
Copyright - Espaço Chi Energia Vital | Todos os direitos reservados | 
www.espacochi.com 1



2

Sejam bem vindos ao conhecimento!

Nós do Espaço Chi Energia Vital, preparamos esse livro digital, na intenção de levar um pouquinho do

conhecimento científico na área as saúde, de uma forma mais simples e objetiva, para que você leitor, possa

compreender e de alguma forma fazer uso em seu dia a dia.

Após alguns anos de experiência na área da saúde, lidando com as dores e sofrimentos do próximo, e buscando

de forma efetiva melhorar seu condicionamento como ser humano, agregamos nosso conhecimento de vida, o

conhecimento científico, a fé, o amor e a dedicação e desta forma surgiu a intensão de criar este E-book, e

desejamos que venha outros no futuro.

O conteúdo deste E-book foi pensado, estudado e planejado de forma clara, para que você compreenda, como

funciona o seu organismo frente aos estresses da vida e como usar a própria dinâmica funcional do seu corpo

para encontrar o equilíbrio físico, mental e emocional.

Desejamos que apreciem a leitura e coloquem em prática as orientações!

E-book criado por Espaço Chi Energia Vital –Todos os direitos reservados

http://espacochi.com - Este é um produto eletrônico gratuito e não pode ser vendido.  É proibida a reprodução ou alteração sem autorização do seu criador!

http://espacochi.com/


Por que preciso saber sobre o conteúdo proposto desse Ebook?

R: 
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Vamos dar alguns motivos:

Porque já deve ter passado por algum momento de estresse

Porque sofre de transtorno de ansiedade 

Porque sofre de depressão

Porque é curioso 

Porque gosta de conhecimento 

Porque gosta de Ler 

Porque quer aprender os benefícios de  RespirAr e MeditAr
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Prefácio

A tecnologia trouxe avanços em várias áreas da vida, desde o celular, que hoje é a ferramenta primordial na vida do

ser humano, até uma perna biomecânica, que permite ao homem, ser um atleta de ponta.

O dia corre, as horas passam e com ele o tempo, que nos falta. Estamos imediatistas, querendo as informações para

ontem, trabalhando, produzindo numa frequência frenética, agindo muitas vezes no piloto automático.

Quem nunca se pegou nessa situação? Pois é!

Com a falta do tempo, você se queixa de estar fadigado, sem energia e motivação, seu organismo sinaliza estresse, que

muitas vezes levam a crises de ansiedade ou depressão, quando não falamos de doenças piores.

Sabe o que falta? O tal Tempo!

Tempo de viver o presente, o aqui e agora. Tempo de perceber cada instante e apreciar sua vida.

Mas como conseguir isso nesse momento atual da vida? Simples!

Elaboramos esse livro para que você tenha total autonomia sobre sua vida. De forma clara vai conhecer como funciona

seu cérebro e os mecanismos de regulação. Com essa ferramenta importante vai aprender a arte de respirar e

meditar. Dessa forma simples e eficaz como sinalizam as pesquisas, você se tornará novamente o governador(a) do

tempo. Tempo de paz, alegria e harmonia. Tempo de saúde, bem estar e qualidade de vida. Tempo de viver o aqui e

agora. Tempo de ser.

Então, você aceita o nosso convite para uma viagem através deste mundo fascinante que é o funcionamento do

seu cérebro e com ele encontrar o equilíbrio físico e emocional?
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Introdução

No volume I, apresentamos ao leitor um pouquinho do universo fisiobiológico do funcionamento do cerebro,

através da sinapses que geram as ondas cerebrais e nos faz agir no meio no qual vivemos.

E agora você vai conhecer técnicas para trabalhar e modificar as ondas cerebrais e a mente subconsciente a

seu favor, pois elas desempenham papel fundamental para alcançar a tão sonhada realização de plenitude e

equilíbrio, pois lemos anteriormente como as ondas cerebrais afetam diretamente nosso estado emocional.

Sugere-se que através de técnicas de respirar e meditar as ondas cerebrais funcionem como botões que

sintonizam o rádio ou a TV para a frequência da estação desejada, sendo eficiente em reduzir as emoções

negativas e o estresse e também aumentar a atenção, a empatia e a compaixão.

