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Naslov: Pozitivni učinki ustvarjanja mandal 
 
POVZETEK 
 
Pričujoče magistrsko delo je namenjeno preučevanju psiholoških učinkov ustvarjanja mandal 
in oblikovanju smernic za delo z mandalami v praksi pomoči z umetnostjo in pri samopomoči.  
Mandale so sveti simboli, ki v hinduistično budističnih religioznih praksah služijo kot 
pripomočki pri meditaciji in koncentraciji. So geometrijski prikazi nastanka kozmosa in 
sheme vsega ustvarjenega. Jung je postavil temelje za delo z mandalami v psihosocialnih 
praksah. Ugotovil je, da se mandale spontano pojavljajo pri ljudeh, ko je psihično ravnovesje 
porušeno, v trenutkih zmede in dezorientacije. Na ljudi delujejo pomirjujoče. Vnašajo red in 
pripomorejo k psihični integraciji. Za Junga so mandale vizualni prikazi celote naše psihe in 
simboli, s katerimi se izraža arhetip Sebstva, arhetip celote, smisla in orientacije. Izhajajoč iz 
Jungovih predpostavk je bilo narejenih več raziskav. Raziskave so potrdile pozitivne učinke 
ustvarjanja mandal in njihova uporaba se je iz psihoterapevtske razširila tudi na pedagoško, 
svetovalno in likovnoterapevtsko prakso. Strokovnjaki mandale uporabljajo za zmanjševanje 
anksioznosti; sprožanje relaksacijskega odziva, ki je zelo pomemben pri soočanju s stresom; 
spodbujanje procesov samozavedanja in za varno izražanje bolečih čustev, vezanih na 
travmatične izkušnje. Prvi del magistrskega dela obsega teoretično raziskavo, v kateri bomo 
skušali s pomočjo analize in primerjave ugotovitev iz literature dokazati, da ustvarjanje 
mandal pozitivno učinkuje na človeško psiho. Preučili bomo delovanje mandal na simbolni, 
arhetipski in vizualni ravni. Uporabljeni metodi bosta deskriptivna analiza in analiza 
slikovnega gradiva. Druge del je mišljen kot priročnik za delo z mandalami na likovnih 
delavnicah pomoči z umetnostjo in za samopomoč. Smernice za praktično uporabo mandal 
bomo oblikovali na podlagi izsledkov iz literature in izkušenj iz naše študijske prakse pomoči 
z umetnostjo z duševnimi bolniki v društvu Šent v Šempetru pri Novi Gorici in Centru za 
mentalno zdravje v psihiatrični bolnici v Gorici v Italiji. Opisali bomo tri različne načine dela 
z mandalami: barvanje prestrukturiranih mandal, ustvarjanje mandale in risanje znotraj kroga. 
Na koncu bomo predstavili še mandala test. Test smo oblikovali kot pripomoček za 
prepoznavanje klientovih čustev in jakosti, s katero se pojavljajo. Testu sledi likovna vaja, v 
kateri se klienti soočijo z enim izmed izbranih čustev.  
 
 
KLJUČNE BESEDE: simbol, arhetip, mandala, prestrukturirana mandala, pomoč z 
umetnostjo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Title: Positive effects of creating mandalas 
 
SUMMARY 
 
The purpose of the present master’s thesis is to examine the psychological effects of creating 
mandalas and to give recommendations for a better use of the mandalas in the practice of art 
assistance in order to help in this way others and oneself. Mandalas are sacred symbols, used 
in Hinduism and Buddhist religion practices as tools for meditation and concentration. They 
are geometrical representations of the creation of the cosmos and schemas of all that was 
created. Jung sat the foundations of the work practice with mandalas in psychosocial practice. 
He discovered that mandalas spontaneously appear in the situations in which psychical 
balance is destroyed, in moments of distress and disorientation. They have a calming effect on 
people. They bring order and facilitate psychical integration. For Jung mandalas are visual 
representations of the whole of our psyche and symbols with which the archetype of the Self, 
the archetype of wholeness, meaning and orientation, express itself. Based on Jung’s theories 
on mandalas a lot of studies have been conducted. Studies confirmed the positive effects of 
creating mandalas and their use spread from psychotherapy to pedagogic, supervision and art 
therapy practice. Professionals uses mandalas in order to reduce anxiety; trigger a relaxation 
response, which is very important when dealing with stress; stimulate the processes of self-
awareness and enable the expression of painful emotions associated with traumatic situation.   
First part of the master’s thesis consists of a theoretical research in which we analyze and 
compare findings from the existent literature about mandalas to prove that creating mandalas 
has a positive impact on human psyche. We try to find out how mandalas operate on a 
symbolic, archetype and visual level. Methods uses in the study are descriptive analyses and 
analyses of pictorial material. Second part of the master’s thesis is a manual for the use of 
mandalas in help with art workshops and for self-help. On the basis of literature and direct 
experiences, more precisely help with art practice with mental ill people from the association 
Šent in Šempeter near Nova Gorica (Slovenia) and in the Center of mental health in the 
psychiatric hospital in Gorizia (Italy) we try to define the directions for a practical use of 
mandalas. Moreover, in the thesis are also described three different ways of working with 
mandalas: colouring pre-structured mandalas, creating mandalas and drawing within the 
circle. At the end there is a presentation of a mandala test that was conducted as a tool in 
order to recognize clients’ emotions and their strength. An art exercise in which clients faced 
their emotions follows the test.  
 
KEYWORDS: symbol, archetype, mandala, pre-structured mandala, hepl with art
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I UVOD 
 
Mandale proučujemo in slikamo že več let, zato lahko že na začetku priznamo, da nam je ta 
tema še posebej blizu. V svoji diplomski nalogi na Šoli za risanje in slikanje smo pisali o 
umetnosti mandal. Obravnavali smo jih predvsem iz likovnega stališča ter v njihovem 
tradicionalnem kontekstu. Slutili pa smo, da se da o teh izjemnih simbolih povedati še 
marsikaj. Priložnost se nam je ponudila s pisanjem tega magistrskega dela. Če smo bili med 
pisanjem diplomske naloge očarani nad njihovo lepoto, lahko rečemo, da smo sedaj, med 
pisanjem magistrskega dela, presenečeni nad njihovim potencialom. Izjemno je opažati, kaj 
vse lahko skriva v sebi neki simbol, ki pa ni samo simbol, ampak je, kot bomo spoznali, 
temeljna shema celotne kreacije in vizualno vodilo do središča nas samih. 
 
Besedo mandala dandanes zasledimo na vedno več področjih in neverjetno je, kako si je ta 
hinduistično-budistični sveti simbol vtrl pot v zavest zahodnega človeka. V enostavni 
geometrični obliki mandal (kvadraturi kroga) se skriva nekaj, kar pritegne interes različnih 
strokovnjakov in ostalih ljudi, ki jih ta umetnost nerazložljivo privlači. 
 
Pri preučevanju literature je bilo zanimivo opažati, koliko avtorjev je seznanjenih z 
mandalami in njihovimi pozitivnimi vplivi ne samo v tujini, ampak tudi na slovenskih tleh. 
Omenjata jih Musek (1990) in Trstenjak (1994). V zvezi s prostorsko simboliko jih opisuje  
Kovačeva (2006). Šmitek piše o njih kot o predmetih meditacije (2000), Pavlinova pa kot o 
podobah praznine (2013). Seveda obstaja še druga literatura slovenskih avtorjev, a je zaradi 
nestrokovnosti raje ne bomo omenjali. 
 
Vsi omenjeni in tuji avtorji pri opisu mandal izhajajo predvsem iz treh virov. Najvažnejši je 
vsekakor Jung, sledita pa mu Eliade in Tucci, ki sta mandale preučevala predvsem v 
izvornem, azijskem kontekstu. Jung je na mandale gledal veliko širše in zanj so univerzalni 
simboli, s katerimi se izraža arhetip celote ali Sebstva. Bil je prvi, ki je uvidel njihov 
terapevtski potencial in njemu gre zahvala, da je njihova raba danes tako razširjena v 
psihosocialnih praksah. 
 
Namen magistrskega dela je torej, preučiti ta potencial ali, likovno rečeno, pozitivne učinke 
ustvarjanja mandal ter oblikovati smernice za njihovo praktično uporabo pri nudenju pomoči 
drugim in pri samopomoči.  
 
V teoretični raziskavi, ki obsega prvi del magistrskega dela, bo naš cilj ugotoviti, zakaj sploh 
govorimo o pozitivnih učinkih ustvarjanja mandal. Zakaj naj bi imel neki simbol moč, da 
vpliva na človeško psiho? In če mandale resnično vsebujejo ta potencial, kako ga lahko 
izkoristimo v praksi pomoči z umetnostjo? Temu bo namenjen drugi del. V njem bomo 
predstavili vaje, ki so nastale na podlagi teoretičnih spoznanj. Opisani bodo tudi načini dela z 
mandalami drugih avtorjev. Zaključili bomo s testom ali vajo v obliki mandale, ki smo ga 
sami oblikovali in služi za prepoznavanje posameznikovih čustev. 
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Pri preučevanju literature smo ugotovili, da obstajajo trije temeljni načini uporabe mandal v 
psihosocialnih praksah. Prvi način je risanje znotraj kroga, najosnovnejše oblike mandale. 
Ideja temelji na predpostavki, da krog nudi varno zavetje, v katerem lahko upodobimo boleče 
ali travmatične izkušnje na likovni način. Drugi pristop temelji na ustvarjanju lastne mandale. 
Velja prepričanje, da z ustvarjanjem mandale poustvarjamo sebe. V vsakem umetniškem 
dejanju se psihične vsebine ustvarjalca simbolično projektirajo v umetniško delo. Tu gre za 
obraten proces. Z ustvarjanjem mandale poustvarjamo lastno psiho. Harmonija, 
osredotočenost in red mandale se prenesejo na psihično raven in začne se proces 
prestrukturiranja psihičnih vsebin. 
 
Oba zgoraj omenjena načina izhajata iz predpostavk, ki jih bomo obrazložili v prvem in 
drugem poglavju teoretičnega dela. Prvo poglavje bo služilo razumevanju mandale kot 
simbola ter opisu funkcij, ki izvirajo iz njenih simbolnih lastnosti. Prav te funkcije je treba 
preučiti, saj iz njih izhajajo smernice za praktično uporabo. Drugo poglavje je namenjeno 
globljemu spoznavanju psihičnih učinkov mandal. Globljemu tudi zato, ker se bomo spustili v 
globine nezavednega in razložili, zakaj je Jung videl v mandalah podobe, s katerimi se izraža 
arhetip Sebstva. 
 
Tretji način uporabe mandal je osnovan na ideji, da barvanje prestrukturiranih mandal 
(pobarvank) povečuje koncentracijo in spodbuja sproščanje. Zakaj, bo obrazloženo v tretjem 
poglavju teoretičnega dela, kjer bomo preučili mandale kot vizualne podobe. Mandale so 
enako kot vsak simbol vizualne podobe in bistveno je, da razumemo, kako nanje reagira naše 
oko in posledično naša psiha. Prav tu nam pomaga likovna teorija, ki se ukvarja s 
preučevanjem načina videnja ter posledično dojemanja stvarnosti. Izhajali bomo torej iz 
likovnoteoretskih predpostavk in podrobneje analizirali likovni jezik mandal. 
 
Teoretičnemu bo sledil praktični del. V njem bodo podrobni opisi vaj za delo z mandalami. 
Predstavljeni bodo tudi izdelki, ki so nastali na likovnih delavnicah pomoči z umetnostjo med 
obvezno študijsko prakso na Šentu v Šempetru pri Novi Gorici, na Ozari v Novi Gorici in 
dnevnem centru psihiatrične bolnice v Gorici v Italiji. S prakso smo začeli januarja 2013, v 
Italiji pa traja še danes (marec 2016). 
 
Za konec pa še naš mandala test. Izhajajoč iz predpostavke, da mandala nudi varen prostor za 
izražanje svojih čustev, smo tak prostor ustvarili sami. Test je bil večkrat preizkušen med 
študijsko prakso in izkazal se je za učinkovit pripomoček pri razpoznavanju klientovih čustev 
ter jakosti in pogostosti, s katero jih klienti doživljajo. 
 
Sedaj pa se podajmo na pot spoznavanja mandal, pot, prežeto z mistiko in lepoto. Pot, ki nam 
bo pomagala razumeti bistvo teh svetih simbolov in nam nakazala številne možnosti njihove 
konkretne uporabe. 
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II TEORETIČNI DEL 
 

1 SIMBOL MANDALE 
 

1.1 POMEN SIMBOLA 
 
Mandala je v svoji osnovi simbol. In če želimo razumeti njene številne pomene ter možnosti 
njene uporabe, moramo najprej razumeti delovanje simbolov nasploh. Enako kot Tucci pa 
ugotavljamo, da so mandale zelo lepi simboli, a težko razumljivi in je njihov originalni pomen 
danes neznan celo poznavalcem (Tucci, 2001).  
 
Vsekakor bi se to dalo reči še za marsikateri, posebej verski simbol in odločili smo se, da se 
bomo v svoji raziskavi osredotočali na mandalo kot na splošen simbol, ki ni vezan samo na 
hinduistično-budistično liturgično interpretacijo. Mandale bomo obravnavali kot simbole, ki 
se pojavljajo v vseh kulturah, v vseh časih in so skupni vsem ljudem. Dokazali bomo torej, da 
je ta simbol ne samo večen, ampak tudi univerzalen. 
 
Zato nas bo zanimal predvsem učinek, ki ga imajo mandale na današnje ljudi mnogo bolj kot 
njihov originalni pomen. Logično je, da jih bomo predstavili tudi v izvorni luči, saj nam 
orientalska teorija in praksa na to temo nudita dostop do številnih informacij v zvezi z 
različnimi funkcijami mandale. Bistveno pa je, da razumemo, kako so učinkovale na ljudi ne 
samo v preteklosti, ampak kako učinkujejo nanje danes ter kako je možno izkoristite učinke 
tega starodavnega simbola v moderni praksi.  
 
Vseeno se nam poraja vprašanje, in sicer: Kakšen pomen pa lahko sploh imajo simboli za 
modernega človeka? Živimo v svetu vrtoglavega napredka v tehnologiji, v svetu, 
usmerjenemu v zadovoljevanje predvsem materialnih potreb, v družbi, kjer ima razum 
absolutno prevlado nad duhovnim in vse s pridihom religioznosti dokaj negativno konotacijo. 
Prav zato nas razširjenost simbola mandale malo preseneča, saj nakazuje na možnost, da se 
moderni človek, oropan duhovnega smisla, iz neke notranje nuje ponovno vrača k simboliki. 
Lahko bi rekli celo k religioznemu, saj je simboliko nemogoče obravnavati brez upoštevanja 
njenega sakralnega značaja. Moderne mandale naj bi bile po Jungu prav »ekspresije 
obnašanja, ki ga lahko imenujemo religiozno« (Jung, 1979, str. 86). Kaj pa je ta religioznost 
in zakaj naj bi človek potreboval simbol, bomo skušali odgovoriti v nadaljevanju. 
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1.1.1 Simbolika in simbolizem 
 
Preden začnemo govoriti o simbolih, se je najprej treba malo ustaviti pri besedi simbolika. Tu 
prihaja večkrat do nejasnosti zaradi nerazločevanja med besedo simbolika in besedo 
simbolizem.  
 
Vedi ali nauku o simbolih na slovenskem pravimo simbolika ter naj je ne bi enačili s 
simbolizmom, ki označuje umetniško smer iz druge polovice 19. stoletja.  
 
Problem pa je, da pri nekaterih avtorjih to razlikovanje ni prav očitno in tudi definicija iz 
SSKJ (1994, str. 1219), ki simbolizem označuje kot umetniško smer ter hkrati knjižno kot 
simboliko in simbolike niti ne definira, nam ni v veliko pomoč.  
 
Musek (1990) na primer striktno uporablja izraz simbolika, za razliko od Trstenjaka (1994), ki 
uporablja besedi simbolika in simbolizem. Kovačeva (2006) zmeraj uporablja izraz simbolika, 
celo takrat, ko povzema po Eliadeju ki najpogosteje koristi izraz simbolizem.  
 
Jung govori o simbolizmu mandal in večina tujih avtorjev uporablja za vedo o simbolih ta 
izraz. Razlika je mogoče le Chevalier (2006), ki simbolizem razume le kot umetniško smer. 
Zmeda je očitna, zato jo bomo skušali vsaj malo razsvetliti. V pomoč nam bo Vidal. 
 
Za Vidala (1987) se simbolizem nanaša na različne interpretacije nekega simbola v okviru 
določene kulture, simbolika pa je red simbolizmov znotraj te kulture. Gre za razvrščanje ali 
artikulacijo simbolov in njihovih simbolizmov po obliki in pomembnosti, ki pa variira glede 
na kulturno okolje. 
 
Iz tega lahko sklepamo, da je simbolika simbolizmu nadrejena. Predstavlja celoto dojemanja 
nekega simbola v določenem kulturnem kontekstu in vključuje razne simbolizme ali 
interpretacije tega simbola. Razlaga je vsekakor logična in jasna in tudi sami imamo precej 
premislekov pri uporabi izraza simbolizem samo za umetniško zvrst.  
 
Po tehtnem premisleku smo se odločili, da bomo uporabljali Vidalovo razlikovanje, zato 
bomo govorili o simbolizmu v zvezi z interpretacijo nekega določenega simbola, izraz 
simbolika pa bomo uporabljali za simbolizem v širšem kontekstu, ko bo poudarek na sklopu 
simbolizmov znotraj nekega kulturnega okolja in na vedi o simbolih na splošno. Zato bomo 
govorili o teorijah in izvoru simbolike in simbolizmu kroga ali mandal. Pri povzemanju 
drugih avtorjev se bomo vedno držali originala. Simbolizem ne bo nikoli mišljen kot 
umetniška smer, razen če to ne bo izrecno poudarjeno. 
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1.1.2 Teorije o izvoru simbolike 
 
Simboli so tesno povezani s človekovim dojemanjem sveta in ko govorimo o simboliki, ne 
govorimo samo o vedi o simbolih, ampak o vedi o človeku in njegovemu osmišljanju zunanje 
in notranje stvarnosti.  
 
Trstenjak pravi, da so živali bitja dražljajev, človek pa je simbolično bitje ali bitje znamenj, 
ker vsakemu dogajanju, pojavu ali predmetu pripiše neki pomen. Simbolizem je zanj 
človekov prasmisel, saj je vsaka človekova misel simbolična, je simbol za tistega, kar 
predstavlja. Človek občuje s svetom prek simbolov in simboli so tisti, ki mu kažejo smisel 
obstoja in ga opominjajo, da obstaja neki duhovni svet, ki je onkraj razuma, v transcendenci. 
Življenje je zanj duhovno in ne samo telesno. Simboli pa so tisti, prek katerih lahko začutimo 
ta večni, duhovni svet. Prek njih lahko ponovno najdemo izgubljeni smisel (Trstenjak, 1994). 
 
Izgubljeni raj, bi rekel Eliade, ki ga lahko zahodni človek najde le s pomočjo simbolov.  
Avtor ugotavlja, da je simbolizem tesno povezan z vsem tistim intuitivnim, neracionalnim, 
nezavednim, mističnim svetom, ki je bil, zaradi racionalizma, pozitivizma in znanstvenosti 
devetnajstega stoletja dolgo odrinjen na stran ter je pridobil ponovno veljavo šele v 20. 
stoletju. Hvala psihoanalizi, ki je pojme, kot so podoba, simbol in simbolizem vrnila v 
splošno rabo ter antropologiji, ki je odkrivala pomen simbolizma v arhaični misli in vsaki 
tradicionalni družbi (Eliade, 1980).  

Jung in simboli kot produkti narave 
 
Najpomembnejši med temi predstavniki ali pionirji simbolike je vsekakor Jung.  
Verena Kast nas opominja, da so simboli igrali bistveno vlogo v Jungovi terapiji, saj se zavest 
in nezavedno v terapevtskem procesu povežeta prav v simbolu. Prek simbola se v nečem 
zunanjem manifestira nekaj notranjega in simbol postane vidni znak nevidne resničnosti. 
Tako nam simbol ne kaže samo naših težav, ampak nam podaja tudi kreativne rešitve za 
možnosti nadaljnjega razvoja (Kast, 2002).  
 
Razlikovanje s Freudom, ki vidi v simbolih le ekspresije potlačenih konfliktov in 
neizpolnjenih želja, je očitno. Vsekakor se v simbolih iz sanj, risb in fantazij ljudi zrcalijo 
notranji konflikti. Bistveno pa je, da imajo simboli moč pozitivne preobrazbe v smislu, da 
nam pomagajo uvideti lastno pot do samouresničitve. 
 
Za Junga (2002) so simboli naravne stvaritve, saj se jih ne da izmisliti, niso ustvarjeni, ampak 
so nam dani. Simboli so spontani produkti naših sanj in prav sanje so zaradi svoje spontanosti 
za Junga glavni vir vsega simbolizma. Zanj imajo simboli »neki širši, nezaveden vidik, ki ga 
ni mogoče natančno določiti ali v celoti razložiti«, enako »se ne moremo nadejati, da ga bomo 
kdaj opredelili ali dokončno pojasnili«, saj smo pri razmišljanju o pomenu simbola 
»usmerjeni k idejam, ki so onkraj dosega razuma« (ibid, str. 22, 23).  
Razumeti je treba, da so simboli za Junga (2002) produkti nezavedne psihe, nezavedne psihe 
pa ne bomo nikoli razumeli v celoti. Naša psiha je del narave in dokončne narave materije ne 



 
 

6 
 

moremo nikoli spoznati. Tako kot nas pri zaznavanju stvarnosti omejujejo čutila, nas pri 
razumevanju tako imenovanih večnih resnic omejuje razum. Zato te resnice lahko začutimo le 
intuitivno, nikoli pa jih ne bomo spoznali v celoti. Simbol tako za Junga resnico le delno 
odkriva ter nas hkrati varuje pred njo. Kar želi avtor povedati, je, da so te ideje ali resnice 
izražene v simbolu numinoznega značaja in čeprav univerzalne, ontološko obarvane ter zato 
težko preverljive ali sploh razumljive.  
 
Pomen simbola v Jungovi terapevtski praksi bo temeljiteje pojasnjen v drugem poglavju 
teoretičnega dela, kjer bo govora o mandalah kot o arhetipskih podobah in bo podrobneje 
razloženo, kaj so arhetipi, saj prav ti sodelujejo pri oblikovanju simbolov iz naših fantazij in 
sanj. Vseeno pa je treba poudariti, da so arhetipi forme, ki imajo moč, da oblikujejo naše 
psihične vsebine in so v kolektivnem nezavednem, pre historični plasti naše psihe, ki je 
skupna vsem ljudem.  
 
Če sedaj na hitro povzamemo, lahko rečemo, da so simboli za Junga ljudem dani in so nosilci 
najglobljih resnic. Zato je jezik simbolov univerzalen jezik, ki so ga uporabljale vse religije v 
vseh časih, in se človeku razodeva v podobah iz sanj. 

