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para adultos 



Olá! 
É com alegria que compartilhamos com você este caderno 

de pintura de mandalas.
Nossa sugestão é que você faça esta atividade de maneira  

que lhe traga um momento de presença inteira no ato de pintar e, 
assim, funcione como uma prática informal de meditação.

Para isso nossas dicas são: 
W Escolha um local tranquilo.  
W Organize seu material de pintura.
W Tenha em mãos as mandalas impressas.
W Talvez você queira escolher uma música suave e relaxante para companhar.
W Antes de iniciar, coloque a sua atenção na respiração.  
Respire 3 vezes, procurando estar atento ao processo completo  
do ar entrando na inspiração e saindo na expiração. 
W Então comece a pintar com tranquilidade, saboreando cada cor que escolhe 
cuidadosamente.
W Note que cada mandala acompanha uma frase. Procure deixar essa frase 
ressoar. Talvez você possa repeti-la algumas vezes ao pintar.
W Ao final, perceba como você está, como está o seu corpo e a sua mente.
W Se quiser, compartilhe conosco. Vamos adorar!

Boa prática!

www.magicadameditacao.com.br



“Você não é uma gota no oceano. 
Você é um oceano inteiro numa gota.” rumi



“O Universo é um círculo infinito 
cujo centro está em toda parte.” Blaise Pascal



“Só o que é bom para todos é bom para cada um.” Alice A. Bailey



“No centro de todo amor, eu permaneço.” trecho da afirmação do amor



“A boa vontade é uma qualidade que transforma primeiro  
a nós mesmos e então, consequentemente,  

toda a nossa rede de relacionamentos.” Roberto Assagioli



“A única coisa que redimirá a humanidade  
é a cooperação.” Bertrand Russell



“O ser humano não é isolado do mundo,  
mas é parte de uma rede de conexões individuais e sociais, 

parte da corrente da vida.” roberto assagioli



“Juntar-se é um começo. Permanecer juntos 
é um progresso. Trabalhar juntos é o sucesso.” Henry Ford



“É como indivíduos desenvolvidos que devemos  
encaixar o pequeno eu pessoal no gigantesco  

quebra-cabeça da humanidade una.” roberto assagioli



“Reconheço e afirmo que sou um centro de pura 
consciência e de energia criativa e dinâmica.” roberto assagioli
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https://www.facebook.com/magicadameditacao/
https://www.instagram.com/thais_georgini/
youtube.com/channel/UC6nNzjcm6XHwZ5WSrd7qu3g%3Fview_as%3Dsubscriber