Segundo pesquisa realizada com várias escolas médicas de universidades dos EUA, Canadá e Austrália em

resposta as desordens ocasionadas pelo estresse, observou-se melhora dos marcadores inflamatórios após

práticas de meditação, reduzindo os índices de doenças cardiovasculares e risco de morte.

Vamos adquirir mais esse conhecimento! 

E assim aprendemos a utilizer a respiração e meditação a nosso favor e no nosso dia a dia. Vivendo uma vida

mais plena e presente. 
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E-book: O que você sabe sobre cérebro humano, ondas cerebrais, e os benefícios de Respirar e meditar? 

Este E-book foi dividido em três partes: Cérebro Humano; Ondas cerebrais e Benefícios de Respirar e Meditar. 

Para que você entenda  a função e conexão de cada parte, e aprenda a respirar e a meditar em benefício de sua saúde. 
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Cápitulo III
Conexão RespirAr e MeditAr
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• Em pesquisa de comparação entre a respiração lenta e a respiração rápida os

pesquisadores observaram que no grupo de respiração lenta houve uma

significativa redução na frequência cardíaca basal e aumento da atividade do

nervo vagal, já no grupo de respiração rápida não houve qualquer alteração

nesses parâmetros. Esse aumento na atividade do nervo vagal foi correlacionado

com indivíduos mais gentis, alegres e melhor manejo do stress.

• Outra pesquisa relacionada a pratica de atenção plena cita os efeitos

neurobiológicos dessa prática, apontando mudanças positivas tanto na atividade

(minimizando o desvio mental/evitando que a mente vagueie) quanto na

estrutura cerebral (aumento da insula anterior, que está envolvida na observação

das sensações físicas internas, e no córtex sensorial, observação das sensações

físicas externas). Observaram também diminuição da densidade da substância

cinzenta da amigdala (região importante na regulação emocional).

• A prática da atenção plena baseia-se em grande parte na respiração lenta,

tanto para treinar a atenção aproveitando-se do ritmo constante e contínuo dessa

atividade fisiológica quanto pelo seu efeito de relaxamento, assim devemos

#RespirAr e #MeditAr com atenção plena.
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Evidências Científicas

Como construir nossa realidade de forma consciente?

https://www.wix.com/dashboard/6aa06f91-96c7-42a5-90cf-661df8817e15/blog/5f77b641ecba4d0017c9ec17/edit/search/.hash.respirar
https://www.wix.com/dashboard/6aa06f91-96c7-42a5-90cf-661df8817e15/blog/5f77b641ecba4d0017c9ec17/edit/search/.hash.meditar




#RespirAr
Em Gênesis 2,7, consta a seguinte passagem:

“ Formou pois o Senhor Deus ao homem do barro

da terra e inspirou no seu rosto um assopro de

vida e foi feito o homem em alma vivente”.

Aqui notamos o sentido primordial da respiração,

no qual Deus dá vida ao homem e lhe confere uma

alma, através do sopro vital.

Alma – significa vida | no grego psykhé – psiquê

para a psicologia - compreendida como mente |

deriva do termo em Latim animu (ou anima), que

significa "o que anima“.
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim




Estudos relatam que tornar a respiração

mais lenta e profunda ajuda a acalmar e

relaxar o organismo, diminuindo as batidas

do coração.
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•

•



• A ansiedade e os estados ansiosos promovem liberação de

adrenalina que, frequentemente levam também à

hiperventilação, algumas vezes, de tal intensidade, que o

indivíduo torna seus líquidos orgânicos alcalinos (básicos),

ou seja, diminui a concentração de CO² e aumenta o pH do

sangue, precipitando, assim, contrações dos músculos de

todo o corpo.

• Se a concentração de gás carbônico cair a valores muito

baixos, outras consequências extremamente danosas podem

ocorrer, como o desenvolvimento de um quadro de alcalose

que pode levar a uma irritabilidade do sistema nervoso,

resultando, algumas vezes, em tetania (contrações

musculares involuntárias por todo o corpo) ou mesmo

convulsões epilépticas.
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• Segundo os textos Iogues de Patañjali, considera-se o controle da respiração ou Prãnãyamas,

como uma etapa de preparação para a concentração e deixa evidente a necessidade do treino e

esforço para manter a atenção em um único ponto como passo importante para a integração da

mente e do corpo. Para esse controle é necessário ter atenção plena na respiração.