Fromm in pozabljen jezik 
 
Zanimivo je, da tudi Fromm (1957) govori o simbolnem jeziku kot o univerzalnem jeziku, ki 
pa je žal pozabljen. Ta simbolni jezik deluje po svojih pravilih in ni vezan na prostor in čas. 
Bil naj bi edini jezik, ki ga je človeštvo kdaj razvilo, vir modrosti ter sredstvo zavedanja 
globljih plati naše osebnosti. Žal ga pa zaradi znanstvenega mišljenja in razvoja 
konvencionalnega jezika ne razumemo več in bi se ga morali ponovno naučiti, da bi lahko 
prišli spet v stik sami s sabo. Predispozicija zanj je po avtorjevem mnenju dana vsakomur 
izmed nas, zato je ta jezik razviden v vseh kulturah in časih. 
 
Fromm (ibid) trdi, da je simbolni jezik univerzalen, ker izhaja iz senzornih in emocionalnih 
izkušenj človeka. Ko te izkušnje osmislimo ali opomenimo, nastane simbol. Tako je pri 
simboličnem jeziku svet zunaj nas simbol za svet znotraj nas, za naše duše in naš um. 
Čustvene in senzorne izkušnje izrazimo v fizični obliki, v simbolu. Seveda so lahko simboli 
tudi naključni ali individualni in se pojavljajo v sanjah ter konvencionalni, ki veljajo samo za 
določeno skupino ljudi (naprimer znaki, besede, geste). Le univerzalni in individualni pa po 
avtorjevem mnenju vsebujejo simbolično govorico in so odsev notranjega psihičnega stanja. 
 
Frommov univerzalni simbolni jezik se nam zdi včasih malo nejasen, saj ni nikjer 
specificirano, kako naj bi se ta jezik prenašal iz roda v rod. Sprašujemo pa se tudi, kako naj se 
naučimo nekaj, kar je že davno pozabljeno, in zakaj naj bi se učili nekaj, kar je že znotraj nas.  
 
Osebno menimo, da simbolni jezik ni pozabljen. V lastni praksi pomoči z umetnostjo 
opažamo, da je raba simbola zelo razširjena. Neverjetno je, kako se ljudje radi izražajo s 
simbolom. Ko ljudje ne znajo nečesa izraziti, uporabijo simbol. Ta ima lahko izrazito 
individualen ali pa univerzalen značaj. Nekateri se držijo ustaljenih pomenov, drugi pa 
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dojemajo ustvarjene simbole čisto po svoje. Zato se nam je večkrat porajal občutek, da ljudje 
simbole nekako začutimo v sebi. Verjetno pa je že likovna upodobitev simbola tista, ki skriva 
v sebi neki, čeprav težko ali, če sploh, ubesedljiv pomen.  
 
Prepričljiv dokaz o tem, da simbolni jezik ni pozabljen, nam podaja tudi Baudouin (1960). V 
petdesetih letih prejšnjega stoletja je izvedel raziskavo na več kot tisoč tristo vzorcih, katere 
namen je bilo ugotoviti, kakšen pomen pripisujejo ljudje simbolu jin jang. Avtor trdi, da 
pravega pomena tega simbola ljudje niso poznali in večina jih je simbol videla prvikrat. Prav 
zato je bil presenečen nad ugotovitvijo, da se zbrane interpretacije tega simbola neverjetno 
ujemajo z izvornim taoističnim pomenom. Iz tega je sklepal, da obstaja predispozicija za 
razumevanje in ustvarjanje teh podob ter da so simboli, vitalni, univerzalni fenomeni, nabiti z 
neko notranjo resničnostjo, ki jo lahko ljudje dojamemo na intuitiven način. Ideja, ki se 
nanaša predvsem na Jungove teorije. 

Eliade in simbol kot hierofanija 
 
Musek (1990, str. 37) domneva, da je morebitni izvor simbolike v »izražanju svetega in 
sakralnega«. Avtor misli predvsem na Eliadeja in v nadaljevanju bomo razumeli, zakaj. 
 
Eliade (1992) pravi, da sta arhaičen in tradicionalni človek svet, ki ju je obdajal, dojemala kot 
mikrokozmos, posnetek makrokozmosa ali kozmične stvarnosti. Predmeti in pojavi so imeli 
magične lastnosti ali moči in v svetu so delovale višje sile. Neki predmet je lahko postal svet 
že zaradi svoje oblike, barve, izvora ali lege. Če je bil kamen jajčaste oblike, je simboliziral 
kozmično jajce in postal je svet. Pomen njegove oblike se je prenesel na višjo raven in se 
povezal z idejo o začetku stvarjenja, rojstvu življenja iz prvobitnega jajca. Oblika je postala 
podoba pomena, ki je dejansko nerazložljiv, saj je začetek stvarjenja uganka, ki ji človek še 
do sedaj ni prišel do dna. Prav zato ta pomen sega na področje transcendence ali na mistično 
področje duha. Navaden kamen je postal simbol višje, večne resnice. V njem se je 
manifestiralo sveto in ta pojav Eliade imenuje hierofanija. 
 
Tu moramo poudariti razliko med hierofanijo in epifanijo. Pri epifaniji ali teofaniji se 
manifestira božanstvo, lahko tudi prek svojih del, v formi, ki jo lahko čutno zaznamo. Primer 
najdemo v zgodbi o Mojzesu, ki ga je Bog nagovoril na gori Sinaj. Hierofanija pa je izraz, ki 
ga Eliade uporablja, ko govori o manifestaciji svetega in ne božanskega.  
 
Ries (1987, str. 1) razlaga, da se to sveto manifestira prek »bitij, predmetov, mitov in 
simbolov«. S prodorom svetega v materialni svet se človek začne zavedati transcendenčne 
resničnosti in postane homo religiosus, postane sam ta resničnost. Sveto prevzame funkcijo 
mediatorja, simbol pa »izpolni funkcijo odkritja, ki lahko da nov pomen obstoju« ali pa 
»podaljša dialektiko hierofanije« (ibid). Tako obstoj dobi pomen šele s participacijo v 
transcendentni resničnosti. 
 
Simboli se za Eliadeja (1980) pojavljajo kot kreacije psihe in njihova funkcija je, da odkrivajo 
resničnost v celoti. Niso le odslikave naravnih fenomenov, ampak prikazi življenja na neki 
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kozmični ravni, odprtine v transzgodovinski svet. Pomembni so, ker »ohranjajo kulture 
odprte« in »zaradi njih lahko zgodovine komunicirajo med seboj« (ibid, str. 154). 
  
Jungove teorije so vplivale tudi na Eliadeja (1992), ki je verjel, da v zgodovini religije 
najdemo arhetipe. Človek preteklosti naj bi neprestano ponavljal vzorec iz nekega mitskega 
časa ali nebeški arhetip. Vsak ritual je služil ponovitvi kozmologije in z večnim ponavljanjem 
prvotnega dejanja je človek pripomogel k ohranjanju periodičnega kroženja časa. 

Sklep 
 
Iz vsega napisanega lahko sklepamo, da je nastajanjem simbolov tesno povezano z našim 
dojemanjem sveta. Človek v svet projicira svoje psihične vsebine, ga osmisli in tako sam 
ustvarja simbole. Vsaka stvar ali pojav lahko dobi simbolni pomen. Ker pa je iskanje 
končnega smisla izven dosega človeka in ker bodo resnice o obstoju večno neznane, postane 
ta pomen transcendenten ali svet in daje le slutiti, v celoti pa se ne razodene nikdar. Gre za 
religiozno izkustvo in poizkus človeka osmisliti stvarnost, ki ga obdaja, in posledično svoj 
obstoj. 
 
Izpostavljene teorije imajo kar nekaj skupnega in Musek (1990, str. 34) v njih opaža 
predvsem vplive pansimbolizma ali »nadzora, da se svet prikazuje v simbolih, kodih in 
šifrah«. Stvarnost je le ogledalo višje resničnosti, zato ima vse neki simbolen ali svet pomen. 
Glavni ideji pansimbolizma sta, da je vidni svet mikrokozmos, posnetek makrokozmosa in da 
se v vsem zrcali univerzalna bit ali bog. To pomeni, »da je vse simbolno povezano, da se v 
vsaki stvari odraža vesolje v celoti,« pravi Musek (ibid).  
 
Vse se odraža v vsem; kot hologram in posnetek vesolja ni samo naš čutni svet, temveč 
človek sam. Tako človek ni samo replika, ampak postane tudi merilo in razmerja njegovega 
telesa odražajo razmerja večnega in ustvarjenega. Človek je merilo za vse, bi dejali v 
renesansi in Lawor (2015) povezuje tovrstno pojmovanje z idejo o kozmičnem človeku ali 
antropokozmosu, ki je bila osnova astrološke in alkimijske filozofije ter izrazito izražena v 
renesančni umetnosti. Ta ideja je neposredno povezana s simbolizmom mandal, saj mandala 
predstavlja shemo celotne kreacije in zato tudi človeka.  
 
V dojemanju sveta kot holograma pa se nam kaže še ena značilnost, povezana z izvorom 
simbolike, in sicer mišljenje po analogiji. To je razvidno tudi iz primera o jajčastem kamnu, ki 
zrcali resnico kreacije. Mišljenje ali presojanje po analogiji je tesno povezano z nastankom 
simbolike in sploh z magičnim mišljenjem. Sposobnost tovrstnega presojanja je za Muska 
(1990, str. 35) »podlaga za tvorbo pojmov in miselnih konstruktov nasploh« in je »osnova 
»arhaične« magične in mitične miselnosti«. 
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1.1.3 Simbol, znamenje, znak 
 
Preden preidemo na funkcije in lastnosti simbola je nujno, da poudarimo razlike med 
simbolom, znamenjem in znakom, saj diferenciacija ni vselej očitna. Problem je, da je simbol 
hkrati znamenje in znak, saj vedno nekaj zaznamuje in označuje. Od obeh pa se tudi razlikuje 
in ju presega.  
 
Musek (1990) izhaja iz predpostavke, da ima človek tendenco, da osmišlja naravo, ki ga 
obdaja. V naravnih pojavih išče globlji smisel in pripisuje jim pomen, ki presega videz. Ti 
pojavi so za avtorja (ibid, str. 11) »pogosto več kot zgolj dogajanja, so znamenja«. V bistvu 
jih človek začne doživljati kot znamenja s tem, ko jih opomeni. Gre za človekovo zmožnost 
dojemanja narave, osmišljanja stvarnosti. Znamenja so torej za Museka pojavi in predmeti, ki 
imajo neki pomen. Lahko samo označujejo in postanejo znaki, lahko pa simbolizirajo in 
postanejo simboli. 
 
Dejstvo pa je, da o znamenju ne govorimo zgolj kot o pojmu, ampak je kot znamenje mišljena 
funkcija pomenjanja. Če si pogledamo to s stališča likovne govorice in si pomagamo z 
Rotarjem (1972), lahko rečemo, da so simboli in znaki likovne strukture, ki vsebujejo pomen. 
Funkcija ali oblika tega pomena je znamenje. S tem, ko damo nečemu neki pomen, ga tudi 
ločimo od drugega, zato pomenjenje pomeni hkrati razlikovanje. Bistveni funkciji znaka sta 
prav razlikovanje likovne strukture in pomenjanje ali sporočanje pomena, torej znamenje. 
 
Rotar (1972) pri znaku loči dve relaciji komunikacije, in sicer sporočanje in pomenjanje. 
Sporočanje je funkcija čistih znakov, pomenjanje pa aluzivnih in mednje spada simbol. 
Simboli se nadalje delijo še na aluzivne simbole (utelešajo neki pojem) in čiste simbole 
(verski in magični simboli). Aluzivni znaki so podobe naravnih fenomenov in preko njih se 
določeni pojem preslika v strukturo videne narave.  
 
Izrazit primer je oblika kroga, ki je kot znak lahko znak za ničlo ali črko o, kot aluzivni znak 
ali simbol pa simbol za sonce, polno luno, zemljo in podobno. Če je krog znak za črko ali 
ničlo, je njegova uporaba namenska in ima kot znak točno določen pomen, ki se ga ne da 
zamenjati. Namesto črke o ne moremo napisati katere druge in enako je pri številkah. Simbol 
se pa bistveno razlikuje, saj nima le enega pomena in še te je težko določiti. Ne izraža le 
določenega ter znanega kot znak, ampak transcendentno in neznano. Krog ni le simbol 
nebeških teles, ampak tudi simbol popolnosti, celosti, duhovne stvarnosti.  
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S tem, ko se neki pojem prek simbola projicira nazaj v naravo, ugotavlja Rotar (1972), se nam 
razkrije simbol kot estetska in čutna struktura s pluralizmom pomenov. Čeprav ima krog kot 
odslikava narave univerzalen pomen, njegov pomen variira glede na kulturno, versko in 
politično ozadje. Postane tako rekoč konvencionalen in s tem pride do degradacije prvotnega 
pomena, saj se simbol od prvotnega pomena oddalji. Tega vsekakor ne moremo reči za znak, 
ki je bil ustvarjen z določenim namenom in ne dopušča variacij. 
 
Iz tega lahko sklepamo, da simbol pojmovno presega znak. Tudi Musek (1990, str. 22) pravi, 
da »simbol nastopa kot znak, vendar kot znak višjega reda«, saj naj bi deloval na višji ravni. 
Imenuje ga »metaznak«. Simbol naj bi torej zaradi določenih lastnosti bil več kot znak, 
postavljen na neke vrste višji hierarhični nivo ter naj bi izražal mnogo globlji in širši pomen 
kot znak.  
 
Tudi Jung (2002, str. 57) trdi, da je znak »vselej nekaj manj od koncepta, ki ga predstavlja, 
medtem ko zastopa simbol vedno nekaj več od svojega očitnega in neposrednega pomena« ter 
je naravna in spontana stvaritev v smislu, da se ga za razliko od znaka ne da izmisliti.  
 
Uvidimo lahko, da je znak ustvarjen, simbol pa nam je dan. Znak je označevalec, simbol 
nosilec nekega pomena in slutimo lahko, da ta pomen sega na področje transcendence, duha, 
saj tudi Rotar (1972, str. 53, op. 4) razlaga, da je simbol »specifičen znak, katerega znamenje 
je pomenjenje transcendenčnega pojma«. To pomeni, da je simbol znak s transcendenčno 
funkcijo.  
 
To misel zasledimo pri Trstenjaku (1994, str. 7), ki simbol enači z vidnim svetom, »ki nam 
razodeva nevidni svet« in »če je vidni svet materija, je nevidni duh«. Duhovno resničnost pa 
lahko upravičeno imenujemo transcendenca. 
 
Poudarili smo razlike med simbolom, znakom in znamenjem in ugotovili, da je simbol tako 
znamenje kot znak, oba pa presega. In če zaključimo s Chevalierovimi besedami (2006, str. 
8), simbol ni le več kot znak, ampak celo več kot znamenje, saj »sega onstran pomena« in je 
»nabit s čustvenostjo in dinamiko«. Ti značilnosti simbola sta zelo pomembni in bolje ju 
bomo razumeli v naslednjem poglavju.  
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1.1.4 Lastnosti in funkcije simbola 

Primer nastajanja simbolov  
 
Sedaj si poglejmo primer nastajanja simbolov, ki nam bo pomagal razumeti, kakšen pomen 
lahko imajo simboli za nas. Služil nam bo tudi pri razpoznavanju funkcij in posledično 
lastnosti simbola. 
 
Ženska na večernem sprehodu opazi na tleh eno izmed tistih pentelj, ki se pripnejo na avto ob 
rojstvu otroka. Sama nima otrok, čeprav si jih močno želi in že več let skuša zaman zanositi. 
Preplavijo jo čustva. Ne more odtrgati pogleda od nje. Modra je, vedno si je želela fantka. 
Racionalno si začne dopovedovati, da je to le skupek barvanega papirja in nič več ter da je 
bolje, da nanjo pozabi. V sebi pa sluti, da ni tako. Je to morda znamenje, da se ji bo želja 
končno uresničila? Kaj je zanjo ta pentlja? Vsekakor pomeni njeno neuresničeno željo biti 
mati, vzrok žalosti in skrbi zadnjih nekaj let. V njej vzbudi upanje in hkrati žalost. Nanjo še 
dolgo ne pozabi.  
 
Pentlja se ženski prikaže kot znamenje. Znamenje, ki ima za posledico močno emocionalno 
reakcijo. Lahko bi rekli, da vsebuje močan čustveni naboj. Ženska ga je ponotranjila ter mu 
tako dodala dodatno, subjektivno vrednost. Dejstvo pa je, da je s pridobitvijo čustvenega 
naboja znamenje preseženo in šele tako je postalo resnični simbol. Pentlja ni samo simbol 
rojstva in njene neuresničene želje, je simbol neke globlje resničnosti, ki se veže na vlogo 
ženske kot matere, na primarni princip nadaljevanja življenja.  
 
Če pogledamo primer iz širše perspektive, lahko spoznamo, da je zgodba te ženske zgodba 
milijonov žensk po svetu, ki si želijo materinstva. Kaj pa ta želja, materinstvo, pomeni na neki 
globalni ravni? Kaj pomeni biti mati? Vprašanje sicer zveni preprosto, odgovor pa vsekakor 
ne. Nekateri bi nanj mogoče odgovarjali s pomočjo teorij o izpolnjevanju družbenih vlog. 
Drugi bi se zatekli k biološkemu redukcionizmu in govorili o nagonu vrste po samoohranitvi. 
Tretji bi se ozrli v zgodovino in se spomnili arhaičnega kulta velike matere, boginje, zemlje. 
Četrti bi se sklicevali na arhetipe, peti pa bi mogoče priznali, da je to vprašanje, ki zahteva 
temeljit premislek, saj kljub navidezni preprostosti skriva še neki globlji, polivalenten in 
kompleksen pomen, ki ga je z besedami težko izraziti. Za vprašanjem se skriva arhaična 
resnica, ki je »prevelika«, da bi jo človek lahko v celoti dojel. Začuti jo lahko le s pomočjo 
simbola.  
 
Ugotovili smo, da lahko soočanje s simbolom izzove močno čustveno reakcijo ter da simboli 
spontano nastajajo, ko se neka naša notranja situacija prenese na zunanji predmet s 
konvencionalnim pomenom in zaradi podobnosti ali univerzalnosti človekove izkušnje 
transcendira ter odslika resničnost, ki je večja od nas.  
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Simbol tako skriva v sebi neko globljo, univerzalno resnico, ki presega naše dojemanje. Po 
Cooperju (1998) je zunanja ali nižja ekspresija te višje resnice sredstvo komuniciranja 
resničnosti, ki je z besedami ne moremo popolnoma pojasniti zaradi prezapletenosti 
razumevanja teh resničnosti in omejitev jezika.  
 
Težave se po mnenju Grgičeve (2007) pojavijo prav pri razlagi pojma te resnice, ki jo simbol 
izraža. Vsaka resnica mora imeti referenco, in ker je referenca simbola v transcendenci, težko 
sploh govorimo o referenci. 
 
Res pa je, da pri simbolu težko sploh govorimo o resnici, saj je resnica, izražena v simbolu, 
nedokazljiva. Večne resnice čutimo kot danost in čeprav jih človek skuša neutrudno razkriti 
že tisoče let, ostajajo večna skrivnost. Tako imenovane višje ali večne resnice ne moremo 
nikoli spoznati v popolnosti, lahko jih le uvidimo ali začutimo prek simbola, ki jih odseva ali 
izraža.  
 
Kaj sploh je resnica? Kako jo lahko definiramo? Musek (1995, str. 98) ugotavlja, da je 
etimološki izvor besede resnica v grščini zelo zanimiv, saj resnica »dobesedno pomeni to, kar 
ni skrito«. Česar ne moremo zaznati in ostane skrito pa se po avtorjevem mnenju izrazi v 
simbolu. 

Resnica je torej svet, ki ga zaznavamo s čutili, in psihične vsebine, ki so dostopne zavesti. Vse 
torej, kar ni skrito. Za tem, kar ni skrito, pa obstaja še ena resničnost in simbol je ključ do nje.  

Funkcije simbola  
 
Sedaj skušajmo razumeti funkcije simbola. Nekaj se nam jih je razrilo že s pomočjo primera. 
Chevalier (2006, str. 12–14) pa jih navaja kar devet: 
 

1. Prva je raziskovalna, saj nam simbol omogoča raziskati globljo resničnost ter 
posledično omogoča dojemanje pojmov, ki jih razum ne zmore. V prejšnjem primeru 
se ta resničnost skriva za ženskino željo biti mati. Željo, ki ni le individualna, ampak 
univerzalna, saj sega na globljo raven. 

 
2. Druga je funkcija namestnika ali substituta, ko simbol uteleša neki pomen, ki se lahko 

kaže kot odgovor, rešitev ali zadostitev. Pentlja je posredni odsev ženskine 
nezmožnosti zanositve in mogoče tudi namig, da se je treba s to težavo soočiti in 
morda končno obiskati specialista. 

 
3. Tretja funkcija je posredniška, saj je simbol posrednik ali mediator med dvema 

nasprotnima težnjama. V ženski se bojujeta osebna želja in telesne omejitve, njena 
primarna vloga »biti mati« ter nezmožnost izpolnjevanja te vloge, nezmožnost 
prokreacije.  
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4. Četrta je združevalna. Simboli združujejo popolnost človekove izkušnje na vseh 
ravneh. Ženskina želja po materinstvu se prenese z individualne na univerzalno raven. 
V simbolu se ne odražajo le njene težnje, ampak neka višja in večna resnica. Biti mati 
na širši ravni pomeni biti del evolucijskega procesa, na osebni ravni pa za marsikatero 
žensko samouresničitev. 

 
5. Peta je pedagoška ali terapevtska. Prek simbolov začutimo globalno povezanost s 

svetom in zmanjšamo občutek osamljenosti. Gre za simbiozo med človekom in 
simbolom, ki nam pomaga začutiti enost z vsem, kar nas obdaja. Ženskina želja ni 
osamljena. Enako čuti še mnogo žensk po svetu, ki se spoprijemajo z istimi težavami. 

 
6. Šesta funkcija je socialna. Prek simbola se lahko povežemo z družbenim okoljem. 

Spomnimo se samo mladine v sedemdesetih, ki se je združila pod simbolom miru. 
  

7. Pri sedmi funkciji gre za resonanco, saj simbol sproži psihično reakcijo v človeku. 
Simbol je živ in lahko vpliva na nas. Primer je reakcija ženske ob pogledu na pentljo 
iz našega primera.  

 
8. Osma funkcija je transcendenčna. Simbol odpira pot zavesti, saj so v njem nasprotja 

presežena. Življenje in smrt sta dva različna pola, ki se lahko smiselno združita le v 
simbolu.  

 
9. Deveta in zadnja je funkcija transformatorja psihične energije. Simbol pomaga pri 

integraciji nezavednih vsebin in na ta način »spodbuja razvoj psihičnih procesov«, trdi 
Chevalier (ibid, str. 14). To funkcijo bomo bolje razumeli v poglavju o Jungu. 

