
experiências pessoais e embasamento bibliográfico.   
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ABSTRACT  

This scientific paper has as its main objective or goal to show how Meditation can be used as a tool or 
mean to self-knowledge. But first it explains what is Meditation and how it can produce and improve 
more self-awareness to the person as Humanity; basing on personal experiences and specific 
bibliography.      
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INTRODUÇÃO  
 
 
“Conhece-te a ti mesmo”. É essa frase que estava escrito na entrada do templo de 

Delfos na Grécia antiga.  Frase muita famosa e difundida na Filosofia que convida ao 

Homem a se conhecer e formular a si mesmo umas das mais importantes perguntas 

da história da humanidade: 

- Quem sou eu? 

E nota-se que para poder respondê-la, o ser humano descobriu e inventou vários 

caminhos e artifícios respectivamente que lhe permitiram conhecer não somente  a 

si mesmo, mas como também a natureza e o cosmos ao seu redor.  

Mas para conhecer a si mesmo, enquanto ser humano ou homo sapiens, como isso 

pode ser feito? Como é que o homem pode se conhecer? 

Existem vários caminhos que foram adotados e abaixo citados: 

- Ciência (E suas ramificações) 

- Filosofia 

- Arte 

- Experiência 

- Psicanálise (Psicologia) 

- Meditação 

A Ciência ao longo de sua história voltou-se a conhecer o ser humano de um ponto 

de vista mais físico ou material.  Mas em se tratando de conhecer a alma, os meios 

científicos não conseguem penetrar. E uma das formas de adentrar nesse campo é 

por meio da meditação. 

Mas o que é Meditação? Como ela proporciona o autoconhecimento? E como fazer 

isso?         
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DESENVOLVIMENTO 
 
 
1. O que é meditação? 

 

Antes de se conhecer através da Meditação, precisa-se saber o que é Meditação. 

Faz-se indispensável compreendê-la e não mistificá-la ou complica-la. 

KRISHNAMURTI (2017) alerta que ela é algo simples, que as pessoas a complicam 

criando um emaranhado de ideias do que ela seja ou deixe de ser. 

OSHO (2002) também concorda com isso, falando que qualquer coisa dita a seu 

respeito chega ser uma contradição. Seria como ter e ser, mas a sua própria 

natureza não permite que seja definida por palavras. 

Meditação não é algo que a mente pode fazer. Pois todo esforço mental resultará 

em qualquer outra coisa. Não pode haver interferência. Então como Meditar? 

2. Como Meditar? 

E para meditar, o que é preciso fazer? Existe alguma postura milagrosa de 

Meditação? É só não pensar em nada? São grandes perguntas que são feitas pelas 

pessoas que se interessam pelo “tema”.  

Para se meditar é preciso estar como mais observador de si mesmo do que 

envolvido com seus próprios pensamentos e tudo o que acontece ao seu redor.  

Se existe alguma postura para se meditar? Na verdade não, pois o que importa é 

estar consciente de seu corpo, mente, emoções e do que acontece agora, no 

presente.  

2.1. Sentado. 

A meditação pode ser feita em várias posturas. Pode também fazer isso tanto de 

olhos abertos, semicerrados ou completamente fechados. Um local tranquilo ajuda 

bastante e se a pessoa desejar meditar sentado no chão, existem algumas posturas 

recomendadas por INSIGHT MEDITATION CENTER (2017), conforme estão 

ilustradas nas Figuras 01 até a 05. 
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Figura 01: Sentado em Meio Lótus  

Fonte: www.insightmeditationcenter.org (2017) 

 
Figura 02: Sentado em Lótus Completo 

Fonte: www.insightmeditationcenter.org (2017) 

 
Figura 03: Sentado de joelhos visto de frente. 
Fonte: www.insightmeditationcenter.org (2017) 

 
Figura 04: Sentado de joelhos com o uso de 

almofada. 
Fonte: www.insightmeditationcenter.org (2017) 

Se a pessoa preferir fazer sentada numa cadeira,  pode ser feito como é mostrado 

nas Figuras 05 e 06. É importante que o assento não seja muito duro, pois pode 

causar formigamento na região do glúteos e coxas.  