• Para executar o controle respiratório ou prãnãyama, dois mecanismos fisiológicos e

involuntários precisam ser manipulados de forma voluntária: a atenção e a respiração.

• Porém nem sempre é fácil manter a atenção em algo que estamos fazendo, nossa atenção na

respiração e mental se altera frente aos estímulos internos e externos, como os pensamentos,

preocupações, ruídos no ambiente e muitos outros estímulos podem se interpor tornando a

tarefa de controlar a respiração um grande esforço.

• O controle do pensamento demonstra ser uma ferramenta importante no objetivo de

interromper o fluxo de pensamentos, muitas vezes fontes de ansiedade e medos irracionais, a

atenção a respiração pode nos levar ao alívio desses estados.

• Para os Yogues a respiração não deve acontecer apenas porque você precise respirar, mas que

ela aconteça porque você quer respirar. Isso torna a respiração um ato de vontade e assim pode-

se aproveitar conscientemente os benefícios da respiração, com a possibilidade de interferir em

estados mentais, energéticos e emocionais.
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A mensagem que fica é que somos donos do nosso

próprio destino e cabe a nós, somente a nós,

escolher o que queremos e mudar a nossa realidade.

Existem vários caminhos, mas todos passam por nós

mesmos, nosso cérebro e nossa mente. Basta querer

acessar, transformar e criar novas realidades

relevantes para nossas vidas.

Seja qual for o caminho escolhido, o importante é

persistir na prática, pois as pesquisas mostram

resultados crescentes com o tempo.
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• Respiração para momento de estresse e ansiedade

• Inspire lenta e profundamente pelo nariz

• Abra a boca e Expire todo o ar, até sentir novamente vontade 
de inspirar

• Repita por 5 x ou até sentir que já se equilibrou

• Respiração em tempos (preferencialmente realizar pelo nariz)

• Inspire 1, inspire 2, inspire 3,  até completar o ar no pulmão

• Expire todo ar de uma única vez

• Repita por 5 x

• Respiração em Quadrado (preferencialmente realizar pelo nariz)

• Inspire, contando até 4

• Segure o ar no pulmão, contando até 4

• Expire, contando até 4

• Fique sem ar nos pulmões, contando até 4

• Repita por 5 x
Disponibilizamos umas vídeos aulas das respirações em
nosso canal do Youtube, caso tenha interesse é só acessar:

https://youtu.be/u_J8GuhU_7M

Vamos Praticar?



#MeditAr

É o caminho para nos trazer de volta a nós mesmos,

onde podemos realmente experimentar e provar nosso

ser completo, além dos padrões habituais. É um

momento de autocuidado, em que paramos nossas

atividades e modos como normalmente operamos para

dedicarmos um tempo ao cultivo interior.

E no silêncio, construirmos uma ponte, que permite a

passagem e a comunicação com nossos conteúdos

internos.

20

https://www.wix.com/dashboard/6aa06f91-96c7-42a5-90cf-661df8817e15/blog/5f77b641ecba4d0017c9ec17/edit/search/.hash.meditar


Para o desenvolvimento da 

atitude meditativa

são fundamentais quatro pontos: 

• O Silêncio: o qual dificilmente é vivenciado no mundo atual;

• A Solicitude: que é o treino da arte de permanecer em silêncio;

• A Atenção plena: de estar atento ao momento presente; e

• O Respeito: já que a meditação estabelece um encontro com o que há de mais

sagrado em nós.
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A partir do desenvolvimento da atenção plena sobre a respiração, ela é ampliada para

todos as atividades de vida, agindo como uma chave para a integração psíquica.



Partindo do que foi exposto consideramos pilares básicos e interdependentes que

sustentam a pratica da meditação a: respiração, concentração e o relaxamento.

Quando reservamos um tempo do nosso dia para refletir, ouvir uma música, ler, ou meditar

consciente nós automaticamente entramos na frequência de ondas Alfa.