 
Za nas najpomembnejše funkcije so vsekakor zadnje tri in v njih je očiten Jungov vpliv. V 
njih se skrivajo namigi, ki nakazujejo na možnosti praktične uporabe simbolov. Bistveno 
vsekakor je, da simboli izzovejo psihično reakcijo, kar posredno pomeni, da lahko z njihovo 
pomočjo vplivamo na ljudi, saj je lahko reakcija usmerjena in namenska. Bistveno je tudi, da 
nam simbol pomaga uvideti, da nasprotja ne obstajajo na višji ravni, ampak so le 
manifestacije enega in njihov boj predstavlja princip celotne kreacije. To nam pomaga 
uvideti, da lahko tudi sami presežemo svoja notranja nasprotja. Konflikt se v simbolu izniči, 
nasprotja izenačijo. Hkrati pa začutimo povezanost, ko prek simbola spoznamo, da nismo 
sami, da so naši notranji boji univerzalni ter da smo povezani z vsem okoli sebe. Resnica ali 
resnice, izražene v simbolu, so bistvene za človeka in veljajo tudi za ostalo naravo. Resnica o 
življenju in smrti nas spremlja enako kot vso ostalo naravo, tudi neživo, saj je bila prav tako 
ustvarjena; prekletstvo ustvarjenega pa sta minljivost in neizbežni konec. 
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Lastnosti simbola  
 
Spoznali smo glavne funkcije simbola. Sedaj preidimo na lastnosti simbola.  
Sistematično jih navaja Grgičeva (2007). Simbol je zanjo kompleksen, globinski, 
ambivalenten in polisemičen, kontroverzen in paradoksalen ter ima moč, da deluje na 
pojmovni ravni in da združuje nasprotja. 
Grgičeva (ibid) opaža, da je struktura simbola kompleksna, saj ima simbol več sočasnih 
sistemov in ga je nemogoče točno definirati. Prav ta struktura pa mu omogoča prehajanje z 
verbalne na idejno raven. Poleg tega je simbol kot kip ali tridimenzionalni predmet, saj ni le 
likovna forma, zaznamovana z dvema dimenzijama, ampak prodira še v globino. Avtorica 
(ibid, str. 290) pravi, da »s teorijo simbolov ne razlagamo samo jezikovnih (sploh pa ne 
verbalnih) pojavov, ampak tudi miselne, psihične in kulturne fenomene«.  
 
Poleg tega lahko simbol izraža več resnic hkrati, ki so si v popolnem nasprotju med seboj. 
Zato deluje kontroverzno in paradoksalno. Odkriva in zakriva. Izraža neki pojem ter ga hkrati 
presega. Najpomembneje pa je, da lahko združuje nasprotja. Lastnost, ki jo lahko povežemo z 
zgoraj omenjeno transcendenčno funkcijo in je za nas bistvenega pomena.  
 
Poudarja jo tudi Jung (2014, str. 117) in pravi, da »združitev nasprotij na višji ravni zavesti ni 
nekaj racionalnega niti stvar volje, temveč duševni proces, ki se izraža prek simbolov«.  
 
Omenjeno lastnost bomo bolje razumeli, če bomo najprej pogledali, kaj beseda simbol sploh 
pomeni. Beseda simbol izhaja iz grškega glagola symballein, ki dobesedno pomeni vreči, dati 
nekaj skupaj, sestaviti. Prvotno je bil to predmet, ki sta ga dve stranki kot dogovor o kupčiji 
prelomili napol. Bil je jamstvo in zaveza nekega dogovora (Chevalier, 2006, Musek, 1990, 
Musek, 1995, Trstenjak, 1994).  
 
Tako je pridobil simbol veljavo šele z združitvijo manjkajoče polovice ali, kot bi rekel Musek 
(1990, str. 18), simbol »pridobi svoj smisel šele v komplementarni povezavi s svojim 
dopolnilom«. Prav zato Chevalier (2006, str. 10) poudarja, da simbol združuje »ideji ločitve in 
združitve, evocira skupnost, ki je bila razbita in ki se lahko spet sestavi«.  
 
Simbol lahko simultano izraža resnice, ki so si v popolnem dialektičnem nasprotju, ter jih 
povezuje na višji ravni. Vzemimo primer križa. V našem okolju križ večini ljudem predstavlja 
simbol smrti, saj ga povezujemo s Kristusovo smrtjo in pokopališči, kar je vzrok nelagodja, ki 
ga vzbudi v nas. V cerkvah vidimo na njem krvavega, umirajočega Jezusa, na pokopališčih pa 
pod njim pokopane naše drage. Pozabljamo pa, da je bil križ izvorno znak življenja in tudi v 
krščanski teologiji pomeni ponovno rojstvo in odrešenje. V njem se prepletata simboliki smrti 
in življenja, ki sta med seboj v nasprotju ter soodvisnosti, saj že vsako rojstvo oziroma 
začetek življenja sovpada s postopnim umiranjem ali približevanjem smrti ter obratno. Vsaka 
smrt je novo rojstvo ter posledično nov začetek v neznanem.  
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Simbolizem križa je seveda mnogo kompleksnejši in z njim se bomo ukvarjali podrobneje v 
nadaljevanju, saj je neposredno povezan s simbolizmom mandal. Pomaga nam uvideti, da so 
resnice, izražene v simbolu, lahko med seboj popolnoma nasprotne in da je prav simbol tisti, 
ki omogoča njihovo sintezo ali povezavo. Dialektika obstaja samo na zavestni ravni, saj z 
logiko težko združimo dve tako kontradiktorni resnici v eno višjo, ki naše razumevanje 
presega. Smrt in življenje, čeprav dve plati istega kovanca, racionalno težko osmislimo kot 
isti princip neke globlje resničnosti. Dejstvo je, da smo oropani sposobnosti, da bi dojeli v 
mnogoterosti eno, višjo in univerzalno resnico, saj nas preveč ovira razum, ki nam omogoči 
videti le koščke sestavljenke, nikoli pa celote.  
 
Orisali smo tako glavne značilnosti simbola. Ugotovili smo, da je simbol geometrijska 
projekcija neke višje in univerzalne resnice, ki sega na področje transcendence in je zaradi 
omejitev jezika neizrekljiva. S pomočjo primerov smo opozorili na njegove številne funkcije 
in lastnosti. Ugotovili smo, da je bistvo simbola v tem, da izraža nekaj nedoumljivega, 
svetega, težko razumljivega, saj si vse, kar je v transcendenci, onkraj zaznavnega, težko 
predstavljamo in prav to je mogoče tudi njegova največja prednost. Simbol je tako medij 
komunikacije s svetom, ki je onkraj naših čutno zaznavnih možnosti. Pomaga nam predstaviti 
nepredstavljivo, tisto, česar ne moremo opisati z besedami in začutiti s čutili. V njem so 
presežena nasprotja. Daje nam občutek povezave s svetom, ki nas obdaja, ter pomaga 
vzpostaviti komunikacijo z nezavednimi deli naše psihe. 

1.2 SIMBOLIZEM MANDAL 
 
Posvetimo se sedaj simbolizmu mandal. Začeli bomo s kratkim opisom mandal, saj se 
zavedamo, da so lahko marsikomu ti simboli popolnoma neznani.  
 
Mandale (slika 1) so svete orientalske podobe, ki so služile predvsem v liturgične in ritualne 
namene. Sanskrtska beseda mandala pomeni dobesedno krog. Eliade (1980, str. 50) ugotavlja, 
da v nekaterih tibetanskih prevodih besedi krog dodajajo še »s centrom« ali »tistim, kar 
obkroža«. Mandala tako predstavlja krožni prostor s centralnim jedrom. Lahko bi rekli tudi 
prostor, krožno zgoščen okoli centra. 

 
 

Slika 1: Kalachakra Sand Mandala 
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Pomen centra je razviden tudi iz etimološkega izvora besede mandala. V etimoloških študijah 
lahko besedo mandala razdelimo na manda in la. Denise Patry Leidy (1997) manda prevaja 
kot smetano, najboljši del, najvišjo točko in la kot kažipot ali dovršitev. Kombinacija naj bi 
bila prostor ali točka, ki vsebuje esenco, bistvo.  
 
Pri Šmiteku (2000) najdemo malo drugačen prevod, in sicer  manda kot središče, la pa kot 
okvir ali lupino. Prevod zajema bistvo mandale, njeno osnovno obliko, krog in središče.  
 
Čeprav prevoda nista identična, se smiselno ujemata in domnevamo lahko, da je mandala 
prostor, lahko bi rekli tudi posvečeni prostor, v katerem je mogoče priti do bistva, središča. 
Hkrati je tudi kažipot, ki nas vodi na tej poti.  
 
Najpreprostejša oblika mandale je torej krog, ki ima centralno jedro. Bolj elaborirana in 
najbolj znana oblika mandale pa je krog s centralnim jedrom, ki je vrisan znotraj kvadrata 
(kvadratura kroga). Krog predstavlja duhovno raven, kvadrat zemeljsko, centralna točka pa 
božansko (izvor, center). Včasih se v mandali pojavlja tudi niz koncentričnih krogov ali 
kvadratov, ki simbolizirajo stopnje postopnega razsvetljenja in služijo obrambi zunanjih meja. 
Hierarhija pa simbolizira tudi oblast, ki je bila vedno povezana s svetim. Zunanji kvadrat ima 
štiri pravokotne izbokline, ki so usmerjene v štiri smeri neba ter nakazujejo obliko križa, 
katerega center sovpada s centrom kroga in kvadrata. 
 
Iz zgornjega opisa mandal je razvidno, da je mandala sestavljen simbol in združuje več 
simbolov v enem. Ti simboli se v njej prepletajo ter prehajajo iz enega v drugega tako na 
oblikovni kot pojmovni ravni. Funkcije mandale, ki pridejo v poštev pri njihovi praktični 
uporabi, izvirajo prav iz funkcij vsakega posamičnega simbola ter prepleta teh funkcij v 
mandali.  
 
Preden se posvetimo obravnavi posamičnih simbolov pa je nujno, da razložimo pomen 
mandal. 
 
1.2.1 Izvorni pomen mandal 
 
Mandale prikazujejo začetek stvarjenja in manifestacijo nekega božanstva v kozmosu. V 
bistvu so sheme, ki prikazujejo nastanek našega sveta in njihova shema je kot posnetek 
božanske ali izvorne enaka shemi vsega, kar obstaja ter prehaja iz makro v mikro raven in 
obratno po principu fraktala. Kot na nebu tako na zemlji, bi lahko rekli in mandala je prav 
odslikava nebeške popolnosti ali Raja. Mandala (slika 2) je vedno podoba nekega prostora in 
zato mišljena kot tridimenzionalna. Za razliko od yantre (slika 3), ki je njena linearna 
paradigma in ne vsebuje svetih figur, demonov, pokrajin, palač in mest, ampak le 
ornamentalne geometrijske formacije.  
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Slika 2: Mandala of Six Chakravartins 

 
        Slika 3: Sri Yantra 

                 
 
Tantrične, hinduistične in budistične mandale so likovno zelo bogate. So pa poznejšega izvora 
in v Vedskih časih ali v brahmanizmu je bila mandala tempelj in najsvetejše v središču 
templja, oltar ter posoda, v katero so se spuščali bogovi. Oltar je predstavljal točko, skozi 
katero je potekala axis mundi ali os sveta in mandala je tako predstavljala imago mundi. Bila 
je posnetek transcendenčne ravni in prostor manifestacije Purushe. Vsak tempelj je bil 
mandala in zato center sveta, kjer je bila možna komunikacija med tremi svetovi; nebeškim, 
zemeljskim in podzemljem. Dostop do centra je tako simbolično pomenil izstop iz časa. Ta 
simbolika se je ohranila tudi v poznejših tantričnih, hindujskih in budističnih mandalah 
(Eliade, 1980, Eliade, 2010, Chevalier in Gheerbrant, 2006, Tucci, 2001). 
  
Poznejše mandale (ibid) so ustvarjene na tleh služile med obredi iniciacije kot pomoč novincu 
in varovalo pred škodljivimi silami. Naslikane ali narisane na steno ali kožo pa so spodbujale 
koncentracijo in ohranjale osredotočenost na centru. V tantrizmu so bile tudi ponotranjene in 
prestavljene v srčno votlino, prostor, kjer se mistik lahko identificira z božanstvom.  
 
Jung (1992) trdi, da mu je neki lama med obiskom Indije povedal, da so prave mandale le 
notranje podobe, zgrajene s pomočjo imaginacije, ko pride do motenj psihičnega ravnovesja 
in težav s koncentracijo. Iz tega avtor sklepa, da center mandale deluje podobno kot pajkova 
mreža, ki ulovi razpršene vsebine ter jih hkrati oblikuje kot neke vrste proces kristalizacije. 
Kaos se povrne v red. 
 
Tucci (2001) se strinja z Jungom in zanj so mandale arhetipske podobe, ki se pojavijo, ko je 
porušen red iz neke nuje ali notranjega impulza človekovega duha. Mandala zanj ni le 
kozmogram, ampak tudi psihokozmogram, »shema dezintegracije iz Enega v mnogo in 
reintegracije iz mnogega v Eno, Absolutno Zavest« (ibid, str. 25).  
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Kozmični proces evolucije in involucije je prenesen na individualno psihično raven, nadaljuje 
Tucci (ibid). Človek postane sam mandala in center te mandale omogoča stik z božanskim. 
Tucci imenuje to najstarejša intuicija, prehod iz časa. Z identifikacijo s centrom človek preide 
na transcendenčno raven, kjer prostor in čas ne obstajata. Simboli v mandali mu pomagajo 
razumeti iluzijo nasprotij v svetu in njem samem. Križ iz centra mandale ne deluje več kot 
ekspanzija, ampak kot sinteza. Mnogo se združi nazaj v eno. Združitev s centrom transformira 
in razširi zavest in človek postane enak božanstvu. 
 
Jung (1992) je podoben proces opazil pri alkimiji pri nastajanju mistične pete substance, 
imenovane quintessenza. Ta nastane, ko je prvotna kaotična enost razstavljena na štiri 
osnovne elemente, ki večno težijo k razpadu. Postopek je imenovan destilacija. Nato pa so na 
vrsti sublimacija, transformacija in iluminacija, ko je očiščena materija ponovno združena v 
višjo enoto in zato spremenjena. 
 
Tucci (2001) opaža, da funkcijo sinteze ali križa v notranji mandali prevzame lotosov cvet s 
štirimi ali osmimi cvetnimi listi, prek katerih se božanstvo emanira v svet. Na eksoterični 
ravni je lotos povezan z mitom o Brahmi, ki naj bi se rodil iz lotosa, ki rase v kozmičnih 
vodah. Na ezoterični ravni pa lotos predstavlja prostor v globini srca. Prostor Purushe ali 
Absolutnega, center, kjer je omogočen prehod iz časa. Ko se Ego in Bog združita v centru 
lotosa v srcu, izgine iluzija individualne psihe, ki jo oblikujeta zavest in percepcija, ter se 
izničita prostor in čas. Primarna nasprotja so tako presežena in nastane kozmični človek, 
Purusha ali antropos.  
 
Pot do odrešenja ali identifikacije z božanstvom je izražena tudi v zunanjih mandalah, ki so 
večkrat labirintnega značaja. Obredi iniciacije so vedno pomenili simbolično smrt in 
vstajenje. Težavnost tega procesa je najlepše izražena z labirintom. Labirint predstavlja ovire 
na poti do odrešenja, enako kot vzpon na goro. V primeru mandale vzpon na goro Meru, 
domovanje božanstev, ki je v središču vesolja. Mandala je kot podoba domovanja bogov 
hkrati tudi podoba Raja (Eliade, 2010, Chevalier in Gheerbrant, 2006, Tucci, 2001).  
 
Eliade (2010, str. 220) razlaga, da so mandale, ustvarjene na tleh med obredi iniciacije, služile 
ne samo usmerjanju novinca, ampak tudi varovanju novinca pred demoničnimi silami v kaosu 
ali neformiranem, ki mandalo obdaja. Narisane ali naslikane na koži ali steni pa služijo kot 
podpora pri meditaciji ter kot »obramba pred mentalnimi distrakcijami in skušnjavami«.  
Z mentalnim vstopom v mandalo mistik podoživi kozmični proces stvarjenja. Cilj je najti 
mandalo v svojem telesu in se združiti z njenim centrom, identificirati se z božanstvom, 
prestopiti iz časa.  
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Glavne funkcije mandale so torej: 
- pomoč pri ohranjanju osredotočenosti in koncentracije na centru s ciljem identifikacije 

s centrom, 
- varovanje in zaščita med rituali,  
- preseganje nasprotij s pomočjo razumevanja iluzije dvojnosti v svetu in znotraj nas 

samih in 
- sinteza razpršenih vsebin ter vzpostavitev porušenega reda. 

 
Prvo funkcijo nam pojasni simbolizem središča, drugo kroga, tretjo simbolizem kvadrature 
kroga in četrto simbolizem križa. 

1.2.2 Simbolizem posamičnih simbolov mandale 
 
Ugotovili smo, da so v mandali združeni štirje temeljni simboli, in sicer simbol kroga, 
kvadrata, križa in središča (slika 4). Ti simboli se pojavljajo v vseh religioznih verovanjih, saj 
izhajajo iz primarnega opazovanja ter razumevanja naravnih pojavov in človekovega 
dojemanja sebe v odnosu s prostorom, ki ga obdaja.  
 
 
 

 
 

Slika 4: Simboli v mandali: središče, krog, kvadrat in križ 
 
 
 
 
Štirje temeljni simboli mandale v skupni povezavi simbolizirajo začetek kreacije sveta. 
Prehajanje iz enega simbola v drugi grafično in pojmovno prikazuje nastanek snovnega sveta. 
Izvor je vedno v centru, tam je še nemanifestirano Eno ali božanstvo. V vsaki mandali je v 
centru sveta figura ali simbol zanjo. V tantričnih mandalah se ta točka imenuje bindu in 
pomeni še nediferenciranega Brahmo. V trenutku kreacije se iz prvobitnega enega božanstvo 
manifestira na vse štiri strani neba, v alkimiji se razdeli na štiri osnovne elemente.  
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Shema križa tako izraža smeri emanacije iz centra ali delitev, ki omogoča rojstvo materije. 
Takrat sta se pojavila prostor in čas, snovni svet, prva dvojica, ki se posledično izrazi v krogu 
in kvadratu.  
 
Prva nastala oblika, ki je bila božanski najbolj podobna, saj je dobesedno razširjena točka 
izvora ali obrobje centra, je krog. Popolnost kroga zato odseva naravo božanstva in ko v krog 
ustavimo križ kot v starodobnih mandalah (kolo sonca), simbolično poustvarimo začetek 
manifestacije iz enega v mnogo, delitev iz enega na štiri. Krog je prva beseda, logos ali 
razum. V bibliji je zapisano, da je na začetku bila najprej beseda in to besedo simbolizira 
krog, zato je simbol duhovne razsežnosti, prva manifestacija boga. 
 
Stvarnost določajo polarnosti in prav nastanek polarnosti ali nasprotij omogoča nastanek 
sveta. Eno postane dvoje in logična izpeljava iz kroga s shemo križa je kvadrat, ki predstavlja 
materialno razsežnost stvarnosti. Beseda je meso postala. Zato je združitev kroga in kvadrata 
ali kvadratura kroga simbolično enaka ustavitvi svetega v profano, duha v materijo. Dvojica 
krog-kvadrat je sinonim za vse dvojice nasprotij, ki so osnova obstoja ustvarjenega sveta. 
 
Mandala na ta način postane shema ali vzorec kreacije, ki je hkrati shema vsega, kar obstaja. 
Kot fraktal, ki se neskončno veča in manjša. Zato je mandala tudi shema človeka, ki je narejen 
po božji podobi ter hkrati po podobi celotnega vesolja. Če pa na to pogledamo s stališča 
centra, je ta center ustavljen v srčno votlino, tako da je lahko mandala tudi znotraj nas in njen 
center je točka, kjer lahko pridemo v stik z božjim, se identificiramo z izvorom in dosežemo 
osvoboditev.  
 
Kratka razlaga nam bo služila v nadaljevanju, kjer bodo podrobneje preučeni posamični 
simboli mandale. Globlje razumevanje teh simbolov nam bo omogočilo podrobneje spoznati 
funkcije vsakega posamičnega simbola, te funkcije pa lahko izkoristimo v praksi.   
 
Najstarejši med njimi je za Eliadea (1980, 1992) simbol središča, sledi pa mu simbol križa. 
Oba sta vezana na orientiranost človeka v prostoru za razliko od kroga, ki je odslikava 
nebesnih teles in periodičnega kroženja časa.  
 
Zanimiv je tudi simbol kvadrata, forme, ki je ni v naravi in je v nekaterih virih označen le kot 
zemeljska projekcija kroga ali izpeljava iz križa. Ti štirje simboli združeni sestavljajo 
mandalo in razumevanje simbola mandale v širšem kontekstu je neločljivo povezano z 
razumevanjem teh posamičnih simbolov.  
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Simbolizem središča 
 
Za začetek bomo najprej skušali definirati pojem centra ali središča in pomagali si bomo s  
SSKJ (1994, str. 1297, 1298), kjer je središče definirano kot »točka, ki je enako oddaljena od 
točk na obodu, zlasti pri okroglih telesih« ter »kraj, prostor, kjer je osredotočena dejavnost« 
ali »kraj, kjer se kaj pojavi v veliki meri in od koder se širi«.  
 
Tako je središče mišljeno kot točka izvora neke emanacije in točka povišane intenzivnosti 
neke dejavnosti. Točka torej s posebnim energetskim potencialom iz katere ta energija, vsaj v 
primeru mandale, krožno seva v prostor. Ta pomen se ujema s simbolnim pomenom središča, 
ki ni le točka izvora, ampak tudi točka končnega vračanja. Je alfa in omega, začetek in konec 
ter hkrati deluje kot magnet, ki privlači razpršeno. Je center, v katerega se človek pri iskanju 
odrešitve vrača. 
 
Izčrpen opis simbola središča nam podajata Chevalier in Gheerbrant (2006). Središče 
povezujeta z idejo o izvoru sveta, koncept, ki smo ga obrazložili s primerom prehajanja enega 
simbola v drugi v mandali. V njem je še nediferencirano Eno, iz katerega se je rodilo mnogo 
in v katerega se vse vrača. Zato enako kot avtorja ponovno poudarjamo, da je pojem središča 
vedno povezan z bogom, saj je v vseh religioznih verovanjih bog tisti, ki je ustvaril svet. On 
je še nediferencirano Eno ali Prapočelo, v katerem je potencial za vse. Središče je točka 
koncentraciji energije in ni statično, ampak je dinamična sila. Energija se iz njega neprestano 
širi in se vrača vanj.  
  
Cooper (1998) pravi, da v njem delujeta tako centrifugalna kot centripetalna sila. Ti dve 
komplementarni gibanji lahko povežemo tudi s cirkulacijo krvi v telesu iz srca ter dihanjem; 
vdihom in izdihom. Pot iz središča je pot v manifestacijo, pot nazaj pa je duhovna pot 
združitve z Enim. Zato je središče tudi izraz za večnost, saj v njem čas še ne obstaja, ter je pot 
do nebes, transcendenčne resničnosti, ki ni podvržena zakonu prostora in časa. 
 