 
Figura 05: Sentado na cadeira com almofado no 

assento. 
Fonte: www.insightmeditationcenter.org (2017) 

 
Figura 06: Sentado na cadeira com almofada 

para apoiar a lombar. 
Fonte: www.insightmeditationcenter.org (2017) 

Mas é importante ressaltar que a pessoa sempre mantenha uma postura o mais 

ereta possível. Que seja confortável e gire os ombros para trás e para baixo para 

abrir o peitoral. É bom que firme um tanto a musculatura do abdômen e alinhe a 

cabeça, recolhendo um pouco o queixo para alinhar a parte cervical da coluna. A 
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ponta da língua fica tocando suavemente no céu da boca. E sempre se concentrar 

na respiração, a chave para se meditar profundamente. 

2.2. Deitado. 

Para aqueles que sentem desconforto em meditar sentado, pode ser feito deitado 

(Figura 07). 

 

Figura 07: Posição deitada para meditar e relaxar. 
Fonte: cdn2.stylecraze.com (2017) 

2.3. Andando. 

Há a possibilidade da pessoa ter dificuldades de meditar sentado ou deitado imóvel 

por um bom tempo. Pois a mente e personalidade de pessoas desse tipo, requerem 

movimento para estar mais presente no aqui e agora. Esse é um caso de uma 

Meditação Dinâmica.  

Pode ser feita andando num parque, por exemplo. O segredo é estar consciente do 

caminhar, do respirar (fundamental) e principalmente e aprestar atenção em tudo o 

que os 5 sentidos básicos estão captando ao redor. Observar as flores, as árvores e 

como a luz do sol faz o seu maravilhoso jogo de luz e sombras. Também é bom ir 

escutando claramente todos os sons: pássaros, pessoas conversando, carros e etc. 

De cheirar o cheiro das árvores e inspirar profundamente o ar mais limpo.  

Logo não há de fato uma maneira específica para a realização da mesma. Pois o 

que realmente importa é viver no aqui e agora, viver o presente ou estar presente no 

agora.  

E com tudo isso dito a respeito da Meditação, percebe-se que ela é uma das únicas 

formas, se não a única forma, de acontecer o verdadeiro autoconhecimento. 

Exatamente como Jiddu Krishnamurti afirma:   
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“Sem meditação não existe autoconhecimento, e sem isso não há 

meditação; desse modo devemos começar por saber o que somos. Não 

podemos ir longe se não começarmos perto, sem compreendermos o 

processo diário do pensamento, do sentimento e da ação. 

(KRISHNAMURTI, 2001, p.12).  

E o que o ser humano é?  

 

3. Observando e  compreendendo a Mente 

 

Para acontecer autoconhecimento usando a Meditação, KRISHNAMURTI (2001) 

recomenda que isso seja feito começando pela mente e não pelo corpo, já que ela 

contém pensamentos e suas múltiplas variações.  

E quando se propõe a compreender e observar a mente por meio da Meditação, a 

primeira coisa que é notada é que ela é agitada ou tagarela. Há bastante 

pensamentos que se sobrepõem uns aos outros como se fossem camadas e 

ramificações. Essas são como níveis e remete ao que foi explicado por Samael Aun 

Weor (GNOSIS ONLINE, 2017), que a mente tem seus 49 níveis subconscientes. E 

se aprofundando um pouco nesses conhecimentos, afirma que esse número tem 

relação com a Música e suas 7 oitavas – a Lei do Eterno Heptaparaparshinock.  

 

4. Os muitos eus.  
 
E eis que sob a luz da Meditação encontra-se esses vários “eus” dentro dessa 

Mente, com suas várias máscaras. Pois quando é perguntando ”Quem sou eu?”, 

Esses eus respondem: sou isso, sou este, sou aquilo e não sou mau e etc. Logo não 

há uma unidade, se não uma falsa sensação de unidade que é compreendido como 

personalidade, como GNOSIS BRASIL (2017) afirma. 

E cada eu desses é como se fosse uma pessoa diferente, que podem ser muito ruins 

ou mais suaves. É preciso muita auto-observação para vê-los e nisso confere ao ser 

humano compreender por que ele é inconstante, cheio de contradições, paradoxos e 

conflitos (dualidade).  

5. Relação pensamento x libido  

Pode-se atingir através da determinação, foco e disciplina um estado de profundo 

silêncio na Mente. E a partir desse silêncio observar o efeito que o próximo 

pensamento causa no corpo humano; especialmente se esse pensamento for novo 
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como um planejamento de uma ação no futuro. É uma sensação similar ao prazer 

sexual.  

