
Conexão Animal

Guia para começares a meditar 
com os Animais



Nota introdutória

Este guia tem como propósito dar-te as bases
essenciais para começares a meditar com os
animais. Uma prática importante para a vossa
conexão e criação de harmonia na família
multiespécie.

A cópia dos conteúdos deste Ebook de forma
parcial ou na totalidade, publicação, venda ou
reprodução está interdita.  
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Antes de mais proponho inverter uma ideia pré-
concebida que surge com alguma frequência:
meditar significa não pensar. 

Ter pensamentos não é uma opção, mas sim uma
inevitabilidade da mente. 

A Meditação e a sua importância

A meditação pode definir-se como o treino da
mente que nos permite encontrar um lugar de
repouso, observação e contemplação entre os
múltiplos pensamentos que nos visitam todos os
dias. Através da prática podemos neutralizar e
unificar a dispersão mental que nos habita.  
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Entre os pensamentos que surgem, divididos
entre as várias áreas da vida, passado e futuro,
este treino permitirá reduzir a azáfama e voltar
ao centro. 

Observamos a passagem de ideias sem nos
deixarmos ir. Com atitude de observador, à
medida que identificamos os pensamentos
deixamo-los partir, como um sujeito que aprecia
a travessia dos barcos. Deixamos que
pensamentos e emoções surjam e desapareçam
sem nos prendermos a nada. 
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Se algum pensamento, sensação ou emoção
capta a tua atenção durante mais tempo,
importa refletir sobre o porquê dessa
importância.

"...durante a meditação sentamo-nos com
uma atitude mental aberta, como o céu,
embora nos mantenhamos presentes, 
seguros e firmes como a Terra." 

Sogyal Rinpoche 
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A meditação pode surgir com o objetivo de
gerirmos o stress e tensão diária, mas pode ir
muito para além disso. É um momento de
observação e conexão em primeira instância
com a nossa identidade mais essencial para em
seguida podermos contemplar e conectar desde
esse ponto com os animais que nos acompanham. 

Entre este processo de assumirmos a posição de
observadores e gestores da mente...onde reside a
importância da prática? 
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Autoconhecimento,
pela observação dos
teus pensamentos,
emoções, sensações
e tendências e assim
consequente
capacidade crescente
para atuar no teu
crescimento pessoal;

Para além dos vários e
frequentes benefícios já
investigados associados
ao domínio cognitivo e
físico, o potencial da
meditação estende-se à
capacidade de alcançar
um desenvolvimento
pessoal contínuo e
sustentado que se pode
estender a todas as
nossas relações,
inclusive claro à relação
humano-animal.
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Maior autocontrolo, através desta prática
começas a agir ao invés de reagir, pois pelo
treino da atenção no momento presente
desenvolves maior capacidade de
discernimento e de escolha;

Maior contacto com a essência,
percebendo o que faz sentido e palpita
dentro de ti, conhecendo as tuas motivações
intrínsecas mais fortes;

Equanimidade, evitando deixar-te levar por
ondas arrebatadoras de emoções e
pensamentos, mantendo uma atitude mais
neutra e estável; 
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Os efeitos da meditação são cumulativos e
dessa forma todos estes benefícios vão sendo
observados e consolidados à medida que
avanças com consistência na prática.

Após dias ou semanas poderás observar as
diferenças. Alguns minutos diários podem ser 
o suficiente desde que vividos com dedicação.
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"Medite suave e gradualmente, passo a passo.
Se acalmar, aceite-o; se não acalmar, aceite-o à
mesma. Essa é a natureza da mente.
Temos de encontrar a nossa própria forma de
meditar e de nos mantermos nela com
persistência." 

- Ajahn Chah
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4 Passos para
desenvolveres a
prática de
meditação

Escolhe um lugar
onde tu e os
companheiros
animais se
sintam mais
seguros,
tranquilos e com
menor
probabilidade de
serem
interrompidos; 

1. Encontrar e
definir o(s) espaços
(s) dedicados à
prática
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Elege a comodidade e conforto, o espaço
em que numa fase inicial de
desenvolvimento da prática te sintas mais
predisposta e motivada para praticar. 