O pensamento alfa promove a capacidade mental e dá estímulo para que possamos rápida e

eficazmente concluir uma tarefa. Quando alfa predomina você se sente calmo, saudável, no

controle do estresse. É a hora certa para programar a mente para ações de sucesso, de

criatividade, a ter mais foco, aumentar a imaginação, a visualização, a memória, a

aprendizagem e a concentração, ouvir sua própria voz interna.
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É na fronteira Alfa-Theta, a partir de 7 Hz a 8 Hz, onde começa a faixa ideal para acessar o poder criativo

da mente. É o estado mental em que podemos criar a nossa realidade. Nesta frequência, estamos

conscientes do nosso entorno, no entanto, nosso corpo está em relaxamento profundo.

Para ativar as ondas Alfa, você pode:

1- RespirAr -realizar respirações profundas conscientes- Sente-se ou deite-se, feche os olhos e concentre-

se apenas na sua respiração;

2- Contar lentamente de 100 a 1;

3- Fazer uma oração;

4- Escutar uma música relaxante;

5-MeditAr

Copyright - Espaço Chi Energia Vital | Todos os direitos reservados | www.espacochi.com



Estudos científicos comprovam á eficácia da Meditação

24
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• Pesquisa realizada através do exame de tomografia computadorizada pela emissão

de um único fóton (Single Photon Emission Computed Tomograpy – SPECT) em

praticantes experientes do Budismo Tibetano, obtiveram medidas do fluxo

sanguíneo cerebral no giro do cíngulo, no córtex órbitofrontal e córtex frontal

inferior, córtex pré-frontal, dorsolateral e no tálamo. Muitos estudos demonstram

um aumento do ritmo das ondas Theta durante o desempenho de tarefas que

exigem esforço mental e na concentração do estado meditativo.

• Em outra pesquisa com vinte quatro indivíduos praticando a meditação Zen, onde

os praticantes deveriam contar cada inspiração e expiração ritmicamente até 300.

Os pesquisadores encontraram um ritmo de ondas Theta no lobo frontal médio.
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• Em estudo com medidas de Eletroencefalograma (EEG), foi demonstrado

que o estado de felicidade, que acompanha o estado meditativo foi

sincronizado pelo ritmo das ondas Theta no córtex frontal anterior. E que a

experiência emocional positiva está relacionada ao ritmo theta porém a

atenção internalizada está associada aos ritmos Theta e Alfa. Esses

pesquisadores propõem uma associação seletiva dos ritmos das ondas Theta

e Alfa com os estados de atenção internalizada e a experiência positiva.

• Em outra pesquisa com a meditação kundaline Yoga foi verificada a

diminuição da taxa respiratória durante o período da pratica com

predomínio da respiração abdominal e diafragmática e observaram através

do eletroencefalograma (EEG) aumento do ritmo das ondas Alfa e logo após

a meditação houve aumento das ondas theta. Os pesquisadores concluíram

que a mudança do padrão respiratório durante a meditação contribui para a

mudança na atividade elétrica cerebral.
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• Com relação ao eixo neuroendócrino, pesquisadores encontraram alteração no ritmo e

níveis dos hormônios B-endorfina e adrenocorticotrófico(ACTH) em praticantes de

meditação quando comparados com não praticantes. De acordo com esses

pesquisadores a prática constante da meditação possui efeito sobre as estruturas

neurais centrais e consequentemente nos hormônios do eixo hipotálamo-hipófise.

• Pesquisadores investigaram a influência da meditação no nível de melatonina,

hormônio produzido e secretado pela pineal e que tem várias funções como,

anticâncer, antiestresse, potente antioxidante, reduz dano celular provocado pelo

passar dos anos, e os resultados indicaram que a pratica meditativa pode aumentar os

níveis plasmáticos da melatonina.

• Em uma meta análise observou-se uma gama de efeitos positivos após a prática da

meditação, dentre eles redução da ansiedade, redução significativa dos níveis

plasmáticos de cortisol e norepinefrina, aumento da autorrealização, aumento da

criatividade e concentração, aumento da estabilidade autonômica, aumento da

serotonina e dopamina, controle da pressão arterial, entre outros.
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• Em experimentos de eletrofisiologia observaram: Maior estimulação

de ondas alfa nas áreas pré-frontal e temporal, que estão

relacionadas à concentração, senso de responsabilidade social e

tomada de decisão.