Za razumevanje mandale kot središčnega simbola se je treba najprej ozreti v preteklost in 
ugotoviti, kaj je pomenil center antičnemu človeku in zakaj je bil ta center tako svet. Pomaga 
nam Eliade (1980), ki razlaga, da je arhaičen in tradicionalen človek1 svet pojmoval drugače, 
kot ga dojemamo danes. Zanj je bil svet mikrokozmos, obdan s kaosom, z neformiranim in 
neznanim, v katerem so demonične sile, ki želijo uničiti red. Zato je bilo treba vsako 
naseljeno ozemlje obredno posvetiti, ritualno poustvariti kozmogonijo, ki se je vedno začela v 
centru. To pa s pomočjo določitve centra, ki je pomenil ustavitev svetega v profano, 
postavitev reda v kaos. Vsako poseljeno ozemlje je imelo posvečen center. Tam se je sveto 
manifestiralo kot elementarna hierofanija primitivnih ljudstev in kot neposredna epifanija 
bogov pri tradicionalnih ljudstvih. Mandala je epifanija ali teofanija, saj je vedno prikaz 
manifestacije božanstva.  
                                                 
1 Ko govorimo o tradicionalnih ljudstvih, mislimo predvsem na ljudstva starega Egipta, Mezopotamije, Indije, 
Kitajske ipd. Arhaična ali primitivna ljudstva pa so mišljena kot skupnosti brez urbane ureditve in družbeno 
političnega ter verskega sistema. 
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Manifestacija božanstva je potekala na prostorski ravni ter hkrati na časovni, saj se v centru 
nahaja axis mundi ali os sveta, ki omogoča komunikacijo med tremi ravnmi: nebesi, peklom 
in zemljo. Iz tega je očitno, da simbolizem središča ali centra ni povezan samo s simbolizmom 
prostora, ampak tudi s simbolizmom časa. V mandali sta v središču zajeti razsežnosti prostora 
in časa. Horizontalni plan središča simbolizira prostorsko dimenzijo, vertikalni, zaznamovan z 
navpično osjo, ki poteka skozi središče, pa časovno. Center omogoča umik v dimenzijo, kjer 
prostor in čas ne obstajata, kjer je neustvarjeno in nerojeno, torej še nediferencirano, Eno. 
 
Tucci (2001, str. 23) razlaga, da mandala ne predstavlja vesolja »samo v njegovi negibni 
prostorski razsežnosti, ampak kot časovno revolucijo ter oboje kot vitalni proces, ki se razvija 
iz osnovnega principa in kroži okoli centralne osi, gore Meru, osi sveta«. Ta zamisel naj bi 
bila skupna celotni Aziji.  
 
Analogne predstave o svetih gorah kot centrih sveta najdemo tudi pri drugih tradicionalnih 
ljudstvih. Eliade (1992) trdi, da v tovrstnih pojmovanjih sveta gora predstavlja kraj stičišča 
neba, zemlje in podzemlja, komunikacijo med tremi ravnmi. Gora tako istočasno obstaja na 
treh planih. Je most ali vez med temi plani. Tam se sveto manifestira in posledično je tak 
prostor postal center. Zanj (ibid, str. 24) je »vsako svetišče ali palača in tudi vsako sveto 
mesto ali kraljevo prebivališče … sveta gora in zaradi tega središče«, tam pa je popek sveta – 
omfalos, točka, iz katere se je začelo stvarjenje in v kateri je možen prehod na transcendenčno 
raven in stik z božanstvom.  
 
Zanimivo je, da so bili tudi mezopotamski zigurati mišljeni kot svete gore. Bili so hkrati 
kozmogrami ali sheme celotnega vesolja in Tucci (2001) sklepa, da izhaja simbolizem mandal 
kot svetih gor in božjih in vladarskih palač prav iz Mezopotamije. Avtor pa poudarja, da pravi 
izvor mandal lahko iščemo le v človekovi psihi in da so vizije mandal nastale iz neke 
skrivnostne potrebe človekovega duha, človek jih je v vizualno formo le prenesel.  
 
Tudi Musek (1990, str. 199) simbola mandale ne razume samo kot »simbol kozmične 
strukture«, ampak kot simbol »strukture psihe«.  
Jung (2011, str. 333) pravi, da je naša psiha »narejena po strukturi sveta in kar se dogaja v 
makrokozmosu, se dogaja tudi v najmanjših in najbolj subjektivnih kotičkih duše«.  
 
Prav zato je pojem središča tako pomemben tudi v psihoterapevtskih praksah. Chevalier in 
Gheerbrant (2006, str. 572) opažata, da pri uporabi tega pojma v tovrstnih praksah izstopajo 
predvsem tri funkcije središča, in sicer: 

- »postopno sistematiziranje predstavitvene ali psihične vsebine Imaginarnega, 
- povečanje jakosti notranjih ambivalenc in s tem dinamiziranje gonilnih misli in 

inhibicij ter 
- težnja v zunanjo projekcijo z ustvarjanjem ali akcijo«. 

 
Središče torej privlači in strukturira kaotične vsebine. Postopoma vzpostavlja porušen red. 
Odkriva konflikte in združuje nasprotja. Pomaga pri osredotočenosti in koncentraciji za 
akcijo.  
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Na koncu lahko povzamemo po Eliadeju (1980, str. 52), da »vsak človek stremi k svojemu 
centru«. Lahko je znotraj nas samih, lahko je znotraj posvečenega ozemlja, vedno pa je center 
in iz njega izhajamo in se vanj vračamo vsi kot vse drugo, kar obstaja. Zato je njegov 
simbolizem tako univerzalen in primaren. Mi sami smo mikrokozmos, mi sami smo mandala 
in mi sami smo center.  

Simbolizem kroga 
 
Krog je simbol, ki že od davnine uteleša pojme, kot sta celost in popolnost. Je ekspanzija 
centra, prva manifestacija neba, prva ustvarjena oblika, odsev božanske popolnosti. Izraža 
homogenost, saj v njem ni diferenciacije, ni ne začetka ne konca, le večno Eno. Je odsev 
duhovne razsežnosti in zato razuma. Hkrati pa je krog temeljna oblika materializirane 
stvarnosti. Krožna oblika s centralnim jedrom ali mandala je shema vse obstoječe žive in 
nežive narave, je celica in atom, je zemlja in nebo, ki jo obdaja.  
 
V izražanju te dialektike med duhovnim in materialnim zaslutimo moč in pomen simbola, ki 
lahko simultano izražata več različnih, tudi nasprotujočih si resnic in pojmov. Ta dialektika je 
pri simbolu kroga še posebej očitna. 
 
Oblika kroga je povzeta po naravi in že arhaičen človek, očaran nad lepoto nebesnih teles in 
večnega, periodičnega kroženja časa, je v krogu videl obliko, ki presega vse druge. Obliko, 
»ki v sebi obsega vse oblike« in je »najpopolnejša in najbolj sama sebi podobna«, bi dejal 
Platon (2009, str. 1269).  
 
Nebesna telesa pa so nedosegljiva in časa se ne da ujeti. Zato je krožnost oblika, ki se dviga 
nad druge oblike, nad materialno razsežnostjo vse do neba, do duhovnega. Krožna oblika 
izhaja iz primarnega opazovanja narave in osmišljanja naravnih pojavov. Krožna so vsa 
nebesna telesa in krožno je tudi njihovo vrtenje, prehajanje časa. 
 
Susan F. Fincher (2010, str. 6) sklepa, da so »alternacija dneva in noči, vedno spreminjajoča 
se luna in ritmi letnih časov postali osnova videnja sveta, ki temelji na krogih«. Avtorica 
izhaja iz predpostavke, da so ljudje v davnini živeli v neposrednem stiku z naravo in krog je 
simboliziral vsa čudesa narave. Bil je sonce, ki daje življenje, luna, ki čuva ženske skrivnosti, 
planeti, ki so bili povzdignjeni v božanstva. Oblika kroga je odsev življenjskega bistva, shema 
življenja in avtorica iz tega sklepa, da obstaja predispozicija v človeku za odzivanje na kroge. 
Ustvarjanje krogov je za avtorico sveto dejanje. 
 
Ustvarjanje krogov je tudi bilo sveto ali bolje rečeno magično dejanje. Barbara Walker (1988) 
opaža, da so bili zaprti krogi povezani predvsem z magijskim obredjem. Čarovniki iz prvega 
stoletja so bili imenovani risalci krogov. Ti krogi so služili kot zaščita ali varni obroč pred 
demoničnimi silami. Nudenje varnosti in zaščite pa je atribut, povezan z žensko. Za avtorico 
je sploh krog kot tak sinonim za žensko, za njene obline, za maternico in za mati zemljo. 
Avtorica nasprotuje univerzalno razširjenjem mnenju, ki krog označuje kot moški simbol. 
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Cooper (1998, str. 36) simbol kroga povezuje z obema vidikoma in razlaga, da krog kot 
prispodoba sonca simbolizira »moško silo«, poudarja pa, da »kot duša ali psiha in 
obkrožajoče vode« simbolizira ženski, materinski princip.  
 
Ženski ali htonski princip Eliade (1980) povezuje z luno, vodo in nočjo ter simbolizmom 
plodnosti, rojstva, smrti in ponovnega rojstva ali preporoda (krst, vesoljni potop ipd.).  
 
Polna luna ima obliko kroga in njeno gibanje je tako kot gibanje sonca krožno. Vpliva na 
zemeljske vode ter posledično na življenje. Ima pa tudi magično moč. Lahko bi rekli, da krog 
kot sonce simbolizira princip, ki vzdržuje ali ohranja življenje, kot luna pa ženski princip, ki 
življenje jemlje in ga daje.  
 
Sklenemo lahko, da nežnost okrogline vsekakor deluje bolj žensko in mogoče je, da je s 
prevlado nebesnih bogov v antiki, ki so izpodrinila prvotna zemeljska božanstva, pomen 
kroga s časom variiral ter se prilagodil novemu čaščenju. Kult matere zemlje je zamenjal kult 
moškega bojevnika. Krog je postal moški simbol, simbol razuma. Vseeno pa primerjava 
solarnega in lunarnega simbolizma jasno nakazujeta na to, da lahko krog predstavlja hkrati 
moški in ženski princip, sonce in luno, zemljo in nebo, dušo in duha. Krog tako predstavlja 
splet polaritet in njihovo združitev.  
 
Opazimo lahko, da je pri simbolizmu kroga treba upoštevati predvsem dva vidika. Prvi se 
nanaša na simbolni pomen, ki izvira iz kroga kot oblike, drugi pa se nanaša na krog kot na 
krožnico v povezavi s kroženjem časa. Krog je tako simbol popolnosti in celosti ter simbol 
časa. Enako velja za mandalo, ki je v osnovi krog s centralnim jedrom.  
 
Cooper (1998) ugotavlja, da je ta oblika v astrologiji znana predvsem kot simbol sonca, v 
alkimiji pa predstavlja sonce in zlato. Jung (2014, str. 127) pravi, da je najstarejša mandala, ki 
jo pozna, »kamenodobna in se imenuje sončno kolo«.  
 
Sonce in zlato lahko povežemo tudi z oblastjo, ne samo tisto »na nebu«, ampak tudi tisto na 
zemlji in sončni kralj Ludvik štirinajsti bi verjetno dodal, da je vladar na zemlji, kar je sonce 
na nebu. Primere najdemo tudi v starem Egiptu in drugih kulturah.   
 
Simbol kroga je bil skozi vso zgodovino in je tudi dandanes pomensko zelo »močan« simbol. 
Kot geometrijska oblika deluje simetrično in harmonično. Kot estetska forma vzbuja lepoto in 
popolnost. Zaradi nerazlikovanja (vse točke na krožnici so enako oddaljene od središča) 
evocira enakost. Tako je krog simbol popolnosti, enakosti, harmonije, celosti, življenja, smrti, 
ponovnega rojstva, duhovne razsežnosti in periodičnega kroženja časa. Bistveno za naše 
namene pa je, da nudi zaščito. V nas vzbuja občutek varnosti in kot bomo videli tudi v 
praktičnem delu, je prav ta značilnost tista, ki ga naredi za idealen pripomoček pri delu s 
klienti. Če središče pomaga ohranjati osredotočenost na centralni točki ter posledično 
koncentracijo, je krog tisti, ki nam nudi varno zavetje za likovno izražanje naših, čeprav 
bolečih občutij. 
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Simbolizem kvadrata 
 
Kvadrat je projekcija kroga na materialno raven in pomeni nastanek snovnega sveta. Vizualno 
ga lahko povežemo s pojmi, kot so stabilnost, trdnost, dokončnost, omejenost, teža. Skupna 
značilnost, ki jo ima s krogom, je predvsem simetričnost. Optično pa se bistveno razlikujeta, 
saj krog lebdi v zraku, kvadrat pa je prizemljem in njegova teža ga vleče navzdol. Njun 
simbolni pomen se ujema z likovnim in simbol kvadrata je predvsem simbol zemlje in 
prostora, simbol kroga pa neba in časa. 
  
Naredimo lahko kratko vajo, za katero potrebujemo le svinčnik in papir. Skušajmo narisati 
krog začenši z leve proti desni in nato slediti začrtani krožnici vsaj za nekaj obratov.  
Krog je kroženje in zato čas. Sedaj pa narišimo kvadrat, prostor. Ugotovimo lahko, da nas 
krožno gibanje nekako povleče vase in zdi se, kot da bi se lahko nadaljevalo v neskončnost. 
Ko narišemo kvadrat, pa se roka ustavi. Oblika je zarisana in končana. Materija je ustvarjena. 
Narisali smo prvo nastalo dvojico, prostor in čas. Dvojico, ki je sinonim za vse ostale dvojice, 
ki ohranjajo dinamiko obstoja. 
 
Kvadrat je oblika, ki je vezana le na prostor in tudi njegove štiri stranice lahko povežemo s 
štirimi smermi neba ali štirimi elementi. Ker deluje stabilno in trdno, je idealna oblika v 
arhitekturi in zanimivo tudi oblika tlorisa templjev pri stalno naseljenih ljudstvih, za razliko 
od kroga, ki predstavlja temelj svetišč nomadskih ljudstev. Svobodo nomadskega življenja 
tako izraža krog, red in zakon življenja v stalno naseljenih skupnostih pa kvadrat (Chevalier in 
Gheerbrant, 2006, Cooper, 1998). 
 
Njegov simbolizem (ibid) je povezan predvsem z idejo kroga kot moškega principa in 
kvadrata kot ženskega principa, saj predstavlja ustvarjeno materijo, torej zemljo. Ta ideja 
izvira iz Kitajske, čeprav je bil na primer tudi v antični Grčiji kvadrat simbol ženske, 
Afrodite.  
 
Simbolično gledano je kvadrat torej ženski princip in materializirana stvarnost. Tudi Jung  
(1979, str. 70, op. 18) ugotavlja, da je v gnostičnih spisih kvaterniteta, esencialni atribut 
kvadrata, »mišljena ženskega spola«.  
 
Če sedaj preučimo kvadrat v odnosu do kroga in naredimo kratko likovno primerjavo med 
krogom in kvadratom, pa opazimo, da stvari niso prav jasne. Kot prvo kvadrat deluje mnogo 
bolj statično kot krog. Ravne linije, ki se lomijo pod pravim kotom, so povezane v strogo, 
simetrično strukturo, kar daje obliki konkretnost in jo optično približuje gledalcu. Za razliko 
od kroga, ki nekako lebdi v zraku, je kvadrat stabilna, težka oblika. Intuicija kroga je tu 
zamenjana z razumom. Njegova lahkost, duhovnost s težo materializacije.  
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Prav zato se nam kvadrat kot simbol materialne, oprijemljive stvarnosti zdi vsekakor zelo 
primeren. Problem pa je, da so izpostavljene lastnosti kvadrata vsekakor bolj virilne in se 
primerjava kvadrata z žensko nekako ne ujema z našimi predstavami o obliki zemlje in 
pojmom narave. Drugače je pri krogu, ki lahko zaradi svoje popolnosti, nerazlikovanja in 
enakosti prikazuje tako moški kot ženski princip. Rekli bi lahko celo, da krog deluje nekako 
hemafroditno, kar za kvadrat ne velja.  
 
Ker predstave o kvadratu kot o ženskem simbolu in krogu kot o moškem izvirajo večinoma iz 
Kitajske, je enako kot Jung (2014, str. 143) treba poudariti, da »kitajska filozofija – kakor v 
davnih časih vse duševne in duhovne dejavnosti – v celoti pripada moškemu svetu«.  
 
Očiten je pridih seksizma in vsekakor lahko tovrstno nagnjenje zaznamo v zgodovini ter 
dandanes ne samo pri Kitajcih, ampak povsod po svetu. Te opazke je treba upoštevati, saj so 
med instinktivnim zaznavanjem kvadrata kot lika in konvencionalnim pomenom kvadrata kot 
simbola očitno nesoglasja, ki po našem mnenju izvirajo prav iz spolne diskriminacije. 
Logično je, da si je krog, simbol popolnosti, prilastila vladajoča polovica. Kvadrat kot 
inferiorna oblika, projekcija popolne, pa je bil pripisan ženski. Analogija z Evo, ki je nastala 
iz Adamovega rebra, je vsekakor nespregledljiva.  
 
Tukaj je potrebno poudariti, da tudi Chevalier in Gheerbrant (2006, str. 281) opažata, da 
simbolika kroga kot neba in kvadrata kot zemlje »ni vedno tako preprosta, kajti nebesna 
nespremenljivost ima svoj izraz tudi v kvadratu, zemeljske mutacije pa v krogu«. V 
tradicionalni hindujski arhitekturi, ki temelji na »spreminjanju kroga v kvadrat in kvadrata v 
krog«, se po mnenju avtorjev (ibid) uporabljata oba vidika.  
 
Eliade (1980) trdi, da je vsak indijski tempelj mandala in v mandali sta oba vidika združena v 
harmonično celoto. V njej se moški in ženski princip enakopravno prepletata tako na 
vsebinski kot oblikovni ravni. Posebej je to razvidno pri yantrah.  
Če sedaj povzamemo, lahko rečemo, da je glavna funkcija kvadrata funkcija stabilizatorja. 
Kvadrat deluje stabilno in zato pomirjujoče. Pogled se na njem ustavi in obstane v mirovanju. 
Krog se nam optično vedno nekako izmika in če ga želimo »uloviti«, ga moramo postaviti v 
kvadrat. Tako nastane kvadratura kroga, unija duhovnega in materialnega, prostora in časa. 
Prenos duha v materijo in začetek življenja. 
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Kvadratura kroga 
 
Kvadratura kroga pomeni predvsem prvo nastalo dvojico, njuno ločitev in združitev. V 
arhitekturi pa ustavitev svetega v profano, združitev zemlje in neba, mandalo. Zato je 
kvadratura kroga shema vsake orientalske palače in vsakega orientalskega templja. 
 
Prehod iz kvadrata v krog simbolizira prehod iz zemeljske na duhovno raven. Kovačeva 
(2006) opaža, da je ta prehod iz ene ravni na drugo, sprememba strukturnega ritma, značilen 
ne samo v Aziji, ampak je koncept izrazito izražen tudi v muslimanski in romanski umetnosti, 
ko je osrednji kockasti stavbi dodana kupola ali lok. Ta princip lahko prenesemo tudi na 
psihično raven, kjer izraža večno težnjo človeka po združitvi z nebeškim ali božjim. Človek je 
ujet na zemlji, stremi pa proti nebu, bi lahko dejali. Na ta način dialektika kvadrature kroga 
postane simbol za vsa nasprotja ter njihovo unijo, ne le v umetnosti, ampak tudi v človeku 
samem.  
  
Isto trdi tudi Jung (1979). Kvadratura kroga ali mandala je zanj simbol združitve vseh 
nasprotujočih si elementov, principov ali psihičnih vsebin v eno, višjo enoto. Kot podoba 
unije neba in zemlje, materije in duha pa je kvadratura kroga izraz celote, dovršenosti in 
harmonije. 
 
Za Junga (1973) je kvadratura kroga eden izmed osnovnih arhetipov, ki se ponavlja v naših 
sanjah in fantazijah. S funkcionalnega stališča celo najpomembnejši in ga Jung posledično 
imenuje arhetip celote. Izraz kvadratura kroga ali quadratura circuli izhaja predvsem iz 
alkimije in avtor nadaljuje, da predstavlja »sintezo štirih elementov, ki večno težijo k 
razpadu« (ibid, str. 3). 
 
Jung (1992) pravi, da je kvadratura kroga sploh najpomembnejši simbol alkemijskega opusa. 
Prvotna enost (krog) se razstavi na štiri elemente (kvadrat), da se lahko ponovno sestavi v 
višje eno. Preneseno na človeško raven, bi lahko rekli, da se duh, oddvojen od telesa, ponovno 
združi z očiščenim telesom. V Jungovi terapiji je to simbolični prikaz za proces individuacije, 
ko je dosežen center psihe in se osebnost spremeni. V alkimiji pa proces destilacije, 
sublimacije in končne transfiguracije in iluminacije, ko nastane quintessenza. Kvadratura 
kroga je torej pot do lapisa ali kamna modrosti, psihično pa pot do celosti ali Sebstva.  
 
Najpomembnejša funkcija kvadrature kroga je torej združevanje nasprotij, ki je povezano z 
idejo o harmonični celoti ter o vrnitvi k izvoru ali izstopu iz prostora iz časa. Ko razumemo in 
presežemo iluzijo nasprotij, lahko začutimo božjo iskro v sebi. 
 
Kovačeva (2006, str. 165) ugotavlja, da je kabalistični simbol za božjo iskro v materiji prav 
krog, ki je vrisan v kvadrat. 
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Simbolizem križa 
 
Začnimo najprej s primerjavo križa in kvadrata, saj imata precej skupnih simbolnih lastnosti, 
obstajajo pa tudi bistvene razlike. Križ poleg prostorske simbolizira tudi časovno dimenzijo, 
kar za kvadrat vsekakor ne moremo dejati. Tudi likovno gledano je kvadrat lik, križ pa preplet 
dveh linij, ki se križata pod pravim kotom. To mu daje trdnost in stabilnost kot kvadratu 
oblika. Tema dvema skupnima lastnostnima se pridružuje še najvažnejša, in sicer, da oba 
simbola izražata arhetip kvaternitete, ki je neposredno povezan s številom štiri. Število štiri je 
v kvadratu razvidno iz števila njegovih stranic, pri križu pa iz orientiranosti na štiri strani 
neba. Simbolika kvadrata je simbolika materialne stvarnosti, zato se navezuje na štiri 
elemente, iz katerih naj bi bil sestavljen svet ali materija, in sicer ognja, vode, zemlje in zraka. 
Simbolika križa pa je povezana še s simboliko prehajanja dimenzij ter smermi emanacije 
prvotnega Enega. 
 
Ko Jung (1973) govori o kvaterniteti in krogu kot o shemi za vse podobe Boga, misli 
predvsem na krog, ki ga notranji križ deli na štiri enake dele. Bog se v trenutku stvarjenja 
manifestira na štiri strani neba ali štiri elemente in zato je krog, ki vsebuje kvaterniteto, vedno 
simbol boga. 
 
Sicer pa je križ arhaičen, univerzalen simbol. Že od davnine je razširjen po vsem svetu in ga 
lahko najdemo pri vseh ljudstvih, v vseh časih ne glede na rasno, versko ali kulturno 
različnost.  
 