Torna o vosso lugar de meditação um
espaço de inspiração, contentamento e
conexão com o sagrado.
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2. Criar rotina e compromisso: determinar
dias e horário 

Recomendo começar com pouco tempo de
cada vez se a prática não é regular (ex:5min) e
praticar ao início ou final do dia (o ritmo
corporal é menos acelerado) 
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O meu lugar de 

Dias e horário;
Reflexões e insights;

Acessórios (ex: Zafu)
Música
Apps
Aromas 

Opção: Manter 
um Diário de Meditação: 

meditação;

Recursos opcionais:  

 

 

ou "apenas" o
Silêncio...cada
um deve
encontrar e
desenvolver o
seu próprio
processo e
prática. 
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3. Postura 

Uma vez que a mente e o corpo estão
interligados, é notado que a postura corporal
influencia o estado mental e vice-versa. Desse
modo, a coluna deverá estar idealmente o
mais vertical possível, mas sem esforço, dor
ou tensão. 

A energia vital (ki/chi/prana) poderá fluir com
mais facilidade através dos canais subtis
(meridianos/nadis). Poderás sentar-te com as
pernas cruzadas em posição de lótus se for
confortável, mas não é um passo essencial. 
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4. A Respiração como 
método de Meditação

 
Existem diferentes
métodos de meditação,
mas um dos mais
antigos e ao qual
praticantes recorrem
com frequência é 
o foco na Respiração. 

A respiração é o 
nosso recurso 
mais natural e sempre
disponível em qualquer
momento que nos
permite regressar ao
Aqui e Agora. Pode
servir como a nossa
âncora no presente e
ponto de focagem da
mente. 
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A meditação ocorre
logo que inicias este
foco e consciência da
respiração. 

De uma forma mais
simples mas não
menos eficaz, podes
somente sentir o
fluxo de ar em cada
inspiração e
expiração.

Parar para sentir e
respirar
conscientemente
podem ser os
alicerces da prática.
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3 Apps de Meditação para experimentares 

Insight Timer

- mais de 5000 meditações guiadas;  
- para os iniciantes existe uma seleção específica de
meditações;
- música disponível de diferentes estilos, podcasts e imensos
artigos com temas abrangentes;
- vertente de rede social;
- app gratuita e disponível para sistemas operativos Android 
e iOS.

Stop, Breathe & Think

- mais de 50 sessões de meditação guiadas;
- sessões breves e fáceis de realizar; 
- interface simples e apelativa;
- app gratuita e disponível para sistemas operativos Android e iOS.
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- meditações curtas, guiadas e simples dividas em
três áreas: Meditação, Relaxamento e Sono; 

 - curso de 7 dias gratuito para integrar a prática
de meditação no quotidiano; 

- ideal para iniciantes e também praticantes
experientes; 

- conteúdos explicativos sobre Mindfulness e
Autoconsciência; 

- app gratuita e disponível para sistemas
operativos Android e iOS.
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Serenity: Guided Meditation & Mindfulness



É um momento de bem-estar em que nos tornamos
mais atentos, disponíveis e recetivos para reconhecer
como se sentem;

Uma oportunidade para reforçar o vínculo e deixar
emergir na consciência fatores que se podem tornar
essenciais para melhorar a interação; 

Desenvolvemos autonomia e capacidade para
proporcionar momentos sanadores que os permitam
relaxar, sentirem-se seguros e mais estáveis; 

 

Criamos um espaço de calma, conexão e Presença que
nos possibilita estar mais conscientes sobre o nosso
estado mental e emocional e como os animais que estão
connosco se sentem. Ganhamos mais consciência sobre
o espaço emocional partilhado.
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Porque é importante meditar com os Animais? 



Abrir o espaço de
Meditação, No inicio da
prática  visualiza a criação
de um espaço à tua volta
(ex: esfera)  de serenidade e
paz para os quais os
convidas a entrar.

Após criares esse espaço,
sustem o mesmo e mantem
a atenção na âncora que
escolheste (Ex: respiração) 

Caso os animais se
aproximem e fiquem por
perto podes alternar entre
3 pontos de conexão: 

Os animais terão sempre a
escolha de quererem ficar
próximos durante a prática ou
não. 
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Como meditarem juntos?



3 pontos de conexão

Toque: sentir a temperatura, textura e formas.
Centramo-nos nestas diferentes sensações e
permitimos que se movam como desejarem. 