• Em experimentos de eletroencefalografia (tomografia por emissão de

pósitrons- PET) observaram: Aumento na ativação do córtex pré-

frontal (CPF) e giro cingulado anterior. O CPF estimula o núcleo

reticular que secreta o neurotransmissor GABA (ácido gama-

aminobutírico), resultando em uma possível redução dos estímulos

externos ao córtex visual, aumentando a sensação de foco; Aumento

significativo dos níveis de dopamina, Diminuição da sensibilidade a

dor, Redução da pressão arterial (sistólica e diastólica)-

pesquisadores acreditam ser relacionado a mudanças nos níveis de

sofrimento psíquico, como ansiedade, depressão e a capacidade de

enfrentamento social, Redução da frequência cardíaca, Redução do

estresse e da ansiedade – pela diminuição de cortisol e noradrenalina

e aumento crescente de dopamina plasmática e serotonina.
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• A diminuição do cortisol e da noradrenalina e o aumento

dopaminérgico estão associados a diminuição da frequência cardíaca

e respiratória, sendo que durante a prática meditativa há menos

estimulação simpática e mais estimulação parassimpática.

• O aumento da atividade parassimpática promove: mudanças na

pressão arterial, frequência respiratória, motilidade e funcionamento

do sistema gastrointestinal, melhora da memória, diminuição da

ansiedade e melhora da sensação de bem-estar.

• O efeito das técnicas meditativas no aspecto cognitivo e

comportamento em diferentes condições de saúde, como depressão,

ansiedade, estresse, transtornos alimentares, problemas causados

pelo uso de psicofármacos, distúrbios psicossomáticos, doenças

metabólicas, dores crônicas, problemas respiratórios,

musculoesqueléticos e de pele foi objeto de estudo atual e

pesquisadores observaram que a pratica meditativa pode influenciar

positivamente como também auxiliar no tratamento.
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Segundo pesquisadores, os sistemas ativados na meditação têm influência direta no aumento da perfusão cerebral

nas regiões pré-frontal, parietal e do córtex auditivo, efeito protetor na espessura da massa cinzenta em pacientes

idosos, maior estimulação nas áreas envolvidas com a atenção, aumento na força dos circuitos cognitivos.

Além disso, a meditação pode melhorar o processo de mielinização ou reestruturação da substância branca,

associada ao córtex cingulado anterior.

Outro efeito da meditação é a neuroproteção; com a diminuição da síntese e liberação do cortisol, ocorre redução do

estresse, que pode estar associado ao volume da região do hipocampo em praticantes de meditação.

Os praticantes apresentaram melhor memória musical e textual, e sentem um impacto positivo na diminuição do

estresse oxidativo, o que pode reduzir o risco de doenças vasculares neurais, bem como de Alzheimer.
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Benefícios de MeditAr

• Melhora o fluxo sanguíneo cerebral;

• Estimula as Ondas Theta (atenção internalizada);

• Estimula as Ondas Alfa (experiências positivas); 

• Estimula a respiração abdominal e diafragmática;

• Estimula o ritmo e os níveis da secreção dos hormônios:

• B-endorfina (eixo hipotálamo-hipofise) - reduz a dor, promove o relaxamento e o bem estar. Tem efeito anestésico e viciante similar a 
morfina. estimula o sistema imunológico e mata as células cancerosas. Exemplo de sua secreção: 30 minutos após o início da atividade 
física. 

• Adrenocorticotrófico(ACTH), (eixo hipotálamo-hipofise), entre eles (Aldoesterona, cortisol, dopamina, Adrenalina e noradrenalina)-
dependendo de suas secreções controlam a pressão arterial (sistólica e diástolica), os batimentos cardíacos, a sensação de bem estar, 
a depressão, a aprendizagem e a memória. Exemplo de sua secreção: em situação de susto, surpresas ou fortes emoções;

• Neuro-hormônio melatonina (glândula Pineal) – regula o sono, anticâncer, antiestresse; antioxidante; reduz dano celular provocado 
pelo passar dos anos (Mal de Alzheimer e Isquemia (DVE);
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Benefícios de MeditAr
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• Estimula a secreção do neurotransmissor

• GABA (ácido gama-aminobutírico) -reduz o estímulo externos ao córtex visual aumentando o foco;

• Reduz a ansiedade – reduz níveis plasmáticos de cortisol e norepinefrina e aumenta a secreção de serotonina e dopamina;

• Recupera a concentração e a criatividade;

• Recupera o senso de responsabilidade social, a tomada de decisão, o foco;

• Aumenta a estabilidade autonômica;

• Regula para a normalidade a pressão arterial;



Meditar é uma técnica, 
e uma forma de desenvolver

a consciência interna!
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Importante: 

A meditação, assim como qualquer estratégia comportamental, requer 
motivação, persistência e disciplina.