É interessante que esse processo observado tem semelhança com o que o 

psicólogo Carl Gustav Jung pressupunha a respeito da Libido Primitiva. Essa que 

poderia ser sexualizada ou dessexualizada e que sua essência era idêntica a 

energia mental em geral. (PSICOLOGIA MÉDICA E PSICOSSOMÁTICA, 2017). E 

“embora o termo libido tenha assumido um significado abertamente sexual no mundo 

de hoje, para Freud representa toda a energia psíquica, não apenas a energia 

sexual.” (PSICO ATIVO – O UNIVEROS DA PSICOLOGIA, 2017). 

Talvez seja por isso que esses atribuíam a libido ao psiquismo da psique. E até 

usavam o mito grego de Eros e Psique para explicar esse processo que acontece a 

todo instante na mente. O Eros como “excitador” da Psique que pode produzir 

pensamentos e várias pulsões do Ego. 

É como se cada novo pensamento fosse uma fecundação de algo novo na mente, 

isso é claro se feito de forma consciente. Essa criação, faz alusão ao que Amit 

Goswami escreve sobre os três gunas, usando como base o Bhagavad Gita : 

“Na psicologia idealista oriental do Bhagavad Gita, há a referência aos três 

gunas ( semelhantes às três pulsões acimas mencionadas). O Impulso do 

condicionamento passado é chamado de tamas, a inércia, ou educação. O 

impulso da libido recebe o termo de rajas, ou natureza. O terceiro é 

denominado sattwa, ou criatividade.” (GOSWAMI, 2007, P. 265). 

O terceiro guna – criatividade - é o que pode ser experimentado na criação de um 

novo pensamento,  se bem auto-observado durante a Meditação. 

 

6. Reconhecimento e liberações de emoções reprimidas 

  

Percebe-se que em algumas meditações pode vir uma vontade de expressar 

determinadas emoções. A pessoa ou pode expressá-las, como um grito de raiva por 

exemplo, ou pode apenas contemplá-las e compreendê-las. É como constata Roger 

N. Walsh em seus estudos e pesquisas: 

Por vezes, podem ocorrer experiências perturbadoras, por exemplo, 
ansiedade, tensão, raiva, mudanças perceptuais no sentido do eu e da 
realidade, etc. Isso pode ser deveras intenso, mas costuma durar pouco e 
desaparecer espontaneamente. Em muitos casos, essas experiências 
parecem representar o surgimento e liberação de lembranças e conflitos 
psicológicos antes reprimidos, podendo o desconforto que isso provoca ser 
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o preço necessário ao seu processamento e descarga. (WALSH, 2001, 
p.174).  

E quando meditações como essa ocorre significa que há problemas na  vida interior 

do ser humano que precisam ser solucionados. Logo, a meditação serve como uma 

maneira de encarar esses problemas e tensões de frente e logo resolvê-los e liberá-

los.  Isso lembra o que I.K. Taimini fala a respeito: 

“O Objetivo da meditação é solucionar os problemas da vida interior 
penetrando nas camadas mais profundas da mente e da consciência, 
unicamente onde pode ser encontrada a solução para esses problemas. Se 
esses problemas não existem para nós, não faz sentido sentar para meditar 
dia após dia para solucioná-los. A meditação não é um fim em si mesma. 
Ela é simplesmente um meio para um fim.” (TAIMINI, 2014, p. 33). 

 

E é de extrema importância que o ser humano de hoje fique consciente de suas 

emoções. “Pois quando não consegue senti-las, elas logo irão se manifestar 

fisicamente, sintomatizando sob a forma de um problema físico”, como enfatiza 

TOLLE (2002). E emoções fortes, de acordo com pesquisas, podem mudar a 

bioquímica do corpo humano.  

E quando medita-se sobre as emoções humanas, percebe que elas são alimentadas 

pelos pensamentos. Pois uma emoção, em geral, é a representação de um 

pensamento potencializado, pois este também pode fornecer energia a emoção, que 

por sua vez, ao padrão de pensamento. TOLLE (2002).           