Mesmo sem darmos conta as nossas mãos emitem muita
energia e ao conseguirmos nutrir um estado de paz e
harmonia o toque que estabelecemos pode ser
terapêutico (reduz o stress, transmite segurança,
conforto)  

Apercebe-te durante a meditação como reagem quando
estabeleces este contacto de forma consciente . 
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Contacto visual: ao pousarmos o olhar de forma
suave nos olhos do animal ocorre a libertação de
oxitocina em ambos,  hormona que produz  a
sensação de bem-estar e reduz o stress, implicada na
vinculação materna, empatia, amamentação e vínculo
social entre animais humanos e não-humanos. 

Este exercício é extremamente simples e explica porque
nos sentimos tão bem quando olhamos para o olhar de
um animal em algumas imagens e vídeos. É importante
para aumentar a confiança e comunicação subtil.

Experimenta também durante os passeios diários e
momentos de brincadeira. Ao manteres o contacto visual
transmite um sentimento de amor incondicional,
aceitação e gratidão.  
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Visualizar ligação energética de Chacra Cardíaco
para Chacra Cardíaco. Repara em sensações,
emoções e pensamentos que surgem. Antes de
terminares o tempo de meditação este cordão
dissolve-se. 

O centro energético Anahata é o mais importante nos
vínculos emocionais que estabelecemos com animais
humanos e não-humanos. Do equilíbrio deste vórtice
parte a nossa capacidade de amar e ser amados.

Quando quiseres transmitir serenidade e apreciação por
estarem juntos visualiza uma luz com os tons rosa claro
e branco que o envolve. 
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Em cada passo que
deres neste novo hábito
que criarás para ti e
para os companheiros
patudos lembra-te que
o foco é o processo e
não o produto. 

Cada sessão em
conjunto será a tua
contribuição para
aumentarem o vosso
bem-estar, conexão e
comunicação.

Atenta às mudanças
que ocorrem com uma
prática consistente,
regista os vossos
progressos e acima de
tudo usufrui do
momento só vosso. 
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2-3 gotas de apenas um dos óleos durante 20 min no máximo;
mantem o espaço aberto e ventilado para circularem como
quiserem;
observa sempre a reação dos patudos e coloca o difusor num
lugar seguro, não coloques no chão; 
se tiveres os 4 óleos em casa permite que escolham qual é o
óleo que preferem.

Os óleos essenciais têm feito parte da minha rotina e do meu
trabalho com os animais. No momento da meditação podem
ajudar a criar uma ambiente de maior relaxamento, paz e
estabilidade para todos.  

Indico 4 sugestões de óleos da marca dōTERRA para usares em
difusor ultrassónico (esta é apenas uma das várias formas de usar
os óleos de forma aromática). Podes também usar o spray 
Calm & Stable que criei para usar neste e outros contextos. 

                                      Indicações Gerais 
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Dica Aromática 

 
Óleo Essencial Balance                   Óleo Essencial Lavender
Óleo Essencial Vetiver                     Óleo Essencial Serenity 
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Os óleos essenciais
precisam de ser usados de
forma segura e consciente,
sempre que possível da
forma mais personalizada
para o animal alcançar o
maior benefício.

De acordo com a espécie,
estado clínico, mental, 
 emocional e objetivos
concretos, a orientação de
uso será preferencialmente
adaptada.

Assim sendo, se sentires
que preferes integrar os
óleos na vossa prática de
meditação com orientação
não hesites em entrar em
contacto e esclarecer todas
as dúvidas. 
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Nota Final 

Espero que este breve
guia te tenha orientando
e esclarecido sobre os
passos essenciais para
começares a meditar e
sobre a importância da
meditação para ti, para os
animais e para a vossa
conexão;

Mesmo que apenas
possas praticar durante
alguns minutos por dia
mantem esta rotina de
cuidado; 

Sente-te livre para
enviares dúvidas e
sugestões de melhoria.

 

. 
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Contactos 
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Fala-me sobre a vossa prática e progresso.  
 

Envia o teu feedback para
rosalisterapias@gmail.com 

 
 

Acompanha o projeto e descobre mais
orientações, recursos e terapias para vos

ajudar: 

www.rosalisterapias.pt
@rosalisterapias 


