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Η μάνταλα είναι ένα αφηρημένο σχέδιο που συνήθως έχει
κυκλική μορφή. Στην πραγματικότητα, η "μάνταλα" είναι
μια σανσκριτική λέξη που σημαίνει "κύκλος". Οι μάνταλες
έχουν ένα αναγνωρίσιμο κεντρικό σημείο, από το οποίο
ξεκινάει μια σειρά από σύμβολα, σχήματα και μορφές.
Οι μάνταλες μπορούν να περιέχουν γεωμετρικές και
οργανικές μορφές. Μπορούν επίσης να περιέχουν
αναγνωρίσιμες εικόνες που έχουν νόημα για το άτομο
που τις δημιουργεί.
Στην ουσία, οι μάνταλες αντιπροσωπεύουν τη
σύνδεση μεταξύ του εσωτερικού μας κόσμου και της
εξωτερικής πραγματικότητας. Ο σχεδιασμός των
δικών σας μάνταλα μπορεί να αποτελέσουν πηγή
έμπνευσης και θεραπείας.

Τι είναι η μάνταλα;



Ηρεμεί το μυαλό σας
Αποτελεί πρακτική για την προσωπική σας εξέλιξη
Ηρεμεί τα συναισθήματά σας
Προκαλεί συναισθήματα ηρεμίας και βαθιάς ικανοποίησης
Ανυψώνει την ψυχή σας
Επίγνωση για τον εαυτό σας και τη ζωή
Κάνει τον διαλογισμό ευκολότερο και πιο προσιτό
Μείωση του άγχους και μείωση της αρτηριακής πίεσης
Δημιουργία καλής υγείας και ευεξίας
Γείωση και επικέντρωση της συνείδησής σας
Ενοποίηση των δύο πολικοτήτων στον εαυτό σας (όπως το
yin / yang)
Αύξηση της συγκέντρωσης
Βοηθάει στο να ερεθίσετε τη δημιουργική σας σκέψη και
τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων
Δίνει πρόσβαση στο Θείο / στον Δάσκαλο μέσα σας
Δημιουργία ικανοποίησης και ευχαρίστησης
Βοηθάει να ξεπεράσετε τα μπλοκαρίσματα και τις
προσκολλήσεις/πρότυπα από την καθημερινή σας ζωή
Ευθυγράμμιση του σώματος, του μυαλού, της καρδιάς και
του πνεύματος σε αρμονία
Βοηθάει να ανοίξετε το τσάκρα της καρδιάς
Βοηθάει στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων σας
Προώθηση της πνευματικής διαφώτισης

Οφέλη του σχεδιασμού
μάνταλα

Μπορείτε να φτιάξετε μάνταλες στο εργαστήριό σας,
κάθε φορά που θέλετε οι συμμετέχοντες να βιώσουν μερικά από τα

οφέλη που σημειώνονται παραπάνω.



Για αυτή τη δραστηριότητα θα χρειαστείτε μερικά
χρωματιστά μολύβια. Το να βρίσκεσαι σε καθιστική στάση
και να χρωματίζεις αποτελεί την τέλεια χαλάρωση. Μπορείτε
να ξεκινήσετε με ένα εύκολο σχέδιο- χρωματίζοντας ένα από
τα μάνταλα που σας παραθέτουμε πιο κάτω, ως
παραδείγματα. Μερικά είναι εύκολα και κάποια άλλα είναι
πιο περίπλοκα. Επιλέξτε αυτό που σας αρέσει. Αργότερα,
μπορείτε να δοκιμάσετε να σχεδιάσετε τη δική σας μάνταλα
χρησιμοποιώντας τα χρώματα και σχήματα της επιλογής σας.
Όταν πια αισθάνεστε πως κατέχετε τη δημιουργία σχεδίου
της μάνταλα, μπορείτε να δοκιμάσετε κάτι πιο δύσκολο και
διασκεδαστικό - να δημιουργήσετε μια φυσική μάνταλα.
Βγείτε έξω στη φύση και χρησιμοποιήστε αντικείμενα από το
περιβάλλον σας για να δημιουργήσετε ένα έργο τέχνης που
ακολουθεί τα μοτίβα της μάνταλας. (Για έμπνευση μπορείτε
να επισκεφθείτε αυτήν την ιστοσελίδα.
Όταν δημιουργείτε τη φυσική σας μάνταλα, χρησιμοποιήστε
αντικείμενα που έχουν ήδη τελειώσει τον κύκλο ζωής τους
(πεσμένα φύλλα, σπασμένα κλαδιά, ξηρά μανιτάρια κ.λ.π.) ή
βράχια, πέτρες, χώμα κ.λπ.
Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε το δικό σας τύπο μάνταλα, για
παράδειγμα μια μάνταλα σκουπιδιών, μια μάνταλα ανακύκλωσης,
μάνταλα αντικειμένων από ένα παλιό σπίτι κ.λ.π. 
Απελευθερώστε τη φαντασία και τη δημιουργικότητά σας.