Na horizontalnem planu je vezan na prostor, saj nakazuje štiri strani neba in posledično 
določa orientacijo ter se tako povezuje s simbolizmom kvadrata. Na vertikalnem planu pa 
simbolizira prehod iz zemeljske v nebeško dimenzijo, torej iz časovne v brezčasno, axis 
mundi – os sveta – kozmično drevo. Tu najdemo vzporednice s simbolizmom središča. 
 
Zaradi »intenzivnosti simbolnega pomena križa« in njegove »neverjetne razširjenosti po 
svetu«, Ries (1987, str. 41) ugotavlja, da prihaja do pluralizma pomenov. To lahko seveda 
trdimo za vsak simbol, čeprav moramo priznati, da križ v našem izročilu zaseda posebno 
mesto. Ries (ibid, str. 45) predpostavlja, da je potrebno simboliko križa razumeti na več 
nivojih, in sicer kot:  

- »simbolizem drevesa (kozmično drevo, axis mundi);  
- človeško potrebo po orientaciji – potreba po transformaciji kaosa v kozmos, 
- simbol številke štiri in centra, 
- križne podobe, ki se manifestirajo v človeški aktivnosti (človek z razprtimi rokami) in 
- kot teologija kreacije in odrešenja v krščanstvu«. 
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Križ je kanal prehajanja iz ene resničnosti v drugo, os sveta. Določa smeri neba in s tem 
definira prostor in človekov položaj v njem. Iz centra se širi na štiri smeri in je zato sinonim 
manifestacije boga.  
 
Zelo pomembno je poudariti, da na mikrokozmični ravni križ predstavlja človeka z 
razširjenimi rokami. Človek – križ je odraz popolnosti makrokozmosa in iz tega Hani (1987) 
sklepa, da je križ ne samo podoba kozmosa, ampak podoba univerzalnega človeka ali 
popolnega bitja, antroposa. Zato avtor (ibid, 54) povezuje misterij odrešitve z »misterijem 
kreacije« in »usodo kozmosa v njegovi popolnosti«. 
 
Vsekakor pa je križ že zadnjih dva tisoč let najbolj znan krščanski simbol. Krščansko izročilo 
je to simboliko obogatilo, pravi Kovačeva (2006, str. 169), »saj je z njim zajelo tudi 
zgodovino odrešenja in Odrešenikovih muk«.  
 
Krščansko izročilo pa je obliko križa tudi spremenilo. Horizontalo je dvignilo nad središče ter 
tako porušilo primarno ravnovesje, ki je bilo od nekdaj sveto. Za enakostranični križ značilno 
krožno gibanje je postalo linearno in čas se je spremenil v pred in po Kristusu. Nastal je 
latinski križ, simbol Cerkve, simbol prevlade duha nad materijo, simbol Kristusovega 
trpljenja. Kristus je na križu sprejel nase Adamove grehe ter s tem odrešil človeštvo in odprl 
pot upanju na raj. Simbol smrti je postal simbol odrešenja ter apoteoze človeka, ki se je na 
križu spremenil v Boga. 
 
Za nas pa je križ najpomembnejši kot simbol sinteze. Iz centra se prek križa emanacija širi in 
vanj vrača. Je tudi shema za red in seveda osnovni skelet mandal. 

1.3 SKLEP 
 
Na začetku smo se vprašali, zakaj mandala? V čem se skriva njena moč? 
Del odgovora se nam je vsekakor razkril s pomočjo razlage mandale kot simbola. Ugotovili 
smo, da so simboli sestavni del našega življenja. Vodijo nas na poti do smisla. Povezujejo nas 
s svetom okoli nas in v nas vzbujajo močna čustva. Dajejo nam slutiti višjo resničnost in nas 
povezujejo s svetom, ki nas obdaja. 
 
Če si izposodimo besede pri Vidalu (1987, str. 24), lahko rečemo, »da proces simbolizacije 
zmore organizirati v tišini podobe eko mitov transgresijo ritualov, ki so po naravi nezadostni, 
da bi v gesto in besedo vtisnili veličino božanskega«. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

30 
 

Zato so simboli za Rosenberga (1987) sredstva svetlobe v našem svetu ter odsev božanskega. 
Njihova moč je nadčasovna. So živi in neprestano nastajajo v globinah človekove duše. 
Razkrivajo nam resnice, ki so prezapletene, da bi jih lahko razumsko dojeli in jih dojemamo 
le delno ter nikoli v celoti. Te resnice so lahko tudi popolnoma kontradiktorne med seboj in 
prav simbol ima to moč, da jih združi v eno, univerzalno, večno resnico. Zato presega 
verbalni jezik, saj je le podoba tista, ki lahko posreduje večne resnice. Pri simbolu ne 
govorimo o gledanju, ampak o duhovnem zrenju.  
 
Edino simboli nam lahko odprejo vrata v duhovni svet. Skrivajo smisel obstoja in Trstenjak 
(1994) govori celo o potrebi po učenju duhovne miselnosti. Avtor (ibid, str. 23) pravi, da 
»namesto materialne stiske zija v človekov obstoj nesmisel življenja, namesto nekdanje kuge, 
duševne motnje«. Če se ozremo okoli sebe, ugotovimo, da ima še kako prav.  
 
Seveda pa simbol »ne sme biti samo učinkovit, ampak tudi lep«, poudarja Delahoutre (1987, 
str. 77) in prav tu se skriva čarovnija mandal. Mandale združujejo lepoto oblike in moč 
simbola v eno celoto. Sestavljene so iz štirih najpomembnejših simbolov in od tod izvirajo 
tudi njihove številne pozitivne funkcije. Kot središče nam pomagajo pri osredotočenju, kot 
krog nam nudijo varnost, kot kvadrat dajejo stabilnost, kot kvadratura kroga združujejo vsa 
nasprotja, kot križ imajo funkcijo vzpostavljanja reda in sinteze. Tako nastane popoln simbol, 
ki izraža vse, kar je bilo kdaj ustvarjeno, od globine duše pa vse do najmanjše celice 
človekovega telesa. 
 
Mogoče smo sedaj po vsem napisanem tudi ugotovili, da religioznost ni samo vera v boga, 
ampak je primarni odziv človeka na lepoto in čudeže narave, je vera v enakost človeka in 
narave, je občutek, ki povezuje in izpolnjuje.  
 
Zato pravi Einstein (v Trstenjak, 1994, str. 18), da je religioznost »čutiti, da je za tem, kar 
moramo doživeti, še nekaj, kar je našemu duhu nedosegljivo, čigar lepota in vzvišenost nas 
dosegata samo posredno in v slabem odsevu«. 
 
Tu pa se skriva bistvo simbolov. Simboli so odsev tistega nedosegljivega in zato imajo tako 
močan učinek na ljudi. Ljudje jih potrebujemo, saj je popolna racionalizacija smrt za naše 
duše. Človek potrebuje mistiko in lepoto. Človek potrebuje resnico, ki je večja od njega, ki 
ima moč, da ga tolaži in opominja. Človek potrebuje simbole in to potrebo je neprestano 
ponavljal tudi Jung. 
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2 MANDALA IN ARHETIP SEBSTVA 
 
Jungu se gre vsekakor zahvaliti za neverjetno razširjenost mandal danes. Bil je prvi, ki jih je 
skušal znanstveno preučiti ter empirično potrditi njihovo spontano pojavljanje ter posledično 
pozitivne učinke na človeško psiho. Vsi kasnejši avtorji, ki so pisali o tej temi ali mandale 
uporabljali v terapevtski praksi, izhajajo iz njegovih predpostavk. Prav zato je pomembno, da 
se seznanimo z osnovnimi pojmi Jungove analitične psihologije in skušamo razumeti Jungov 
odnos do mandal kot podob, s katerimi se izraža arhetip Sebstva. Že na začetku pa je treba 
poudariti, da mandala ni arhetip, ampak arhetipska podoba, ki se, kot smo spoznali, uteleša v 
prastarem simbolu popolnosti in celote, kvadraturi kroga.  

2.1 JUNGOVI OSNOVNI TEORETIČNI KONCEPTI 
 
Poglavje je namenjeno obrazložitvi le tistih pojmov, ki nam bodo pomagali razjasniti pomen 
mandal v Jungovi terapiji. Jungov opus je preobsežen, da bi ga lahko, pa čeprav na kratko, 
skušali zajeti v celoti. Besedo bomo dali v večini Jungu in njegove teorije bomo skušali 
objasniti na čim enostavnejši način. 

2.1.1 Osebno nezavedno in kompleksi  
 
Jung deli človekovo psiho na dva sestavna dela, in sicer zavedno in nezavedno. Simbolično si 
lahko to predstavljamo kot dve različni plati iste medalje. Zavedno vključuje vse, kar je 
dostopno naši zavesti v sedanjem trenutku. Nezavedno pa je vse tisto, kar ni dostopno naši 
zavesti, temna stran medalje. Tam so potlačene vsebine in vsebine, ki niso še nikoli bile 
zavestne. Nezavedno se nadalje deli še na osebno in kolektivno nezavedno. Osebno 
nezavedno je, kot že sam termin pove, osebne ali individualne narave, subjektivnega značaja. 
Kolektivno nezavedno pa je brezosebno, podedovano, je objektivna danost in kot tako skupno 
vsem ljudem. 
 
V osebnem nezavednem so za Junga (1967) izgubljeni spomini in vse tiste negativne 
predstave in impresije, ki so bile zaradi vzbujanja neustreznih čustev potlačene ali 
sublimirane. Poleg tega pa tudi pozabljene fizične percepcije, misli, ideje, sanjarjenja, znanja 
ipd. Prav zato je njegova narava tako subjektivna in vsebuje močan čustveni naboj. Pojem 
osebnega nezavednega je zanj identičen kot pri Freudu in v njem deluje princip potlačitve.  
 
Pomagajmo si s primerom. Če nas starši v otroštvu žalijo, morda zaradi kakšne fizične ali 
intelektualne pomanjkljivosti, smo seveda močno prizadeti in čeprav imamo starše radi, se jim 
želimo maščevati ali jih prizadeti, kot so oni nas. Takrat se v nas prebudi glas morale ali  
Freudovski super ego, ki nas opozori pred neustreznostjo našega izbruha jeze in pojavi se 
občutek sramu, ki je povezan z moralno obsodbo našega čustvovanja. Posledično se vklopi 
obrambni mehanizem in negativna vsebina je potlačena. Ni pa nedejavna, saj vpliva na nas v 
obliki kompleksov, ki so vsebine osebnega nezavednega.  
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Kompleksi so za Junga (1996) avtonomni deli naše psihe in nastanejo, ko se je del naše psihe, 
največkrat v primerih moralnega konflikta, odcepil. Tej odcepljeni fragmenti so ostanek 
primitivne duhovnosti in zato univerzalni, skupni vsem ljudem. Delujejo zelo samostojno, 
neodvisno od zavestne volje in Jung (ibid, str. 114, 115) trdi, da lahko povzročijo »trenutno in 
nezavedno modifikacijo osebnosti, ki je definirana kot identifikacija s kompleksom«.  
 
V našem primeru lahko rečemo, da je moralni konflikt nastal zaradi neustreznosti želje po 
maščevanju. Otroka, ki je naučen, da mora starše ljubiti in spoštovati, prevzame občutek 
sramu in krivde, ker je jezen nanje, zato svoje impulzivne želje in žalost ob žalitvi sublimira 
ali potlači. Na ta način se del psihe odcepi. Na to oseba z leti pozabi in ne zaveda se, da je ta 
vsebina še vedno aktivna v njegovem osebnem nezavednem v obliki kompleksa. Kompleks se 
z leti veča, veže na druge komplekse ter pridobiva vedno večjo moč.  
 
Ko je otrok iz našega primera že odrasel, se udeleži neke javne prireditve in kar naenkrat 
začuti močno tesnobo. Kompleks je privrel na dan in ga popolnoma nadvladal. Zazdi se mu, 
da ga vsi gledajo in mislijo samo slabe stvari o njem. Čeprav si začne racionalno 
dopovedovati, da so to le namišljeni strahovi, ga občutek manjvrednosti popolnoma prevzame 
in prireditev nemudoma zapusti. Še sam pa ne ve, zakaj in kaj točno se mu je zgodilo. 
Identificiral se je s kompleksom. Ta kompleks je v našem primeru kompleks Jaza, ki je vezan 
predvsem na samopodobo. Težave, vezane na samopodobo, pa imamo vsi ljudje in zato lahko 
rečemo, da je kompleks univerzalen, čeprav je njegov izvor individualen. 
 
Kompleks Jaza igra bistveno vlogo in nanj se vežejo ostali kompleksi ter tako postanejo 
zavestni. Jung (1996, str. 330) opaža, da se v obliki projekcij začnejo pojavljati v »sanjah, 
vizijah, morbidnih halucinacijah in imaginarnih idejah«. V ljudeh vzbujajo strah, saj se človek 
pod vplivom kompleksa težko obvladuje in občutek ima, kot da bi ga nekaj obsedlo. Najbolj 
nevarno je, če se usidrajo na površje zavesti ter začnejo počasi asimilirati Jaz. Takrat, pravi 
Jung (ibid, str. 116), pride do »nevrotične disociacije osebnosti«. To se zgodi le v izjemnih 
primerih in načeloma Jung ne predpisuje kompleksom le slabe lastnosti, saj naj bi s 
prepoznavanjem in ozaveščanjem kompleksov lahko celo bogatili našo osebnost. To je v 
njegovi terapiji vsekakor nujno. Kompleksi so nabiti z energijo, ki jo lahko preusmerimo v 
osebni razvoj.  
 
Soočenje z osebnim nezavednim in njegovimi vsebinami, kompleksi, za Junga (2010) pomeni 
soočenje s Senco, temno platjo naše duševnosti. Senca je, enako kot osebno nezavedno, 
individualne narave in za osebni razvoj je nujno sprejeti to svojo temno plat, saj je le tako 
mogoč proces individuacije.  
 
Verena Kast (2002) razlaga, da je komunikacija s kompleksom možna le prek simbola. 
Kompleksu moramo dovoliti, da se prek simbola izpolni v naši fantaziji, saj ga lahko na ta 
način ozavestimo in njegovo energijo izkoristimo za kreativni psihični razvoj. Simbol nastane 
s preoblikovanjem kompleksa, ta preoblikovalna forma ali tendenca pa se imenuje arhetip. 
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2.1.2 Kolektivno nezavedno in arhetipi 
 
Jung (1967, 1995, 1996) je vse tiste dele človekove duše, ki obstajajo, ne da bi bile kdajkoli 
vezane na zavest, katerih vsebine so univerzalne, objektivne in prirojene ter predstavljajo 
osnovo strukturiranja psihičnih vsebin, imenoval kolektivno nezavedno. Ta pojem tako 
označuje najgloblje ali arhaične plasti naše duše. Je podedovano in ni individualno 
pridobljeno kot osebno nezavedno. Obstaja neodvisno od naše zavesti ter je tako kot nagoni 
skupno vsem ljudem.  
 
Jung (1996) še posebej poudarja primerjavo z nagoni, ki so vsem dani že ob rojstvu ter 
delujejo iz nekega notranjega impulza, neodvisno od naše zavesti. So predispozicije, sheme 
ali vzorci za nastanek določenega obnašanja. Če pa iz biološke preidemo na psihološko raven 
lahko opazimo, da enako kot nagoni delujejo v naši psihi predispozicije, ki a priori 
determinirajo psihične procese ter oblikujejo psihične vsebine. Jung (ibid, str. 151) razlaga, da 
nagoni oblikujejo obnašanje, ki je specifično človeško, arhetipi pa »prisilijo percepcijo in 
intuicijo k specifično človeškim formacijam«.  
 
S tem Jung misli predvsem na to, da imajo te forme tendenco k prestrukturiranju ali 
preoblikovanju psihičnih vsebin, tako pa vplivajo na naše celotno duševno dogajanje ter 
posledično na naše obnašanje. Redukcionistično pa bi jih bilo imenovati samo vzorci 
obnašanja ali prapodobe idej, kot jih je na začetku sam Jung. Arhetipi so v osnovi forme, ki 
oblikujejo naše psihične vsebine, so njihova strukturna baza ter imajo kot take zelo močan 
energetski naboj. Sprožijo se ob dovolj močni konstelaciji čustvenih kompleksov ter privrejo 
na površje v obliki arhetipskih podob. Te podobe se najpogosteje pojavljajo v sanjah, pri 
budnem sanjarjenju, vizualizacijskih tehnikah ter seveda pri umetniškem ustvarjanju, ki je za 
Junga odličen medij komunikacije z nezavednim. Podobe so univerzalne in jih zato najdemo v 
mitih, pravljicah, umetnostnih delih in podobno vse od davnine pa do danes. 
 
Za boljšo ponazoritev delovanja arhetipov si pomagajmo s primerom. V trgovini kupimo 
plastičen modelček za ulivanje mavca v obliki sonca in mavec. Naš modelček je arhetip, saj 
služi k oblikovanju končnega izdelka. On je tisti, ki določi končno formo. Mavec in voda, ki 
mu jo je potrebno dodati, pa predstavljata vsebino tega končnega izdelka, njegovo sestavo, 
torej vsebine iz osebnega nezavednega, percepcije in zavestne imaginacije. Predstavljajmo si, 
da te vsebine tako kot mavec in vodo zmešamo v eni posodi. Nastane homogena masa, ki jo 
vlijemo v svoj modelček, arhetip. Ker je modelček v obliki sonca, bo tudi končni izdelek, ki 
bo nastal, ko se bo mavec strdil, v obliki sonca. Model je dal vsebini formo. Nastala je 
arhetipska podoba, naš končni izdelek, sonce iz mavca. V tej podobi je utelešen univerzalni 
simbol, in sicer simbol sonca. 
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Podoba sonca torej ni le estetske narave, saj je sonce hkrati zelo pomemben simbol, in sicer 
simbol svetlobe in toplote, ki omogočata življenje na zemlji. Simbol sonca je univerzalen 
simbol s konvencionalno določenim pomenom, ki pa vseeno variira glede na kulturno ozračje. 
Pomen tega simbola pa variira tudi na individualni ravni, saj vsak posameznik soncu pripiše 
še osebni pomen. Tudi ta pomen je relativen, saj je odvisen od našega trenutnega počutja, 
naših predhodnih izkušenj, prepričanj ipd. Bistvo Jungove terapije je prav v diferenciaciji teh 
osebnih in univerzalnih elementov v simbolu, vsebin osebnega in kolektivnega nezavednega z 
namenom ozavestiti te vsebine, se z njimi soočiti ter jih integrirati v obstoječo psihično 
shemo. Tako se izognemo inflaciji Jaza, ki je posledica prevlade nezavednih vsebin, 
kompleksov iz osebnega nezavednega in arhetipov iz kolektivnega nezavednega.  
 
Prevlado arhetipa bomo razložili s pomočjo dveh primerov.  
Prvi primer bomo povzeli po Jungu (1967). Gre za mladega shizofrenika, ki je ljubezen do 
mladenke zamenjal s čaščenjem zvezd. Podoba večnega, zvezdnatega neba ga je popolnoma 
zasužnjila in v njem vzbudila občutke, ki so presegali njegovo dojemanje, saj spadajo v sfero 
tistega večnega in nedojemljivega, vsem skupnega, torej arhetipskega. Arhetip je prevzel 
popolni nadzor nad mladeničevo psiho in Jaz je potonil v praoceanu nezavednega. Mladenič 
se je izgubil v zvezdah, bi lahko preprosto dejali. 
 
Drugemu primeru smo bili priča v domačem kraju. Moški, ki je bil prej na videz povsem 
normalen, se je začel prekomerno izpostavljati soncu. Ure in ure je sedel nekje na tleh in zrl v 
sonce, tako da je v mestu dobil celo vzdevek Bog sonca. Kaj ga je v soncu tako privlačilo, je 
težko reči. Mogoče je tudi on ob pogledu na sonce začutil tisto večno resnico, ki je prevzela 
mladeniča iz prvega primera. Primer je vsekakor analogen z Jungovim in lahko trdimo, da je 
bil someščan pod vplivom arhetipa. Poudariti je seveda potrebno, da je bil moški po nekaj 
mesecih zaprt v psihiatrično bolnico in je tudi sedaj njen redni gost.  
 
Oba primera sta torej skrajna, saj sta bila oba moška iz primerov duševna bolnika. Vseeno pa 
smo jih želeli navesti z upanjem, da bo bralec lahko razumel, kako uničujoče lahko delujejo 
arhetipi, če prevzamejo oblast. Enako je s kompleksi, ko včasih prav ne vemo, kaj »nas ima v 
šahu« in se počutimo popolnoma nemočni. Prav zato je pomembno te vsebine iz nezavednega 
ozavestiti, jih znati diferencirati in kreativno integrirati v našo zavest.  
 
Pojem kolektivnega nezavednega in arhetipa je precej abstrakten in zato mogoče kljub danim 
primerom težje predstavljiv. Medtem ko se nam osebno nezavedno zdi nekako logično, si 
kolektivno nezavedno in arhetipe težko predstavljamo. Prav zato se ni čuditi, da je ta pojem v 
strokovni javnosti izzval kar nekaj kritik in obsodb.  
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Fromm (1957, str. 29) na primer trdi, da je nezavedno »duševna izkušnja v stanju bivanja, v 
kateri je prekinjena komunikacija z zunanjim svetom«, kjer je poudarek na osebni izkušnji in 
ne na delovanju. Nezavedno tako za Fromma (ibid) obstaja le v odnosu do »normalnega stanja 
aktivnosti«, je »neaktivnost zavesti« kot na primer pri spanju. Tudi sanje zanj ne izražajo 
samo potlačenih iracionalnih strasti kot pri Freudu, sploh pa ne mitološke resničnosti kot pri 
Jungu. Res, da prihajajo v njih na dan tudi moralni konflikti. Bistveno pa je, da sanje lahko 
napovedujejo dogodke in ponujajo rešitve. Avtor izhaja iz predpostavke, da to, kar mislimo in 
čutimo, vpliva na to, kar delamo, to delovanje pa se odraža v sanjah, ki tako dobijo izrazito 
individualen značaj. 
  
Razlika z Jungom je očitna, saj Fromm dobesedno zanika obstoj kolektivnega nezavednega in 
delovanja arhetipov s tem, ko nezavedno reducira le na ne-zavest ali neaktivnost zavesti, s 
poudarkom na osebni izkušnji. Tudi če je ta izkušnja notranja in poteka brez komunikacije z 
zunanjim svetom, pa se vprašamo, kako je lahko enačena z nezavednim. Že beseda izkušnja 
predpostavlja, da gre za neki zavestni doživljaj in vsaka izkušnja je enkrat bila zavestna, 
čeprav je bila potlačena ali pozabljena.  
 