 
7. Meditação e Despertar da Consciência 
 

É possível descobrir com a Meditação que o ser humano está dormindo mesmo 

acordado. Isso é feito quando este se observa profundamente enquanto há a 

projeção de pensamentos na sua tela mental. E ocorre que durante esses 

pensamentos e cenas, vem a sensação de sono ou de estar dormindo. Divina 

Ciência diz algo a respeito disso no que tange o despertar da consciência:  

“O primeiro que se necessita para despertar consciência é saber que se 
está dormindo . Isso de compreender que se está dormido é algo muito 
difícil, porque normalmente todas as gentes estão absolutamente 
convencidas de que estão despertas. Quando um homem compreende que 
está dormido, inicia então o processo do autodespertar.” (DIVINA CIÊNCIA,  
2017, O despertar da Consciência) 
 

É um estado parecido com o madorna ou vigília, do qual é possível testemunhar 

vários “eus” da pessoa realizando várias atividades. Algumas dessas semelhantes 

às quais a pessoa faz no seu dia-a-dia e outras totalmente diferentes e exageradas. 
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Essa observação relatada condiz com que DIVINA CIÊNCIA (2017) afirma que as 

pessoas que se julgam despertas trabalham dormindo, manejam seus carros 

também dormindo, casam dormindo e enfim vivem sonhando.  

É chocante perceber isso. Mas aqui que a Meditação se torna importante para que o 

ser humano realmente desperte, para que viva a vida de fato. E por isso é 

importante não fazer a identificação em demasia com os pensamentos (durante a 

Meditação), sentimentos, emoções e tudo aqui no Mundo. Pois se não corre o risco 

de alimentar cada vez mais esse estado de sonho no qual grande parte da 

Humanidade se encontra.  

 

 8. Expansão da consciência. 

 

Durante a Meditação, pode acontecer uma expansão na consciência humana. Uma 

distorção das dimensões da realidade muito mundana e tridimensional que o ser 

humano está muito condicionado a tomar como referência em sua vida.  

Um exemplo disso é a experiência de uma nova distância entre as mãos que 

repousam sobre as coxas e a cabeça encostada em algum apoio. A mente 

condicionada e limitada acha que é uma distância pequena. Mas quando ocorre a 

Meditação sobre essa ou até nessa distância, o quadro muda. É como se essa 

distância fosse alargada e houvesse muito espaço entre essas partes. É como se a 

mente humana se expandisse e se libertasse de todas as medidas das quais ela foi 

educada a perceber e tomar como referência. 

Isso é paralelo ao estado de “ser estranho ao Mundo” que TRIMEGISTUS (2017) diz 

a seu filho que não percebe mais as medidas do espaço. Ou seja, a consciência 

dele não está mais limitada a elas.  

 

9. Percebendo os chakras. 

. 

Existe a possibilidade do praticante da meditação conseguir ir além dos 

pensamentos e emoções corriqueiros que ele está acostumado a observar e sentir. 

E quando o consegue, nota-se que pode vir a sensação de estar girando a alta 

velocidade.  Como se estivesse dentro de uma roda. E tal roda pode ser um chakra 

que ele esteja percebendo ou sentindo. Mas o que é um chakra? 
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“A palavra chakra é sânscrita, e significa roda” LEADBEATER(2009). E  também são 

“pontos de energia, também chamados de vórtices, lótus, rodas ou ainda centros de 

força que estão presentes em nosso corpo” (VIDA & YOGA, Ano 1 – Nº 2, p. 8).  

Porém os chakras não podem ser apenas sentidos, podem ser vistos por pessoas 

muitos especiais, portadores de Clarividência. Esse dom que é basicamente “ver 

com clareza”, uma visão espiritual ou como LEADBEATER (2009) afirma ser “um 

poder de ver o que está além da visão física normal do ser humano”. 

E para efeitos de enriquecer o presente artigo, observa-se que o corpo humano 

abriga 7 (sete) chakras principais posicionados ao longo do seu corpo, da base da 

coluna até a sua cabeça (Figura 08). 

 
Figura 08: Os 7 Chakras principais do corpo humano. 

Fonte: https://yogaloftblog.wordpress.com/ (2017) 
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E com o manejo da consciência durante a meditação sobre eles, pode-se perceber 

que cada chakra tem sua própria frequência vibracional, ou velocidade de giro. Isso 

se dá por que cada um deles é representado por cada cor específica e governa 

funções específicas que favorecem o bem-estar humano, como pontua 

CHAKRAS.INFO ( 2017). 

Mas é importante ser ressaltado que eles precisam estar girando numa velocidade 

mais rápida do que lenta. Pois como afirma VIDA & YOGA ( Ano 1, nº 2)  devem 

girar em alta velocidade . Caso essa velocidade não ocorra, o fluxo de energia é 

comprometido e permite o surgimento de doenças e do envelhecimento do corpo 

físico; uma vez que cada um deles tem relação com uma determinada glândula 

endócrina. 