Tenha frequência e ritmo, 

Inicie fazendo 5min. diários, sempre no mesmo horário para se ter o hábito. 
Depois que tiver prática pode aumentar o tempo e a frequência.



• Pesquisas citam que a meditação produz respostas

fisiológicas que envolvem vários sistemas biológicos

produzindo efeitos benéficos para o metabolismo

anatômico, endócrino, neurológico, cardiovascular e

psicológico.

• O objetivo da meditação é a eliminação ou redução dos

processos de pensamento, ou seja, a desaceleração do

diálogo interno da mente, que visa aumentar o estado

de consciência superior, levando o indivíduo a uma

grande sensação de tranquilidade física e mental.

Gostou da dica!



Conheça algumas práticas meditativas

• Meditação Vipassana: Vem do Budismo Indiano, é pautado no conhecimento, na auto

observaçãoe na busca da interconexão entre a mente e o corpo. A técnica é ensinada em cursos

presenciais que devem seguir um código de disciplina recomendado, como não roubar, matar,

medir, tomar intoxicantes ou praticar atividade sexual. Praticar o silêncio e não é aconselhável

trocar olhares.

• Meditação Zazen: Vem tradição do Zen-Budismo. Segundo os Monges praticantes, a pratica

deve acontecer com os olhos entreabertos, e com o corpo sentado de forma correta. Com a

intenção de ter consciência de suas percepções, “Nós tentamos perceber a respiração, não

controlar”. Esse é o despertar, é ver a realidade como ela é, perceber como trabalha a mente,

como ela percebe o universo e, então, conhecer quem realmente somos.

• Yoga Nidra: Significa “Sono Yogui”, ou seja, dormir com plena consciência. Na pratica o corpo

“dorme” mas a mente permanece acordada para obter as instruções, estado entre vigília e

sono, onde o corpo está relaxado, mas a mente trabalha em nível mais profundo.
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Conheça algumas práticas meditativas

• Meditação Yoga: Tem o foco em controlar e observar a própria respiração. A ideia é

tomar mais consciência dessa fonte vital de energia e, consequentemente, nos trazer

para o momento presente.

• Meditação Transcendental: O praticante recebe um mantra por um guia especializado

na prática. Esse mantra tem por objetivo fazer com que o praticante atinja níveis cada

vez mais profundos na mente.

• Mindfullness: Termo que significa atenção plena. Nessa prática deve-se ficar atento ao

momento, observar a mente sem julgar os pensamentos.

• Raja Yoga: Pode ser feita sentada ou em movimento, o importante é seguir os quatro

passos defenidos que levam a pessoa a atingir o estado original de plenitude.

Copyright - Espaço Chi Energia Vital | Todos os direitos reservados | 
www.espacochi.com 37



Vamos praticar? 
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Sugestão

Yoga Nidra

• De preferência para fazer um tempo bem anterior 
ao deitar para dormir. Pois à intenção é relaxamento
profundo, sem sono. 
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clique no link e acesse nossa Playlist:



Sugestão

Zazen
40

• Praticar diariamente, sempre no mesmo local e no

mesmo horário.

• Praticar na postura sentada sobre os ossos isquíos do

glúteo. Pode ser sobre almofada com as pernas cruzadas,

ou sentada na ponta de uma cadeira com pés paralelos ao

chão.

• Os olhos devem focar um angulo a 45°, coluna ereta,

cabeça apoiada sobre a cervical, ombros para trás

relaxados abrindo o peito, mãos apoiada no colo com a

mão direita sobre a esquerda e polegares tocando

suavemente as extremidades.

• Prestar atenção a respiração, ao ar que entra e ao ar que

sai. Observar a mente sem julga-la. Deixar passar os

pensamentos, sem se agarrar neles. Seja gentil com você.

Observe tudo a sua volta e aprecie o momento, seja o

momento presente.
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Gostou desse Ebook?

Fizemos com todo carinho para você conhecer o 

funcionamento do seu corpo.

Deixe seu comentário ou sugestão, sua opinião é 

importante para nós.
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