Z zanikanjem kolektivnega nezavednega pa se poraja še eno vprašanje, in sicer, od kod izvira 
ali kje v naši duši obstaja mesto, kjer je shranjen njegov univerzalni, pozabljeni simbolni 
jezik, ki ga lahko začutimo le prek sanj? Kako lahko sploh še vedno deluje, če pa v 
nezavednem nič ne deluje? Če je nezavedno osebna izkušnja, je torej individualno, njegov 
simbolni jezik pa je univerzalen in tu se stvari ne ujemajo. Poleg tega je ta jezik očitno 
aktiven prek sanj in kako se ga ne moremo spomniti, ko pa je aktivnost atribut le zavestnih 
vsebin? Tudi v osebnem nezavednem ne more biti, saj naj bi bila predispozicija zanj dana že 
ob rojstvu in težko bi govorili o potlačitvi.  
 
Osebno menimo, da bi Frommova teorija o univerzalnem simbolnem jeziku vsekakor našla 
svojo logično dopolnitev, če bi izvor tega jezika pripisali kolektivnemu nezavednemu. To je 
za Junga še kako aktivno, saj v njem neprestano delujejo sile, ki strukturirajo, arhetipi, ter 
čakajo na pravo konstelacijo kompleksov, na dovolj močan čustveni naboj, da se lahko 
pomaknejo na površje osebnega nezavednega in začnejo s preoblikovanjem. Rezultat tega 
preoblikovanja so simboli iz sanj, Frommov univerzalni simbolni jezik.   
 
Seveda obstajajo tudi dvomi o Jungovih arhetipih, saj se nekateri sprašujejo, kako so sploh 
nastali in kaj je bilo prej: arhetip ali človek? Isto vprašanje se v znanstvenih krogih pojavlja v 
zvezi z nagoni. Žal pa je dilema analogna s tisto o tem, ali je bila prej kokoš ali jajce, in ker 
tej dilemi ni prišel še nihče do dna, bo tudi to o arhetipih težko rešiti. Zato je pomembno, da 
jih razumemo s funkcionalnega stališča in se osredotočimo v razumevanje posledic njihovega 
delovanja in ne na njihov izvor. 
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Jung (1992) sam priznava, da ne ve, od kod izhajajo arhetipi. Tudi izvora duše ne pozna. So 
pa tako arhetipi kot duša empirična danost. Arhetipi puščajo za sabo sled, ki je razvidna iz 
analize podob, ki jih oblikujejo, in prav na ta način jih lahko prepoznamo. Takim podobam 
smo priča tudi sami. 
 
Izrazit primer pojavljanja tovrstnih podob opažamo pri enem izmed klientov na naših 
delavnicah pomoči z umetnostjo v psihiatrični bolnici v Gorici, v Italiji. Podobe, ki jih 
ustvarja (večinoma nariše), so izrazito arhetipske in klient sam ne ve, kje dobiva navdih zanje. 
Nariše jih zelo hitro, kot bi izbruhnile iz njega. Vedno točno ve, kaj naj nariše, in to odločno 
izpelje v desetih minutah ali manj. Nikoli pa ne zna pojasniti izvora teh podob. Vsakič, ko ga 
vprašamo, kje dobiva ideje zanje, pove, da nima pojma, da pridejo kar same.  
 
Nedavno tega je narisal podobo (slika 5), ki je še posebej izstopala in jo bomo na kratko 
opisali. Format lista je vodoravno orientiran. Od sredine navzdol se razprostira pravokotna, 
odprta oblika, ki je nakazana z dvema horizontalnima vzporednicama, med katerimi je niz 
vodoravnih vzporednih črt, pobarvanih z rdečo. Nad pravokotno obliko so štiri enake figure. 
Njihovo gornje oblačilo je modro, spodnje pa rdeče in formacija rok je pri vsaki figuri 
drugačna. Nad figurami je osem modrih elipsastih form, najprej tri in više še pet (oblaki). V 
levem kotu je rumeno sonce s štirimi žarki. Klient je dejal, da je pravokotna oblika lestev do 
nebes, figure nad njo pa so štirje angeli, ki čakajo nanj. Podoba ga spominja na lep dan. Več o 
narisanem ni znal povedati. Dejal je tudi, da je bil prej zelo slab in se sedaj počuti bolje. Ko je 
rekel, da angeli čakajo nanj, se je nasmehnil. 
 
 
 
 

    Slika 5: Arhetipska podoba 
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Podoba bi Junga verjetno navdušila in resnično zanimivo bi bilo prisluhniti njegovi 
interpretaciji. Žal sami za to nismo kompetentni in se v podrobno analizo risbe ne bomo 
spuščali. Vseeno pa lahko poudarimo, da je v podobi očiten pojav kvaternitete, saj so štiri 
figure, štirje sončni žarki, osem oblakov in štiri različne pojmovne strukture: lestev, angeli, 
oblaki in sonce. Zanimiv pa je tudi podatek, ki smo ga našli pri Eliadeju (1980), in sicer, da je 
v nekaterih liturgičnih besedilih križ pojmovan kot lestev. To je logično, saj se je Jezus prek 
križa metaforično povzpel v nebo. V križu se ponovno skriva kvaterniteta, ki izhaja iz števila 
njegovih krakov.  
 
Preden nas zanese, se bomo raje ustavili in pustili, da si vsak zase ustvari idejo o tej podobi. 
Poudarimo pa naj, da je pomen kvaternitete našemu klientu popolnoma neznan in tudi o 
krščanski simboliki ne ve nič. Vprašali smo ga tudi, ali ve, koliko je bilo evangelistov ali 
nadangelov, a tudi na to ni znal odgovoriti. Prav zato lahko z gotovostjo trdimo, da obstaja 
neka sila v nas, ki poraja tovrstne podobe, ki presegajo posameznika in potrjujejo obstoj 
arhetipskih formacij. Primer našega klienta ni osamljen. Pojavljanje tovrstnih podob smo 
zabeležili tudi pri drugih klientih ter ostalih ljudeh, ki so nam pokazali svoje risbe/slike ali 
govorili o svojih videnjih ali sanjah. Vedno pa se te podobe začnejo pojavljati v času 
pomembnih, pozitivnih ali negativnih življenjskih situacij, ko je čustvena konstelacija dovolj 
močna, da se sproži arhetip, saj nezavedno vedno deluje kompenzacijsko na zavest. 

2.1.3 Individualna in kolektivna psiha 
 
Preden preidemo na proces individuacije, se moramo ustaviti še pri eni temi, in sicer pri 
Jungovem pojmovanju individualne in kolektivne psihe. Jung (1967) izhaja iz predpostavke, 
da je človek, čeprav v osnovi sam, socialno bitje. Zato njegov um ni samo individualen, 
ampak tudi kolektiven fenomen. Glede na to, da so možgani pri vseh ljudeh enaki, so enake 
tudi mentalne funkcije in te funkcije predstavljajo kolektivno ali univerzalno psiho. Ta je 
popolnoma neosebna ali transpersonalna in je nezavedna. Predstavlja inferiorne dele psihičnih 
funkcij in je kot taka osebnosti podrejena ter otežuje njen razvoj. Družbene norme 
onemogočajo svobodni psihični razvoj posameznika, ki se v procesu socializacije vedno bolj 
identificira z okoljem ter zanemarja lastne vzgibe, ki so zaradi neujemanja s kolektivnimi 
potlačeni. Oseba razvije Persono ali masko kolektivne psihe, ki je neke vrste kompromis med 
individuum in zahtevami družbe. Največja nevarnost za posameznika je, da se s Persono 
popolnoma identificira ter tako izgubi vse tisto enkratno in edinstveno, kar je v njem. Postane 
svoja maska, izgubi se v množici. Za proces individuacije je nujno znebiti se vseh elementov 
kolektivne psihe in odkriti ter razviti svojo individualnost. S tem prevzemamo tudi 
odgovornost za svoja dejanja in se izognemo kolektivnim norostim, kot je bil na primer 
nacizem.  
 
Trevi (1967) opaža, da je v poznejših Jungovih študijah opaziti delitev kolektivne psihe na 
zavedno in nezavedno. Zavedna psiha vključuje stereotipe, moralo, vrednote, vraževerja in 
podobno. V kolektivni psihi pa najdemo arhetipe. V delu Jaz in nezavedno, iz katerega smo 
črpali opis kolektivne psihe pa distinkcija med zavedno in nezavedno kolektivno psiho še ni 
bila očitna. 
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2.1.4 Proces individuacije 
 
Dejali smo že, da proces individuacije zajema osrednje mesto v Jungovi terapiji in v vsakem 
posameznem življenju nasploh. Zanj je to edina pot, ki vodi do izpolnitve. Zato je ta koncept 
utemeljeval že vse od začetka kariere ter mu ostal zvest do konca svojih dni. Trevi (1967) 
opaža, da ga Jung omenja že v delu Simboli in transformacije libida, ki je pomenilo dokončno 
shizmo med njim in Freudom, saj je libido označil kot psihično in ne samo seksualno 
energijo. Iz vzročnosti in potlačenih potreb se je preusmeril v tveganje in možnosti, ki jih 
življenje ponuja posamezniku za osebni razvoj, katerega cilj sta individuacija in posledično 
združitev Sebstva.  
 
Za Junga (1995, str. 78) je torej proces individuacije bistvenega pomena in »ustreza 
naravnemu toku življenja, v katerem individuum postane tisto, kar je že od nekdaj bil«.  
 
Jung (1967) razlaga, da je individuacija proces kreativne in dinamične komunikacije med 
vsemi plastmi naše psihe, ki bogati osebnost in osmišlja življenje. Bistveno za ta proces je, da 
ugotovimo, kateri kompleksi in arhetipi vplivajo na nas, da jih ozavestimo, razumemo ter 
kreativno integriramo v svojo psihično shemo. Najprej moramo ozavestiti vsebine osebnega 
nezavednega, saj tako omogočimo nemoten pretok libida. Na ta način odstranimo elemente, ki 
zavirajo naš osebni razvoj, komplekse. Prvo je torej soočenje s Senco, potlačenimi vsebinami 
našega osebnega nezavednega, našo temno stranjo, konfrontacija s potlačitvami.  
 
Kot drugo, nadaljuje Jung (ibid), pa moramo vzpostaviti kreativni dialog s kolektivnim 
nezavednim na podlagi operacij diferenciacije in integracije. Ugotoviti moramo, kateri 
arhetipi oblikujejo naše psihične vsebine. Diferencirati moramo arhetip od ostalih psihičnih 
vsebin ter ga kreativno integrirati v našo psihično shemo. Dovoliti moramo, da obogati našo 
osebnost, ga sprejeti in ne pustiti, da nas prevlada. Arhetipe je pomembno izživeti, saj se v 
njih skriva tista božja iskra, prisotna v vsakem izmed nas, prav v njej pa lahko ponovno 
najdemo smisel in sebe. Pomembno je tudi, da se osvobodimo elementov kolektivne psihe, 
odvržemo masko in si drznemo biti tisto, kar resnično smo, ter da znamo ločiti vse, kar je v 
naši psihi kolektivnega. Tako lahko spet najdemo svojo edinstvenost, se osvobodimo 
družbenih spon ter hkrati začutimo univerzalno povezanost z vsem, kar nas obdaja. Začutimo 
numinoznost ali svetost svojih življenj in narave ter razširimo svojo zavest.  
 
Prav tu pa nam lahko pomagajo mandale, saj nam pomagajo ustvariti nov center osebnosti. Ta 
center osebnosti se imenuje Sebstvo. 
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2.1.5 Arhetip Sebstva 
 
Jaz je center zavesti, ni pa center naše celotne psihe. Center celotne psihe Jung (2010) 
imenuje Sebstvo. Gre za neko virtualno točko, ki se nahaja v središču unije zavednega in 
nezavednega. Sebstvo je Jazu nadrejeno ter je v primerjavi z njim objektivna danost. Jaz je 
individualno pridobljen in vključuje le del psihičnih vsebin ter je v razmerju do Sebstva enak 
delu do celote. Sebstvo ima, enako kot Jaz, svobodno voljo, ki se izraža prek arhetipov. 
Združitev Sebstva je cilj individuacije in mandala je podoba, s katero se ta arhetip izraža.  
 
Simboli mandale in kvaternitete tako kot Sebstvo izražajo idejo celosti ali popolnosti in Jung 
(ibid) ugotavlja, da se v tem kontekstu ne pojavljajo samo v sanjah modernega človeka, 
ampak so se skozi celotno zgodovino, pri vseh ljudstvih vse do danes. Prav zato teh simbolov 
in pojma Sebstva ne moremo ločiti od božje podobe. Ideja o bogu je ideja o popolnosti in 
zadnjih dva tisoč let se je ta ideja izražala v liku Kristusa. Zato Jung (ibid) trdi, da je Kristus 
predstavljal Sebstvo, saj je utelešal popolnost in to pojmovanje je bilo močno usidrano v 
takratnih ljudeh in je pri marsikom še danes.  
 
Razumeti moramo, da je za Junga (1979) Sebstvo pojem popolnosti in celote, ti lastnosti pa 
nista samo atribut mandale, ampak tudi boga. Idejo popolnosti je človek projektiral v božjo 
podobo, ta podoba pa se izraža s simbolom mandale. Mandala je simbol, ki je v zgodovini 
vedno služil za pojasnitev narave božanstva in je zato izraz popolnosti in celote. V budističnih 
mandalah najdemo v osrčju podobo Bude, v Krščanskih Jezusa, v starejših mandalah 
božanstvo sonca, v hinduizmu pa Eno, Absolutno, Sebstvo, imenovano tudi Atman. Prav iz 
orientalske filozofije si je Jung izposodil ta izraz. Ugotavlja pa, da moderen človek ni več 
sposoben projektirati božje podobe, zato v modernih mandalah ni božanstva, ampak je 
prebivalec mandale človek sam. Moderne mandale so odsev človekove duše, njegove težnje 
po popolnosti. Mesto božanstva zaseda celost človeka.  
 
Tako mandala prestavlja prostor preobrazbe iz kaosa v red ter prostor hierofanije, kjer lahko 
pride človek v stik z božanskim znotraj sebe. Prek mandale začutimo numinoznost ali 
energijo, neodvisno od svoje volje, ki nas vselej pretrese, saj nam omogoči občutiti tisto 
večno resnico, ki se je ne da ubesediti, iskro božanskega znotraj nas samih in vsega, kar nas 
obdaja.  
 
Z doživetjem numinoznega se spremeni obnašanje naše zavesti in ta pojav Jung (1979) 
imenuje religija. Zanj je univerzalna ekspresija človekove duše in ima pomemben psihološki 
aspekt, saj za marsikoga predstavlja tudi pomembno osebno vprašanje. Mandale so povezane 
z religioznim dojemanjem sveta in za Junga so ekspresije obnašanja, ki ga lahko imenujemo 
le religiozno. Enako je z arhetipom Sebstva, ki je neločljivo povezan z božjo podobo. 
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Sebstvo je dokaj abstrakten pojem in Jung (1967, str. 162) sam priznava, da je pojem Sebstva 
»psihološki koncept«, ki »presega naše sposobnosti dojemanja«. Dejstvo je, da ta pojem 
označuje nekaj, kar spada v sfero tistega božjega, numinoznega in zato z razumom 
nedojemljivega. Le prek intuicije in simbola lahko začutimo to moč in unijo, ki nas povezuje 
z vsem, kar obstaja. Tudi popolna združitev Sebstva je le teoretični koncept, saj je praktično 
nemogoče integrirati vse nezavedne vsebine.  

2.2 JUNG IN MANDALE 
 
Sedaj skušajmo globlje spoznati in razumeti Jungov odnos do mandal.  
Kdaj se je Jung prvič seznanil z mandalami, je težko reči. Njegovo znanje je bilo zelo obširno, 
bil je strastni bralec ter zbiralec vsemogočih besedil, veliko pa je tudi potoval in seveda 
obiskal je Indijo.  
Sam sicer pravi, da se je zanimanje za te krožne podobe začelo s proučevanjem sanj in risb 
pacientov. V študiji z naslovom Psihologija in alkimija priznava (1992), da je dvajset let 
zbiral empirično gradivo o mandalah ter da si štirinajst let ni upal objaviti ničesar. To je 
razumljivo, saj je potreboval trdne dokaze, ki bi bili kos kritikam pozitivistično usmerjenim 
psihologom tistega časa.  
 
Prava priložnost se mu je ponudila od pisanju spremne besede knjige Skrivnost zlatega cveta 
prijatelja Richarda Wilhelma. Tu Jung (2014) govori o mandalah kot o središčnih simbolih, za 
katere je poleg krožne oblike značilna še kvaterniteta (krog in kvaterniteta predstavljata 
alegorijo božanstva). Pojavljanje mandal je zabeležil v umetniških stvaritvah preteklosti in pri 
risanju ter v fantazijah in sanjah njegovih pacientov. Te podobe zanj nastajajo spontano iz 
dveh virov. Prvi vir je nezavedno, drugi pa življenje v smislu predanosti življenju, kar 
»prinese intuicijo jaza, individualnega bitja« (ibid, str. 120, 121).  
 
Gre za proces individuacije, ki se lahko odvija le s pomočjo simbolov, saj se samo prek 
simbolov izraža nezavedno. Prav zato pacienti, ki rišejo mandale, ne vedo, kaj so ti simboli, a 
so prepričani, da jim pomagajo, zatrjuje Jung (ibid). Iz tega avtor sklepa, da simbol mandale 
ni »le izrazno sredstvo, temveč tudi učinkuje na svojega ustvarjalca« (ibid, str. 121).  
 
Tudi sami smo bili priča primerom, ko so ljudje zatrjevali, da jim slikanje mandal pomaga. 
Šlo je predvsem za starejše, amaterske slikarje, čigar znanje o mandalah je bilo zelo 
površinsko in seveda obarvano z vsemi tistimi olepšanimi pojmi, ki spominjajo bolj na 
magične formule za dosego takojšnje in neizmerne sreče kot pa na resnične napotke za osebno 
rast. Žal to tendenco zasledimo tudi v marsikateri knjigi, ki se izrazito nestrokovno ukvarja s 
to tematiko. Če pa sedaj pozabimo na pot in se osredotočimo na cilj, lahko vseeno trdimo, da 
so ljudje, ki mandale ustvarjajo, čeprav brez nobenega resničnega znanja o njihovi pravi 
naravi, trdno prepričani, da jim to pomaga in da nanje ta dejavnost pozitivno učinkuje.  
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2.2.1 Funkcije mandal 
 
Ko smo analizirali simbole, ki sestavljajo mandalo, smo poudarili poglavitne funkcije, ki jih 
ima posamični simbol. Če se spomnimo, smo za krog dejali, da nudi zaščito in tudi Jung 
(2014) se strinja, da krožnica predstavlja neko magično ogrado. Krožnica pa pomeni tudi 
kroženje okoli centralne osi ali centra. Psihološko za Junga to pomeni kroženje celote naše 
osebnosti, ki ga lahko povežemo z aktiviranjem življenjskih sil. Gre za cirkumambulacijo ali 
krožno gibanje in zgoščanje okoli centralne točke ali centra celote človekove psihe, Sebstva. 
To gibanje najlepše prikazuje spirala. Center deluje kot magnet, ki privlači tisto, kar je bilo 
razpršeno, in to je za praktično uporabo mandal bistvenega pomena.  
 
Zavedati se moramo, da je Jung (1973, str. 4) zabeležil najpogostejše spontano pojavljanje 
mandal pri ljudeh v stanjih psihične disociacije ali dezorientacije, kjer mandale 
»kompenzirajo nered in zmedo psihičnega stanja prek konstrukcije centralne točke, s katero je 
vse povezano, ali pa prek koncentrične ureditve neurejene mnogoterosti in kontradiktornih in 
nezdružljivih elementov«, kot »poizkus samozdravljenja s strani narave, ki ne izhaja iz 
zavestnih refleksij, ampak iz instinktivnega impulza«.  
 
V tovrstnih primerih pride do enantiodromije, trdi Jung (1979), in psiha začne težiti k ponovni 
uravnovešenosti. Začne se proces ozdravitve. Mandala tako varuje psihične vsebine pred 
morebitnimi zunanjimi, škodljivimi vplivi, združuje nasprotja in ustvarja red. Preprečuje pa 
tudi odtekanje ter omogoča osredotočenost in koncentracijo na centru.  
 
Bistvo mandale za Junga je prav to, da mandala označuje in spodbuja koncentracijo na centru, 
na Sebstvu. Kvadratne in okrogle stene mandale preprečujejo odtekanje, pobeg ali 
dezintegracijo. Simbolično varujejo psihične procese, ki ne smejo priti v stik z zunanjimi 
vplivi. Združitev kroga in kvadrata predstavlja združitev nasprotij na višji ravni, združitev 
boga in boginje, zemeljskega in nebeškega, duše in telesa, zato je mandala ne le simbol, ki 
varuje, ampak tudi simbol, ki združuje nasprotja in ima funkcijo mediatorja. Poleg tega 
vsebuje še simbol križa, ki je simbol sinteze in reda.   
 
V bistvu gre pri mandalah za neke vrste kompenzacijsko in samo-regulacijsko funkcijo psihe. 
Ko se osebnost kot v primerih shizofrenije razcepi, v človeku oživi neki naraven impulz, ki 
teži k ponovni povezanosti, harmonizaciji. Prav zato lahko govorimo o homeostatični reakciji 
na psihični ravni. Po načelu enantiodromije se energija, ko doseže višek, spremeni v svoje 
nasprotje, bolje rečeno, se polarno preusmeri. Če je energija delovala razdiralno, gre sedaj v 
obratni smeri in teži k ponovni povezanosti, k stabilizacija. Preprosto lahko rečemo, da se 
mandale začnejo spontano pojavljati, ko je ravnovesje porušeno in je treba v nastalem kaosu 
spet vzpostaviti red.  
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Prav zato Jung (1973) trdi, da imajo empirično dokazano te podobe zdravilen učinek na 
ustvarjalca, saj združujejo na videz nezdružljiva nasprotja ter ustvarjajo urejenost in upanje. 
Že samo poizkus v tej smeri naj bi bil zdravilen. Pomagajo pa le, če se začnejo pojavljati 
spontano. Umetno ponavljanje ali načrtna imitacija zanj nimata učinka.  
Tu prihaja do nejasnosti, saj je Jung, kot bomo videli v nadaljevanju, mandale uporabljal tudi 
načrtno kot pripomoček pri terapiji ter za samoanalizo. Zato naj razjasnimo, da je zgornja 
trditev veljavna la v okviru kompenzacijske funkcije psihe ali delovanja arhetipa, ko gre za 
impulz po samoozdravitvi. Dejstvo pa je, da se je tudi Jung sam zavedal potenciala, ki se 
skriva v mandalah, ter jih je uporabljal v svoji terapevtski praksi. 
 
V delu Spomini, sanje in misli, ki ga lahko imamo za nekakšno avtobiografijo, je pisal, da je 
šele počasi spoznaval, kaj je mandala, s tem, ko je vsako jutro skiciral v zvezek majhno 
okroglo risbo. Ugotovil je, da so narisane mandale vizualne projekcije njegovega notranjega 
stanja, njegova duša na mikro-ravni, kriptogrami, s katerimi se izraža njegovo Sebstvo. V njih 
je iz dneva v dan opazoval psihične spremembe. Tako je prišel do sklepa, da ni linearnega 
razvoja, le cirkumambulacija Sebstva, cilja psihičnega razvoja. Sebstvo pa je »načelo in 
arhetip orientacije in smisla« in prav v tem je njegova zdravilna funkcija (2011, str. 202). 
Mandale so tako zanj »središče, izraz za vse poti … pot k sredini, individuaciji« (ibid, 204). 