Καλλιέργεια της
εσωτερικής γαλήνης
μέσω του χρωματισμού
μάνταλα



Ο σχεδιασμός της μάνταλας με το χέρι είναι εξαιρετικά
εύκολος αν κάνετε μια προετοιμασία, εκ των προτέρων, με
κάποια βασικά εργαλεία σχεδιασμού. Πιο κάτω σας
παραθέτουμε τα βήματα για το σχεδιασμό της μάνταλας.
Θα χρειαστείτε:
Ένα όργανο σχεδίασης κύκλων, μοιρογνωμόνιο, μολύβι,
στυλό, χάρακα, γόμα και χαρτί για να σχεδιάσετε πάνω του.
1. Χρησιμοποιώντας το όργανο σχεδίασης κύκλων, σχεδιάστε
ένα μεγάλο κύκλο στο κέντρο του χαρτιού σας
2. Ευθυγραμμίστε το κεντρικό σημείο του μοιρογνωμόνιου
πάνω από την τελεία, κεντρικό σημείο του κύκλου που
σχεδιάσατε με το όργανο σχεδίασης κύκλων 
3. Χρησιμοποιώντας το μολύβι, σχεδιάστε μια μικρή γραμμή
σε κάθε 10 μοίρες γύρω από το μοιρογνωμόνιο. Εάν
χρησιμοποιείτε μοιρογνωμόνιο 180 μοιρών, θα πρέπει να
επαναλάβετε και και στο άλλο μισό του κύκλου.
4. Με τον χάρακα, σχεδιάστε γραμμές γύρω από τον κύκλο -
θα αρχίσει να μοιάζει λίγο με μικροσκοπικές φέτες μιας
πίτσας!
5. Μόλις σχεδιαστεί το μεγαλύτερο μέρος, μπορείτε να αρχίσετε
να προσθέτετε περισσότερους δακτυλίους στον κύριο κύκλο
ξεκινώντας από το κεντρικό σημείο που χρησιμοποιήσατε στην
αρχή σχεδίασης με το όργανο σχεδίασης κύκλων. Εργαστείτε από
μέσα προς τα έξω.
6. Σχεδιάστε επαναλαμβανόμενα μοτίβα και σχήματα γύρω
από κάθε δακτύλιο του κύκλου, χρησιμοποιώντας τα
τμήματα του σχεδίου ως οδηγό.
7. Όταν είστε ευχαριστημένοι με το πώς φαίνεται το σχέδιό
σας, προσθέστε μελάνι πάνω από τις γραμμές μολυβιού,
περιμένετε να στεγνώσει το μελάνι και, στη συνέχεια, σβήστε
τυχόν σημαδάκια του μολυβιού.
8. VOILA! Έχετε φτιάξει μία μάνταλα. Ελπίζω αυτά να βήματα
να σας βοήθησαν στη δημιουργία της υπέροχης τέχνης των
μάνταλα.

Πως να σχεδιάσετε μία
μάνταλα
























