
Colorând mandale,
„intrăm” în lumea și în energia lor…

Mandalele LiLA sunt imagini care conțin „informație” codificată în geometria lor parti-
culară și în culori. 

Ele se adresează tuturor, oamenilor mari și mici, căci acel conținut al lor este „de folos” 
oricui: mandalele transmit „informații” de iubire, armonie, iertare, deschidere, vindecare, 
liniște a minții, înțelegere, conștientizare. În plus, focusează atenția, reeducă mintea și 
capacitatea de concentrare; ajută la centrare, dar și la deschiderea inimii, la comunicare, 
dar și la dezvoltarea unei altfel de percepții – mai clare, mai rafinate. 

Mandalele LiLA sunt anume construite în acest sens. Ele sunt impregnate cu niște 
câmpuri foarte subtile de informație-energie și vor acționa prin intermediul acestora: 
pe măsură ce lucrăm cu mandalele, acest câmp se va transmite în jur, dar, mai ales, 
înspre cel care „le mânuiește” (le colorează, le privește sau folosește obiecte decorate cu 
mandale LiLA). 

Mandalele LiLA devin, astfel, „ordonatori de câmp”, cum le-ar defini, în limbajul lor elitist, 
fizicienii: adică restructurează, reconfigurează, vindecă dizarmoniile din câmpurile infor-
maționale (fizice, mentale, emoționale). Sau, mai simplu și mai pe înțelesul nostru, ele 
devin instrumente de comunicare, de vindecare emoțională, de echilibrare și armonizare 
energetică, de evoluție.

Vă propunem aceste imagini de colorat: lucrând cu ele, colorându-le (exact așa cum 
doriți), câmpul acela de energii frumoase al mandalei se va impregna și în dvs., transfor-
mând, armonizând structurile subtile mental-emoționale.

Le puteți colora oricum, potrivit inspirației dvs. Desigur, vă puteți face mai multe copii, 
pentru a experimenta cât mai multe combinații de culori și de aranjamente geometrice, 
pentru a „relaționa”, cât mai mult și mai diferit, cu mandala respectivă. Efectul va fi cu 
atât mai benefic și mai persistent cu cât lucrăm mai mult cu ele. După colorare, man-
dalele pot fi incluse în alte compoziții, „tablouri”, colaje etc.

Vă dorim inspirație și bucurie în această nouă îndeletnicire!







Mandalele, loc de întâlnire cu sacrul…
Doar câteva cuvinte acum despre mandale…

Mandalele fac parte din minunatele construcții ale geometriei sacre: templele, bise-
ricile, catedralele, moscheile sunt decorate, de sute de ani, cu mandale extraordina-
re. Ele au o simbolistică aparte, de multe ori neînțeleasă, cel mai adesea fiind privite 
doar ca elemente decorative.

Mandalele încearcă să oglindească însăși Creația, Perfecțiunea Manifestării, întrepă-
trunderea de energii-forme, repetițiile de fractali ale acelor cascade dezlănțuite ale 
Manifestării… Apoi ordinea, o Ordine perfectă, un Echilibru perfect – menținute prin 
„legi” aflate dincolo de înțelegerea obișnuită. Sugerând, în același timp, necesitatea, 
precum și posibila cale, înspre Înapoi, înspre această Perfecțiune și Ordine a Creației. 

Sau, după cum ar spune G. Tucci, vorbind despre mandale, ele sunt „psihocosmo-
grame care, revelându-i neofitului tainicul joc al forțelor ce acționează în univers și 
în noi înșine, ar trebui să-i arate calea reintegrării conștiinței”.1

Sau au, pur și simplu, un rol de preaslăvire a acestei Perfecțiuni aparținând unui 
Dumnezeu aflat dincolo de formă…, a unei Ordini Absolute, pierdute, rătăcite acum 
în confuzia, uitarea și ignoranța materiei și cotidianului… 

O „machetă” a unei astfel de ordini care ar putea să ne ordoneze, și nouă, interiorul. 

O invitație de reîntoarcere, de regăsire a acelei Ordini inefabile.

În sanscrită „manda” înseamnă cerc, dar și sferă, iar „la” înseamnă conținător. 
Un cerc al Perfecțiunii, al Universului…, o sferă perfectă Conținătoare a tot, o-sfe-
ră-a-Perfecțiunii-a-Tot-Conținătoare… 

Un centru: un „punct zero”, un „nimic”, Originea; apoi Manifestarea, Înflorirea, din ce 
în ce mai diversă, mai bogată, mai efervescentă…, dar supunându-se, mereu, ace-
lor legi ale Perfecțiunii. O „definiție”, o sugerare a unui Dumnezeu abstract: a unui 
Dumnezeu care organizează fractali de elemente, de „tendințe”, de forțe, de energii, 
pe care le compune, le condensează, dându-le ceea ce numim noi „o formă”. Făcând 
toate astea în El Însuși, din propriul Său „material interior”.

1 Giuseppe Tucci, Teoria și practica mandalei cu referire specială la psihologia modernă a adâncurilor, 
Ed. Humanitas, București, 1995.
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Mandalele au reprezentat dintotdeauna instrumente ritualice și de meditație. 

Din ezoterismul templelor, ele coboară însă în viața de zi cu zi, aducând cu ele câ-
teva fărâme de sacralitate în casele și în viețile acelor țărani atât de conectați și 
atât de plecați în fața miracolelor Existenței. În casele acelor țărani pentru care 
Existența reprezenta Casa.

Și care se lăsau apoi călăuziți, de către aceleași crâmpeie de sacralitate, înspre 
Casa lor de dincolo…

Și, acum, câteva cuvinte despre Floarea vieții…

Ea este o mandală clasică, de fapt tridimensională, este o mandală în spațiu. Este 
mandala Spațiului. A Spațiului ca manifestare a Existenței, dar și a Spațiului „con-
ținător” al acestei manifestări…

Floarea vieții… 

În plus, ea reprezintă interdependența, conexiunea tuturor formelor de viață din 
univers: suntem interconectați cu Tot, așa cum sunt intersectate cercurile Florii 
vieții… De ce? Pentru că totul provine din aceeași Esență Primordială… și pentru că 
Totul face parte, trăiește și se dizolvă în acea Esență Primordială numită Dumne-
zeu sau Brahma sau orice alt nume i-au dat oamenii Necuprinsului…

Cercurile florii vieții reprezintă „lumile” fiecărei ființe, intersectate, întrepătrunse, 
în interacțiune… Reprezintă lumea materială, universul creat de/ și în jurul fiecărei 
ființe, dar și „coconul”, învelișul său energetic, lumea sa energetică. Acele realități 
relative…

Cercurile, de fapt, sferele care alcătuiesc mandala reprezintă unități ale structurilor 
mai complexe, căci tot Universul poate fi redus la unități sau fractali: particule de 
energie, atomi, ființe, planete, galaxii… Particulele de energie devin atomi, atomii se 
grupează în ființe, planetele în galaxii, totul devine astfel un organism imens, Ființa 
Cosmică, Dumnezeul care creează, dar care și conține, în același timp, totul… 

Floarea vieții este de fapt infinită. Ea reprezintă Creația, în infinitatea dezvoltă-
rii, manifestării și interconexiunilor ei. Dar pentru că mintea umană nu poate perce-
pe Infinitatea, Floarea vieții este reprezentată ca fiind… o floare!

Bârne ornate cu mandala Floarea vieții 
într-o gospodărie țărănească

Cruce transilvană: Floarea vieții,  
dar acum – dincolo de viață…