2.2.2 Spontano ponavljanje mandal 
 
Dejali smo že, da se mandale za Junga (1992, str. 30) spontano pojavljajo pri posameznikih 
kot »kompenzacija kontradiktornosti in konfliktnosti zavestne situacije«. Nezavedno delujejo 
vedno kompenzacijsko glede na zavedno in pri pojavljanju mandal gre vedno za notranji 
impulz, saj pomagajo preseči nasprotja in vzpostaviti red. Zato tudi pripomorejo k psihičnemu 
razvoju posameznika ter spodbujajo proces individuacije. 
 
Poudarili bomo dve deli, v katerih Jung na podlagi empirično zbranega materiala dokazuje 
spontano pojavljanje mandal. V obeh delih je obravnavan tudi simbolizem mandal in nakazan 
proces individuacije. Dejali smo »nakazan«, saj enako kot Trevi (1967) ugotavljamo, da Jung 
nikjer ne poda preciznega opisa tega procesa, ampak bolj primere, kako ravnati s simboličnim 
materialom, ki pri tem procesu nastaja.  
 
Naslov prve knjige je Psihologija in alkimija. Delo je precej revolucionarno, saj Jung (1992) v 
njem primerja proces individuacije z alkimističnimi postopki pridobivanja zlata ali lapisa, 
kamna modrosti, ki ga enači s Sebstvom ter posledično z mandalo. Jung je očaran nad bogato 
alkimistično simboliko, v kateri odkriva bogastvo arhetipskega materiala. Alkimisti so svoje 
postopke opisovali zelo metaforično in opravka so imeli z materijo, ki jim je bila popolnoma 
neznana. Prav zato so vanjo projektirali svoje psihične vsebine. Šlo je za fenomen translacije, 
ko človek psihične vsebine, katerega notranja resničnost ni znana, projektira v zunanji svet. 
Enako je z mandalami, saj naj jih človek ne bi ustvaril, ampak so se mu najprej pojavljale v 
vizijah in sanjah. Človek jih je le prenesel v vizualno formo kot odsev božanskega znotraj 
njega samega, mikrokozmos, kjer se zrcali popolnost Enega.  
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Alkimija je predhodnica današnje kemije, prva veda o kovinah in mineralih, ki je s časom žal 
izgubila svoj pomen in se izgubila v praznem metafizičnem besedičenju. V svojih začetkih in 
vse do srednjega veka, pa je vsebovala je nekaj mističnega in bila je obdana s tančico 
skrivnosti, saj so imeli alkimisti opravka z znanjem, ki ni bilo dostopno drugim ljudem. Jung 
(ibid, str. 451) jo imenuje celo »religiozno-filozofsko ali mistično gibanje«, ker so v njej 
združeni še poganska dediščina, gnosticizem in krščanski misticizem. Alkimija naj bi 
dopolnjevala vrzeli krščanstva. V ospredje je postavljala človeka, ki se s transmutacijo 
materije simbolično spreminja tudi sam.  
 
Delo Psihologija in alkimija nas zanima predvsem zato, ker v njem Jung (ibid) podaja 
interpretacije sanj in vizualizacij mladega moškega, v katerih naj bi bil očiten pojav mandal. 
Mandale se v sanjah pojavljajo kot onirični simboli, arhetipske podobe, ki spodbujajo proces 
centriranja ali ustvarjanje novega centra osebnosti. Delujejo zdravilno in težijo k povezanosti 
celotne psihe.  
 
Interpretacija sanj poteka s pomočjo dveh metod, in sicer metode asociacije, ko klient sam 
skuša obrazložiti pomen podob iz sanj, ter metode amplifikacije, terapevtovo primerjanje 
sanjskih vsebin s kulturnim izročilom.  
 
Podrobnejši opis teh metod najdemo pri Magdiču (1995, str. 11), ki razlaga, da je asociacija 
»zavestno ali delno nezavedno stališče do določene vsebine, torej tisto, kar povezujemo 
denimo z besedo sonce«. Za razliko pa amplifikacija »pomeni primerjanje pojmovanja sonca 
v mitologiji, verstvih, pravljicah …«. Gre za iskanje »večno veljavnih rešitev« ali resnic, ki 
pomagajo posamezniku razumeti svoje težave v nekem širšem, univerzalnem kontekstu (ibid).  
 
Drugo delo nosi naslov Simbolizem mandale. V njem Jung (1973) opisuje spontano 
pojavljanje mandal v risbah/slikah gospe X ter proces individuacije, ki je razviden iz serije 
njenih likovnih del. Ponovno sta uporabljeni metodi asociacije in amplifikacije. Gre torej za 
študijo empiričnega materiala, ki je podlaga primerjalni raziskavi, s katero Jung ponovno 
utemeljuje pozitivne učinke mandal in tezo o bistvu psihičnega razvoja, procesu individuacije. 
Knjiga je izredno bogata s primerjavami iz religije in mitologije, saj je njen namen dokazati, 
da je mandala univerzalni simbol, ki ga človek ni ustvaril, ampak mu je bil prek sanj in vizij 
dan in resnično pomaga s tem, ko varuje in ustvarja red. Jungovi klienti so se po ustvarjanju 
mandal počutili bolje, še sami pa niso vedeli, zakaj, saj so to bili produkti nezavednega in 
delovala je težnja psihe po stabilizaciji. S tem Jung ponovno potrjuje teorijo dinamike 
nezavednega, ki kompenzacijsko deluje na zavest, v primerih anksioznosti in konflikta pa 
ustvari simbol, preko katerega lahko človek spet najde sebe, mandalo. 
 
Primerjava obeh del nam pomaga razumeti, kako pomembno vlogo so igrale mandale v 
Jungovi terapiji. Zanimivo pa je, da kljub temu, da Jung stalno zatrjuje, da se so mandale v 
obeh primerih pojavljale spontano, je v primeru mladeniča zaslediti večkrat govora o slikah 
mandale, ki naj bi jih napravil sam. Te mandale so očitno nastale namensko, kar nakazuje na 
to, da je bilo ustvarjanje mandal inducirano od terapevta ter da jih je Jung načrtno uporabljal 
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pri terapiji. Žal pa nam knjiga ne nudi odgovora na to vprašanje in je vseskozi govora o 
mandalah kot o spontanih produktih vizualizacij in sanj. 
 
Vseeno obe deli služita potrjevanju pozitivnih vplivov mandal in dokazujeta njihovo  
spontano pojavljanje. Zapomniti pa si moramo, da bistvo za Junga niso samo mandale, ampak 
proces individuacije in ta koncept je Jung v obeh študijah in v celotni svoji karieri neprestano 
izpopolnjeval in utemeljeval.   

2.3 SKLEP 
 
»Hodil sem po zemlji Jungovi« … začenja Magdič (1995, str. 7) svoj kratek oris Jungove 
globinske psihologije in tudi sami lahko rečemo, da smo se podali na to pot. Pot, ki vsekakor 
ni bila lahka. Proučevanje Junga je zahtevno delo. Razumevaje zahteva zbranost in 
potrpežljivost. Junga ne moreš brati površno kot roman. Večkrat nas je prijel obup, marsikdaj 
nas je popolnoma zaneslo v njegov arhetipski svet. Priznati pa moramo, da smo stvari začeli 
resnično razumevati, ko smo začeli izvajati prakso v psihiatrični bolnici v Italiji. Tedenske 
delavnice vodimo že leto in pol in nabralo se nam je ogromno materiala, ki potrjuje obstoj 
arhetipskih podob. Šele na podlagi empirično zbranega materiala, smo začenjali razumevati 
Jungove koncepte.  
 
Težko je bilo izluščiti fragmente Jungovih teorij in izsledkov raziskav, saj je bogastvo 
njegovega opusa presunljivo in kar ne moremo verjeti, da je vse to napisal en sam človek v 
samo enem življenju. Kljub temu smo skušali obdržati rdečo nit ter izpostaviti le tiste vsebine, 
ki potrjujejo začetno tezo o pozitivnih učinkih mandal. Vseeno se ne moremo izogniti občutku 
nedokončanosti in s težkim srcem priznavamo, da smo izpustili marsikaj. Izpustili smo pojme, 
kot sta Anima in Animus, ekstrovertiranost in introvertiranost, sinhroniciteta, psihološki tipi, 
pomen transferja in kontratransferja v Jungovi terapiji ter mnogo več. Držali smo se načela 
manj je več in raje skušali izbrane teme pojasniti še s primeri. Jungov poznavalec nam lahko 
očita marsikaj, spomnimo pa ga naj, da so naš cilj mandale in ne Jung.  
 
Iz vsega napisanega lahko utemeljeno sklepamo, da je simbol mandale igral pomembno vlogo 
v Jungovi terapiji in v njegovem osebnem življenju. Jung je bil očaran nad popolnostjo tega 
simbola in prepričan je bil, da so ključnega pomena med procesom individuacije. So vizualni 
prikaz Sebstva, psihične celote človeka. So prikaz vsega božjega, kar je v nas, prikaz boja 
naše psihe, ki z združitvijo nasprotij teži k izpopolnitvi. Izražajo neko metafizično resnico, ki  
jo lahko začutimo le prek njihove lepote. Resnico, ki jo človek skozi zgodovino išče in le v 
simbolu najde. Moderni človek mandale potrebuje, saj želi najti svoj smisel. Tehnologija ni 
nadomestila Boga in človeške psihe ne moremo obravnavati le razumsko. Potrebujemo 
simbol, v katerem se zrcali ta smisel, ter nas hkrati usmerja na poti do njega. Mandala je 
enako kot Sebstvo center in njegova ekspanzija. Je cilj in je pot. Je končni smisel in pot, ki 
nas vodi pri iskanju. Ko ustvarjamo mandalo simbolično, poustvarjamo model harmoničnega 
strukturiranja svojih psihičnih vsebin. Z ustvarjanjem mandal ponovno ustvarjamo sebe.  
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3 MANDALA KOT VIZUALNA PODOBA 
 
Pomen mandale smo v prvih dveh poglavjih utemeljili s pomočjo analize njenih simbolnih 
značilnosti in arhetipskih konotacij. Ugotovili smo, da je mandala sestavljen simbol, za 
katerega so značilne funkcije, ki jih je moč ustrezno uporabiti v pedagoški in psihosocialni 
praksi. Razložili smo delovanje te podobe na nezavedni, arhetipski ravni ter kratko opisali 
proces individuacije in cilj tega procesa, združitev Sebstva, simbolično upodobljenega v 
mandali. Mogoče bi to lahko bilo dovolj za utemeljevanje pozitivnih učinkov ustvarjanja 
mandal. Izpustili pa bi bistveno značilnost mandal, in sicer njihovo izvorno funkcijo kot 
pripomočkov za meditacijo in koncentracijo. Dejstvo je, da na človeško psiho ne vpliva 
pozitivno samo ustvarjanje mandal, ampak tudi opazovanje.  
 
Zato skušajmo sedaj odmisliti vse, kar smo povedali o mandali kot o simbolu in arhetipski 
podobi in se vrnimo na začetek, na prvi stik s podobo in reakcijo nanjo. Prvi stik z mandalo je 
seveda očesni in mandalo najprej zagledamo.  
 
Mandala je v osnovi namenjena gledanju oziroma opazovanju. Njeno sporočilo je izraženo z 
vizualnimi sredstvi. Ustvarjena je tako, da učinkuje na gledalca. Ne samo na tistega, ki pozna 
njen simbolni pomen, ampak tudi na tistega, ki se s podobo sooči prvič. Vizualni učinki te 
podobe v človeku izzovejo določene reakcije in izhajajo iz konfiguracije likovnih elementov v 
mandali. Zato je bistveno preučiti likovni jezik mandal in ugotoviti, kako doživljamo 
mandalo, ne samo na čustveni, duhovni ali arhetipski, ampak predvsem na vizualni ravni. 
Zavedati pa se moramo, da načela likovne organizacije izvirajo iz načel vizualnega 
zaznavanja in da je poznavanj teh načel nujno, če želimo razumeti likovni jezik mandal.  
 
Najprej bomo skušali dognati, kako mora delovati neka podoba, da lahko sploh govorimo o 
relaksacijskem odzivu pri opazovalcu. Etape tega procesa bomo združili s karakteristikami 
yantre, dvodimenzionalne mandale, ki se nam bodo razkrile s pomočjo njene likovne analize. 
Na ta način bomo ugotovili, katera likovna sredstva so bila uporabljena v yantri, da bi lahko 
že samo opazovanje služilo za pomiritev.  
 
Yantro smo izbrali načrtno zato, ker se v hindujskih liturgičnih praksah uporablja kot 
pripomoček pri meditaciji. Pomembna je predvsem za začetnike, ki imajo težave z 
osredotočenostjo in koncentracijo. Stanje meditacije predpostavlja popolno umiritev in 
sprostitev, zato se nam je zdelo, da yantra najbolje služi našemu namenu pri utemeljevanju 
pozitivnih učinkov opazovanja mandal.  
 
Priznati pa moramo, da namen tega poglavja ni toliko utemeljevanje pozitivnih učinkov 
mandal, saj so bili v prvih dveh poglavjih že zadostno utemeljeni. Čeprav je bil to naš prvotni 
namen, smo se ob pisanju in preučevanju literature čedalje bolj zavedali, da v ospredje stopa 
neka druga potreba. Ta potreba je oblikovanje smernic za izbiro pravih prestrukturiranih 
mandal.  
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Trenutno je v Sloveniji moda pobarvank za sprostitev. Ko izbruhne neka moda, se stvari 
večkrat sprevržejo v skrajnosti. Kompleksnost, ki je potrebna, da popestri dogajanje, je pri teh 
podobah pretirana. To so že dokončana likovna dela in ko moramo te podobe barvati, se nam 
zdi, da posegamo v delo drugih avtorjev. Vsekakor so primernejše kot tetovaže (primer je 
slika 1). Preučili smo nekaj takih predlog, ki jih lahko najdemo v knjižnici ali knjigarni in celo 
kot prilogo v Nedeljskih novicah (slika 6). Problem je, da so te podobe prenasičene, 
zapletene, nedefinirane, prostori za barvanje pa premajhni. Skušali smo pobarvati eno izmed 
takih pobarvank in odziv vsekakor ni bil pomirjujoč. Hkrati smo prepričani, da bi imeli naši 
klienti na psihiatrični bolnici v Gorici v Italiji s takimi predlogami precej težav in verjetno še 
marsikdo drug. Zato moramo biti pri izbiri še posebej previdni. Vsaka predloga ni ustrezna. 
Vsaka predloga tudi ni mandala. Mandala, ki jo nudimo klientom, mora ustrezati določenim 
kriterijem. Najvažnejši kriterij pa je funkcionalnost, praktična uporabnost in ne samo lep 
videz.  
 

 
 

Slika 6: Pobarvanka iz Nedeljskih novic 
 

 
Nekaj kriterijev za pravilno izbiro prestrukturiranih mandal bomo spoznali s pomočjo likovne 
analize yantre. Če pa želimo resnično ugotoviti, kako vidimo mandalo, zakaj nas opazovanje 
mandal pomirja in kakšna mora biti prava prestrukturirana mandala, moramo nujno 
spregovoriti tudi o temeljnih načelih vizualnega zaznavanja. Ta načela se odražajo v likovnem 
ustvarjanju in mandala je podoba, ustvarjena z likovnimi sredstvi. Poznavanje teh načel nam 
bo razkrilo, zakaj nekatere oblike laže zaznavamo in so zato primernejše za prestrukturirane 
mandale. Te morajo biti lahko zaznavne, zato preproste in organizirane, figure v njih pa 
prepoznavne.  
 
Ugotovili bomo, da je mandala z likovnega stališča idealna podoba za opazovanje, ko se 
želimo najprej koncentrirati in nato pomiriti. Na gledalca ne učinkuje samo z njenim 
simbolnim ali arhetipskim pomenom, ampak tudi likovno konfiguracijo. V končni fazi je bila 
ustvarjena zato, da učinkuje na gledalca, da sproži neko določeno reakcijo.  
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Enako mora predpona, ki jo bomo dali klientom ali jo pobarvali sami, sprožiti neko reakcijo 
in ta reakcija je relaksacijski odziv.  
Zaznavanje torej igra odločilno vlogo pri razumevanju pozitivnih učinkov mandal. Iz psihične 
in duhovne ravni bomo tako prešli na vidno, biološko ali vizualno ter na podlagi gestalt 
predpostavk o organizacijah vizualnih zaznav v drugem delu tega poglavja skušali ugotoviti, 
kako sploh vidimo oziroma vizualno zaznavamo. 
 
Izpustili bomo razpravo o barvah. Zavedamo se, da je tema vsekakor privlačna in da imajo 
barve v tradicionalnih mandalah izjemen pomen. Dejstvo pa je, da bodo vaje v praktičnem 
delu temeljile na črno-belih podlagah in v nobeni od vaj ne bo načrtnega induciranja barv. 
Vaje v praktičnem delu so razdeljene na tri sklope oziroma so predstavljeni trije različni 
načini dela z mandalami. Prvi je barvanje prestrukturirane mandale. Drugi je ustvarjanje 
lastne mandale. Tretji je risanje znotraj kroga. Pri prvem in tretjem načinu je predloga 
akromatična. Na belem listu je siva oblika ali vzorec. Pri drugem načinu dela pa klienti dobijo 
prazen list. Opazimo lahko, da pri vseh treh tehnikah klienti izberejo barve sami. Za nas pa je, 
še posebej v prvem in tretjem pristopu, pomemben prvi vtis, in sicer primarna percepcija in 
sledeča reakcija videnega, ki je v našem primeru vedno vezana na akromatično podlago. Zato 
bo poudarek na obliki in ne na barvi. 
 
Priznati moramo, da smo tudi drugače precej proti induciranju barv. Nekdo bi seveda lahko 
trdil, da je barve mogoče izkoristi v smislu vplivanja na razpoloženje. Če je klient jezen, mu 
lahko rečemo naj slika z modro barvo, ki pomirja. Stvar pa ni tako enostavna. Klient ne vidi le 
lista pred seboj, ampak tudi okolico (mizo, sobo, okna in podobno). Poleg modre barve, s 
katero slika, vidi še nešteto drugih barv. Če bi bil zaprt v modri, homogeno pobarvani sobi, bi 
že lahko govorili o nekem konkretnem in direktnem vplivu, omejeni na format papirja, pa 
tega ne moremo reči. Hkrati smo mnenja, da mora klient barve vedno izbrati sam. Če je jezen, 
na to jezo tudi barvno izrazi na papirju. Vsiljevanje nima nikakršnega učinka. Barve so 
izrazito subjektivno pogojene in kljub nekaterim skupnim značilnostim in dokazanim 
odzivnim reakcijam človeka nanje, je treba vedno upoštevati človekov individualni značaj.  

3.1 LIKOVNE ZNAČILNOSTI MANDAL 
 
Na začetku se je najpomembneje vprašati, kaj sploh mora imeti neka podoba na likovni ravni, 
da lahko že ob samem barvanju ali opazovanju sproži neki relaksacijski odziv. Zakaj in na 
kakšen način lahko učinkuje na gledalca? 
 
Šli bomo od začetka, od prvega stika s podobo, vse do trenutka, ko se človek ob njej sprosti in 
umiri. Bistveno vsekakor je, da podoba najprej ujame pogled gledalca. Predstavljajmo si 
reklamno tablo in na njej plakat z upodobljeno yantro. Zakaj naj bi se kdo ustavil ob tej 
podobi in ne kateri drugi? Zakaj naj bi jo začel opazovati? V primeru, da gledalca podoba 
pritegne in jo začne opazovati, kaj mora vsebovati, da njegovo zanimanje tudi ohrani. 
Sproščanje je proces, ne trenutni impulz. Potreben je čas. Opazovalec mora z zanimanjem 
raziskovati podobo in se ji počasi prepuščati. Dejstvo pa je, da se človek prepusti, sprosti in 
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umiri le, ko se počuti varnega. Zato mora podoba vzbuditi občutek varnosti in šele potem je 
mogoča relaksacija.  
 
Proces je torej sestavljen iz štirih etap: 
1. uloviti pogled, 
2. ohraniti pogled, 
3. ustvariti občutek varnosti in  
4. sproščanje. 
 
Etape tega procesa nam bodo služile v nadaljevanju kot merilo za določanje tistih likovnih 
karakteristik yantre, ki so potrebne, da podoba lahko sproži relaksacijski odziv. Najprej pa 
moramo karakteristike yantre spoznati in šele takrat jih lahko uporabimo kot argument za 
utemeljevanje pozitivnih učinkov opazovanja in barvanja mandal.  

3.1.1 Likovna analiza yantre 
 
Likovna analiza yantre ( slika 7) nam bo pomagala določiti glavne likovne značilnosti yanter 
oziroma dvodimenzionalnih mandal. Te značilnosti bomo povezali z zgoraj omenjenimi 
etapami procesa sproščanja ob podobi ter tako skušali odgovoriti na vprašanje, ali lahko 
mandala na podlagi vsebovane konfiguracije likovnih elementov sproži relaksacijski odziv.  
 
 

 
 

Slika 7: Preprosta yantra 
 
 
Za razliko od tradicionalnih mandal, ki vedno predstavljajo neki prostor, so yantre 
geometrijski prikazi vzajemnega delovanja življenjskih sil. Trikotniški preplet v središču 
simbolizira manifestacijo moške in ženske energije, ljubezenski ples boga Šive in njegove 
žene Šakti. V njih ne najdemo palač, labirintov in pokrajin kot v tridimenzionalnih mandalah, 
ampak geometrijske in stilizirane organske oblike. V nekaterih yantrah so upodobljeni tudi 
različni bogovi.  
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Izbrana podoba je zelo preprosta in kot pri vseh mandalah je kompozicija simetrična in 
centralna. Je pa tudi krožna, saj so elementi krožno in enakomerno razporejeni okoli centra. 
Krožne kompozicije so večkrat tudi dinamične, čeprav za yantro tega ne moremo reči. Podoba 
sicer deluje dinamično, kompozicija pa je kljub razgibanosti urejena in statična.  
 
Center je središče dogajanja in najprej potegne pozornost nase. Deluje izbočeno, sili v 
ospredje. Ostali elementi so mu hierarhično podrejeni, kar se popolnoma ujema s simbolnim 
pomenom centra kot izvorom prvotne emanacije boga, središčem sveta in najvišjim vrhom 
svete gore Meru. Pogled se v želji po raziskovanju enako kot božja manifestacija širi iz centra 
proti obrobju. 
 
Centralno točko uokvirja navzdol obrnjen trikotnik, simbol ženske energije, ki je znotraj 
trikotniškega prepleta ali šesterokrake zvezde. Ta trikotnik sledi gravitacijskemu vektorju, kar 
pripomore k temu, da podoba deluje naravno in ne »odleti« proč, kar je značilno za 
marsikatero krožno obliko, ki večkrat nekako lebdi v zraku. Gravitacijski center yantre se 
ujema z zaznavnim in geometrijskim, zato je njegov energetski potencial še močnejši.  
Središčni trikotnik je znotraj prepleta dveh večjih, ki sta združena v obliki šesterokrake 
zvezde. Navzgor obrnjen trikotnik simbolizira moško energijo, celotni trikotniški preplet pa 
preplet moške in ženske energije, nasprotje, ki je podlaga za nastanek celotnega sveta.  
 