E para permitir que eles girem a alta velocidade, a própria Meditação se feita de 

forma mais profunda visando ir além das emoções e pensamentos, faz com eles 

girem mais rapidamente. Também a pratica de alguns asanas de Yoga auxiliam 

bastante nesse processo de harmonização e cura. 

    

10. Os corpos da Humanidade. 

 

 
Figura 09: Sistema Espiritual de Energia. 

Fonte: www.alexgrey.com (2017) 

 
Figura 10: Mente Universal 

Fonte: www.alexgrey.com (2017) 
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A Meditação aliada ao poder da Clarividência pode permitir que o ser humano 

perceba em si próprio que há varias dimensões ou corpos existenciais de si mesmo. 

Isso é comprovado através das visões que o artista Alex Grey teve e as reproduziu 

em suas belíssimas pinturas, algumas das quais são as Figuras 09 e 10. 

 

11. Encontro entre Microcosmo e Macrocosmo 

 

A Meditação promove um certo encontro entre o dentro e fora. Entre o microcosmo 

(homem) e o macrocosmo (universo). E quando isso é feito, acontece que o dentro e 

o fora não existem, isolados ou até mesmo como coisas distintas. Ambos se tornam 

uma coisa só. É como um ponto percebido que o pequeno fica grande e o grande 

fica pequeno simultaneamente. E essas percepções simultâneas se anulam e se 

tornam uma coisa só que não se pode nomear, somente sentir.  E esse estado é a 

mente meditativa ou religiosa da qual Jiddu Krishnamurti relata: 

“Essa mente meditativa é a mente religiosa - a mente da religião que não é 
tocada pela Igreja, pelos templos nem pelos cantos. A mente religiosa é a 
explosão do amor; esse amor não comporta qualquer separação. Para essa 
mente, longe é perto. Não é “um” nem “muitos” mas sim esse estado de 
amor em que toda a divisão cessa.“ (KRISHNAMURTI,2017)  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
Com tudo o que foi anteriormente escrito, pode afirmar que o Ser humano tem uma 

inquietude de conhecer a si mesmo. Acabou descobrindo vários métodos, sendo 

algum deles a Meditação que permite ao mesmo conhecer e ver além das 

aparências ou aspectos físicos de si mesmo, especificamente e detalhadamente 

estudados pela Ciência.  

Porém para Meditar é preciso compreender o que é Meditação. Não precisa ser feita 

numa postura específica, desde que o corpo esteja relaxado e um tanto alinhado. 

E cada vez mais compreendida, a mesma se tornará mais natural, como a Natureza 

do Ser Humano. Isso requer disciplina, que a pessoa silencie sua mente, não no 

sentido de forçá-la, mas sim no sentido de não interferir. De observá-la como uma 

testemunha extremamente presente de tudo o que acontece no aqui e agora.  

E dessa forma, a Meditação é um poderoso estado de consciência que permite ao 

ser humano compreender a si mesmo em todos seus níveis de Humanidade:  

- Mental 

- Emocional 

- Instintos 

- Vital ou Energético. 

- Consciência 

A Nível mental percebe-se que há uma Mente cheia de pensamentos agitados 

setorizados em seus departamentos mentais. Nela há o Ego, com seus vários Eus, 

identidades e identificações, que limitam a consciência do ser humano.E com a 

Meditação pode-se transcendê-los. Quanto ao nível emocional, existem emoções 

antigas e/ou não que precisam ser reconhecidas, resolvidas e liberadas para se ter 

boa saúde emocional e física. 

Os Instintos do ser humano precisam ser observados para que sejam 

recondicionados. E quando isso acontece, ele passa a viver a vida sem muitos 

medos e anseios. E o corpo humano tem seu corpo energético, composto pelos 

chakras que com a Meditação e Clarividência podem ser sentidos e vistos 

respectivamente. 

Por último tem-se a Consciência. Essa que é uma grande chave do universo. Essa 

que precisa ser compreendida não em termos acadêmicos mas em termos práticos e 
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diretos (com meditação). E o ser humano pode ter acesso a várias camadas de 

verdades, novos “despertares” de consciência sobre ele mesmo com a Meditação. 

Sem contar que a Meditação faz o ser humano ficar consciente da Vida que palpita 

nesse exato instante. No Agora. E quando ele fica consciente disso, o seu rosto 

pode ficar contente e grato por apenas estar vivo. Por esse maravilhoso presente 

que é viver.  

 

 
Figura 11: Pessoa Meditando ao por do sol. 

Fonte: http://www.freewebheaders.com/ (2017) 
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