Trikotnik je ostra geometrijska oblika. Njegov vizualni učinek je močan. Dogajanje omili 
stiliziran lotosov cvet, edina bolj organska oblika v podobi. Z njegovo nežnostjo deluje na 
trikotniški preplet kontrastno, čeprav je očitna tudi podobnost med trikotniki in lotosovimi 
cvetovi, ki imajo dokaj trikotniški značaj. Linije cvetnih listov so ukrivljene in elegantno 
oblikovane. Za razliko od linij trikotnika, ki so ravne in agresivne. Ker so trikotniške linije 
poševne, vnašajo nemir. Zavedati se moramo, da človek na različne linije različno reagira. 
Vodoravne pomirjajo, navpične silijo k akciji, poševne pa izražajo gibanje in nemir. 
 
Pravi učinek je dosežen šele z umestitvijo lotosa v krožen okvir. Krog povleče pozornost 
nase. Je najbolj primarna in najpravilnejša oblika od vseh, zato je najlaže zaznavna. Potrebuje 
pa kvadrat, da ga stabilizira.  
 
Prednost kvadrata je stabilnost, slabost teža. Kvadrat učinkuje zelo težko in statično. Šele 
pravokotniki ali vrata na štiri strani neba podobo razgibajo in tako pripomorejo k 
harmonizaciji celotne kompozicije.  
 
Elementi v kompoziciji delujejo med seboj kontrastno, a usklajeno. Prevladujejo geometrijske 
oblike. Edina bolj organska oblika je lotosov cvet. Njegovi cvetni listi se ponavljajo in 
ustvarjajo ritem. Ponovijo se tudi krožne, trikotne in oglate oblike. Razmerja med njimi 
ustvarjajo napetost, napetost pa gibanje. Gibanje je ritmično in krožno.  
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Ritem, ki ga ustvarja konstelacija likovnih elementov v yantri, je preprost in učinkovit. 
Dosežen je s ponavljanjem podobnih elementov in njihovo gradacijo. Elementi, ki so si enaki 
po videzu in velikosti, se ponavljajo v krožnem zaporedju. Pri elementih, ki so med seboj 
podobni, a različno veliki, pa ritem deluje kot pulz, ki se iz centra širi proti obrobju in se vanj 
vrača.  
 
Podoba deluje harmonično in skladno ter hkrati dinamično in lahkotno. 
 
Kratka likovna analiza nam je orisala glavne značilnosti yantre, ki veljajo za vse mandale, in 
sicer:  
- centralna, krožna in simetrična kompozicija, 
- center kot središče dogajanja in točka, iz katere se pogled širi proti obrobju, 
- elementi so v kontrastu, a usklajeni, 
- ritem dosežen s ponavljanjem elementov in 
- celotna podoba deluje kot harmonična celota. 
 
V zgoraj navedenih karakteristikah se skriva ključ za razumevanje pozitivnih učinkov 
opazovanja yanter, dvodimenzionalnih mandal. Te značilnosti niso pomembne le za 
utemeljevanje pozitivnih učinkov mandal, treba jih je upoštevati tudi pri izbiri 
prestrukturiranih mandal. Smernice za pravo izbiro predlog za barvanje bomo podali v 
praktičnem delu, obogatene pa bodo s spoznanji drugega dela tega poglavja, ko bomo govorili 
o vizualnem zaznavanju. Treba se je zavedati, da likovna teorija temelji na načelih gestalt 
psihologije in marsikaj bo bolj jasno v nadaljevanju, ko bodo ta načela temeljiteje 
obravnavana. 

3.1.2 Sproščanje ob podobi 
 
Povežimo sedaj likovne karakteristike yantre z etapami procesa sproščanja ob podobi. 

Uloviti pogled 
 
Mandala na daleč deluje kot točka. Vlogo točke od blizu prevzame center. Točkovno deluje 
vsaka vase usmerjena oblika, ki ni nujno, da je pravilna, čeprav imajo pravilne oblike največjo 
možnost, da jih zaznamo kot take. Še posebej izstopa krog.  
 
Glavna »naloga točke je, da ujame in zadrži pogled«, pravi Butina (2000, str. 44). Očesno 
gibanje se na točki ustavi.  
 
Zato jo Kandinski (1985) enači z molkom in mirovanjem. Poudarja pa (ibid, str. 118), da zna 
biti zvok molka »zelo glasen« in če točko osamimo, njen zvok naraste. Kandinski je bil 
sinestet in ne smemo se čuditi, če za likovne pojme uporablja glasbene izraze. V točki je zanj 
skrit največji potencial, potrebuje le osamitev, da se lahko izrazi.  
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Ohraniti pogled 
 
Točka ne le ulovi pogled, ampak ga tudi zadrži na podobi. To pa ne zadostuje za ohranjanje 
interesa opazovalca. Zanimanje ohranja predvsem različnost elementov v mandali, ki ustvarja 
kontraste. Oko napeljuje k raziskovanju in poskrbi, da se opazovalec ne dolgočasi. 
Razlikovanje mora biti na vseh nivojih, saj je osnovna karakteristika narave same. 
Homogenega vidnega polja ni v naravi, saj ob pogledu na naravo nikoli ne vidimo samo 
enobarvno, gladko površino. Slika okolice je vedno večbarvna in raznolika. V delu o 
vizualnem zaznavanju bomo ugotovili, da oko zaznava prav na podlagi razlikovanja, ki 
ustvarja kontrast in asimilacijo. Pojav, ki je izrazit pri dojemanju figure in ozadja. 

Občutek varnosti 
 
Spomladi 2014 smo se na Pedagoški fakulteti v Ljubljani udeležili tridnevnega seminarja o 
glasbeni terapiji, ki ga je vodila Sylka Uhlig. Neprestano nam je ponavljala, da ritem daje 
strukturo ter posledično občutek varnosti, saj doseže najgloblje in najstarejše plasti naših 
možganov. Takrat se nam je posvetilo, da tudi ponavljajoči se elementi v mandali ustvarjajo 
ritem, ki nekako vpliva na našo psiho.  
 
Ritem je v likovni umetnosti vedno povezan z gibanjem skozi likovni prostor in zato s časom. 
Butina (1995, str. 338) razlaga, da je ritem »zaporedje neke oblike, urejeno s specifično 
frekvenco«. Gre za način razvijanja likovnega orisa v prostoru in »harmonično razporeditev 
likovnih enot v prostoru« (ibid).  
 
Pomen ritma v vizualni umetnosti poudarja tudi Itten (1975, str. 98). Subjekt ritma je zanj 
ponavljanje »točk, črt, območij, madežev, teles, proporcev, tekstur in barv«. V ritmu se skriva 
izjemna moč, ki jo lahko začutimo že prek plesa, glasbe, srčnega utripa, menjavanja letnih 
časov, dneva in noči in podobno. Zato je treba to moč v likovnosti ustrezno izrabiti.  

Sproščanje 
 
Človek se lahko sprosti le ob podobi, ki deluje harmonično in v njem vzbuja estetsko ugodje. 
Pečjak (2006) ugotavlja, da je lepota tista, ki nudi vizualno ugodje pri gledanju. Za 
zaznavanje lepote pa je najpomembnejša simetrija. Simetrija, še posebej krožna, »poudarja 
enakost in različnost ob enem«, njeno temeljno načelo je »izenačevanje«, pravi avtor (ibid, 
str. 61).  
 
Za Kraščka (Krašček, 2000 v Pečjak, 2006, str. 61) je simetrija »ritmično ponavljanje enakih 
oblik tako v naravi kot v človeškem ustvarjanju«. Je lastnost narave same, zato jo doživljamo 
kot estetsko prvino in jo z lahkoto zaznamo.  
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Sproščajo nas tudi podobe, ki delujejo harmonično. Harmonija je dosežena s skladjem 
elementov v kompoziciji, ko elementi delujejo med sabo kljub različnosti enotno in povezano. 
Gre za ubranost vseh uporabljenih likovnih prvin. Oko na harmonični podobi počiva in 
opazovalec se lahko sprosti. Butina (1995) pravi, da k vtisu harmoničnosti ne pripomorejo 
monotono ponavljajoči se elementi ali preveč izraziti kontrasti. Podobnost in različnost 
morata biti v premem sorazmerju. Za harmonijo je potrebna skladnost. 
 
Na relaksacijo vpliva tudi vrsta kompozicije. Centralna kompozicija nosi v sebi pridih 
mističnosti, saj elementi izhajajo iz centra in se razporejajo okoli njega. Simbolično je v 
sredini božanstvo, ki se emanira na vse strani sveta. Takšna kompozicija je zelo priljubljena v 
verski umetnosti. Verske podobe pa zahtevajo poglobitev in koncentracijo.  
 
Ko govorimo o kompoziciji in o centru, je treba na kratko omeniti še Arnheimove misli na to 
temo. Arnheim (2009) govori o vizualni kompoziciji kot o načinu, kako so ustvarjena 
umetniška dela. Pri kompoziciji gre za organiziranost elementov v harmonično strukturo. 
Kompozicijska shema za Arnheima (ibid, str. 2) »simbolizira stanje človeške izkušnje«, zato 
je v umetniških delih kljub kulturnim razlikam enaka.  
 
Sile v kompoziciji delujejo kot vektorji, nadaljuje avtor (ibid). Oblike ne zaznamo statično, 
kot se projicirajo na mrežnici, ampak kot dinamične konfiguracije vektorskih sil. Likovno 
ustvarjanje je iskanje ravnotežja med temi silami, saj le ravnotežje in harmonija lahko 
povzročita ugodje ob gledanju. Kompozicija ni nikoli naključna in pomembno vpliva na 
zaznavanje. 
 
Arnheim (ibid) pripisuje pomembno vlogo centru, ki je središče celotnega dogajanja in iz 
katerega izhajajo ali se vračajo sile. Človek ga doživi intuitivno. Center je lahko fizični, 
geometrijski ali zaznavni. Na zaznavanje centra vpliva sila gravitacije. Zato se omenjeni trije 
centri ne ujemajo v vseh likovnih delih med sabo. Likovna dela so vedno organizirana okoli 
zaznavnega centra.  
 
Na zaznavanje centra vpliva delovanje dveh dinamičnih sistemov, ki jih avtor (ibid) primerja 
s tendencami v človeški motivaciji, in sicer centričnost (človek je glavni center) in 
ekscentričnost (vpliv zunanjih dejavnikov ali centrov na človeka). Tendenca k centričnosti 
pomeni »samo-centriran odnos« (ibid, str. 2), kot ga imajo na primer otroci. Tendenca k 
ekscentričnosti pa pomeni, da center usmerja svoje sile navzven proti drugim centrom. V 
realnem življenju ti centri označujejo odnose z drugimi ljudmi, socialno prilagajanje. V 
likovnih delih pa vpliv zunanjega centra, sile gravitacije.  
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Mandala je primer delovanja obeh sistemov. Arnheim (ibid) analizira japonsko mandalo (slika 
8), kjer v celotnem delu prevladujejo Budove podobe. Avtor ugotavlja (ibid, str. 9), »da je 
verska hierarhija izražena s prevlado centričnega sistema v kompoziciji«. Edina povezava z 
ekscentričnim sistemom je položaj sedečih figur, ki so razporejene okoli centra, a ne krožijo 
okoli njega. Nanje vpliva sila teže, zunanji gravitacijski center. Na ta način podoba deluje bolj 
pristno, saj upošteva zakonitosti narave. To si je dobro zapomniti. V naši yantri vlogo sedečih 
figur prevzame osrednji, navzdol obrnjen trikotnik.  
 
 

 
 

Slika 8: Budistična mandala 
 
 
Ugotovili smo, da yantra ali mandala vsebuje vse potrebne značilnosti, ki jih podoba mora 
vsebovati, da se opazovalec ob njej pomiri. Na likovni ravni je tako dovršena, da lahko 
pozitivno učinkuje na ljudi, ki jo opazujejo dalj časa. Konfiguracija likovnih elementov v 
mandali izzove v nas določene reakcije, ki so odvisne od načina, kako to podobo ne le 
gledamo, ampak vizualno zaznamo. 
  
Tudi zakonca Argüelles (1995, str. 23) trdita, da je mandala v osnovi »vizualni konstrukt, ki 
ga oko z lahkoto ujame, saj ustreza primarni vizualni izkušnji kot tudi strukturi organa vida«. 
Vidni del očesa, zenica, obkrožena s šarenico, predstavlja primer idealne mandale, kroga s 
središčem. Prek očesa sprejemamo sončno svetlobo, ki daje življenje organizmom na zemlji 
in tudi sonce samo je mandala. Zanju obstaja tesna zveza med »obliko in funkcijo sonca, 
organom vida in izkušnjo svetlobe«, saj je oko portal, prek katerega pride ta življenjska 
svetloba v nas (ibid). Oba poudarjata pomen mandale ne samo kot duhovnega, ampak 
predvsem kot vizualnega procesa. Mandale so izvorno nastale »kot opomin na direktno 
zaznavanje resničnosti« (ibid, str. 24). Pomagajo pri centriranju vizualno zaznavnega sveta. 
Poleg tega je oko zgrajeno za centralno projekcijo in mandale popolnoma ustrezajo njegovi 
naravi ter so zato lahko zaznavne. 
 
Kaj pomeni, da je neka podoba lahko zaznavna in kaj sploh je proces zaznavanja, bomo 
odkrili v nadaljevanju. Najprej pa moramo razložiti, kako sploh vidimo in šele potem, kako 
zaznavamo stvarnost.  
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3.2 KAKO VIDIMO  
 
Interakcija med človekom in okoljem poteka s pomočjo čutil. Čutila so specializirani organi, v 
katerih so čutne celice, ki reagirajo na dražljaje. Dražljaji nam posredujejo informacije o 
okolju in nas samih. Pečjak (2006, str. 27) jih definira kot »energijske procese, ki dražijo 
senzorne organe«. Po izvoru jih delimo na svetlobne (vid), mehanske (sluh, tip, ravnotežje), 
kemične (vonj, okus) in toplotne (občutek toplega in hladnega). Glede na neposredni stik s 
senzornim organom pa na bližnje in daljne. Pečjak (ibid, str. 29) opaža, da imajo dražljaji dve 
poglavitni funkciji, in sicer »spoznavanje«, saj nam posredujejo »sporočila o okolju in 
usmerjajo reakcije« ter »funkcijo vzburjenja ali aktiviranja organizma«. To omogoča 
spoznavne procese. Predpogoj teh procesov, še posebej višjih, je prav dovolj močno 
vzburjenje živčnega sistema. Ob vzburjenju nastane živčni impulz, ki se prek hrbtenjače ali 
možganskega debla razširi do središč v možganih. V primarnih središčih možganske skorje 
nastanejo občutki, v sekundarnih pa zaznave.  
 
Za naše namene je najpomembnejši čut vida. Butina (1982, 1995, 2000) pojasnjuje, da pri 
likovnem ustvarjanju poleg vida sodelujejo še tip, čut za lastno telo in čut za ravnotežje. Po 
avtorjevem mnenju pa je vid med vsemi najsposobnejši. Vid lahko integrira zaznave vseh 
ostalih čutov, saj nam omogoča popolni nadzor nad okolico. Daje nam informacije o velikosti 
in teksturi premetov, njihovi oddaljenosti, medsebojnih odnosih ter o poziciji človeka v okolju 
in o gibanju lastnega telesa. Prek vida dobimo največ informacij o prostoru. Med vsemi čuti je 
najbolj izpopolnjen in natančen, saj se je v toku evolucije razvil zadnji. Že samo en kvant 
svetlobe lahko vzburi deset fotocelic na mrežnici. Več bi bilo po avtorjevem mnenju 
nesmiselno, saj bi živeli v svetlobnem kaosu. 
 
Predpogoj videnja je svetloba. Svetlostne razlike nam dajejo informacije o globini prostora in 
plastičnosti predmetov. Svetloba, ki se odbija oziroma vpija od površin, pa ustvarja barvne  
vtise. Naše oko je narejeno za prejemanje svetlobnih valov, ki prihajajo v oči v obliki 
svetlobnih vzorcev. Svetlobna slika gledanega prehaja v oko skozi roženico, zenico, lečo in 
prekata ter se projektira na mrežnici. Zenica s krčenjem in oženjem uravnava količino prejete 
svetlobe. Leča s spreminjanjem ukrivljenosti omogoča natančne projekcije bližnjih in daljnih 
predmetov. Slika, ki jo leča projektira na mrežnico, je obrnjena in dvodimenzionalna 
(Butina,1982, Butina, 1995, Butina, 2000, Pečjak, 2006, Trstenjak, 1969).  
Prikaz je slika spodaj (slika 9). 
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Slika 9: Vidni aparat 

 
 
V mrežnici delujeta dve vrsti fotocelic, paličice in čepki. Čepki so zgoščeni v rumeni pegi, ki 
je v sredini mrežnice. Namenjeni so dnevnemu gledanju in ne delujejo ponoči. Vid, ki ga 
posredujejo, je ostrejši in omogočajo razbiranje barvne svetlobe čez dan. Paličice so 
občutljivejše od čepkov in so namenjene gledanju v mraku. So na obrobju rumene pege in 
omogočajo zaznavanje akromatskih barv. Čepkov je približno sedem milijonov, paličic pa več 
kot sto milijonov. Zanimivo pa je, da oboje povezuje z možgani le milijon živčnih vlaken 
(ibid). 
 
Ker je informacija zreducirana v razmerju 1:100 Butina (1982, str. 79, 80) ugotavlja, da je 
projektirana slika podvržena »tako radikalni obdelavi, da tisto, česar se zavemo, še zdaleč ni 
več tisto, kar je v sistem vstopilo«. Že na leči je svetloba oblikovana v svetlobni vzorec, ki 
vsebuje informacijo o okolju. Ta vzorec se na mrežnici smiselno preoblikuje in po avtorjevem 
mnenju se prav tu konča primerjava s fotokamero, saj se mrežnica aktivno odziva na dobljene 
informacije in jih reducirane pošlje naprej do možganov.  
 
Vzorec živčnih impulzov se v primarnih področjih možganske skorje razstavi in analizira 
glede na vizualne lastnosti. Naloga sekundarnih področij, namenjenih kompleksnejšemu 
vidnemu zaznavanju, je sinteza, organiziranje in osmišljanje vidnih zaznav. Terciarna 
področja niso več »čutno specifična« in Butina (ibid, str. 90) nadaljuje, da se tam »zaznave 
uredijo v sisteme in spoznanja«. Avtor črpa predvsem od Lurie (Luria, 1976 v Butina, 1982), 
ki govori o vertikalni organizaciji aktivnih možganskih sistemov (za vid, sluh …). Ti sistemi 
so hierarhično urejeni. Primarna področja so namenjena sprejemu, sekundarna obdelavi, 
terciarna pa shranjevanju informacij.  
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Končna podoba videnega je torej informacijsko osiromašena, a vsebinsko obogatena. Vid je 
selektiven in kot pravi Butina (1982, str. 78), »so podatki že zavestno osmišljeni, ko pridejo v 
možgansko skorjo«. Trditev, da je svet, ki ga vidimo, odsev sveta, ki ga doživljamo znotraj 
sebe, torej ni tako napačna.  

3.3 VIZUALNO ZAZNAVANJE  
 
Kratek opis delovanja našega vidnega aparata nas je privedel do ugotovitve, da obstajajo 
mehanizmi filtriranja vidnih dražljajev že na biološki ravni. Mrežnica pošlje do možganov 
reducirano število informacij, ki se dodatno preoblikujejo na podlagi izkušenj, shranjenih v 
spominu. Zato je končna podoba videnega precej različna od realne. Gre v bistvu za psihični 
proces preurejanja in osmišljanja informacij iz okolja. Ta proces imenujemo zaznavanje ali 
percepcija. 
 
Zaznavanje je vmesna faza med občutenjem in mišljenjem in zaznave vezni člen med občutki 
in spoznanji. Trstenjak (1969, str. 255) razlaga, da je bistvena razlika med občutki in 
zaznavami v tem, da so občutki »vezani na periferno aferentno živčno dogajanje, zaznave pa 
na centralno, ki ga prvo sicer sproži, a vendar za njegov potek v celoti ne zadošča«.  
 
Zaznave so torej še vedno vezane na delovanje čutil, vsebujejo pa že znanje o gledanem 
predmetu ali prostoru. Zaznavanje ni še pravo mišljenje, ni pa niti pasivno registriranje 
informacij. Občutki niso le sešteti, ampak prečiščeni, predelani in vsebinsko obogateni.  

3.3.1 Principi organiziranja vizualnih zaznav 
 
Z zaznavanjem oziroma načini organiziranja zaznav so se ukvarjali predvsem gestalt 
psihologi. Trdili so, da zaznave niso le kompleksne vsote občutkov, ampak so celovite že od 
samega začetka. Celota je zanje več kot samo vsota njenih delov, saj pri predmetu ne vidimo 
posebej njegove barve, osvetljenosti ali oblike, ampak ga zaznamo kot celoto oziroma kot lik 
ali gestalt. Ko vidimo jabolko, ne vidimo posebej njegove oblike, barve, osvetljave in 
podobno, ampak vidimo jabolko. Ko zavohamo cvetlico, zavohamo enoten vonj, ne 
posameznih kemičnih elementov, iz katerega je sestavljen (Butina, 1982, Butina, 1995, 
Butina, 2000, Pečjak, 2006, Trstenjak, 1969).  
 
Obstajajo ustaljene organizacije zaznav, ki so dedne, čeprav na zaznavanje vplivajo tudi 
kulturni in socialni dejavniki, pozornost, interes, motivacija in pričakovanja, trdi Trstenjak 
(1969). Zato je zaznavanje selektivno, nadaljuje avtor, od neštetih dražljajev pa lahko izstopa 
le eden, ki je subjektu najpomembnejši ali v skladu z njegovim interesom in motivacijo.  
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Zato je tudi gledanje selektivno in vizija hierarhično urejena. Iz vidnega polja izstopajo vedno 
elementi, ki so opazovalcu pomembni in znani. Če si na primer želimo otroka, bomo ob 
sprehodu v parku pozorni le na mamice z vozički. Mogoče se bomo v katerega dojenčka tako 
zagledali, da sploh ne bomo videli znanca, ki nam prihaja naproti. Dejstvo je, da človek 
fokusira pozornost glede na trenutno motivacijo ali zanimanje. Iz okolja črpa le informacije, 
ki jih potrebuje. Prav zato pri gledanju kompleksnega vidnega polja vedno izstopajo nekateri 
elementi kot figure, ozadje pa ostane neizrazito.  
 
Razlikovanje med figuro in ozadjem je bistveno pri zaznavanju vidnih pojavov. Butina (1982) 
opozarja, da je sploh nujno, če želimo zaznati prostor. Hipotetično homogenega vidnega polja 
brez razlik in nepravilnosti v dražljajski situaciji ne bi mogli zaznati. Pri ločevanju figure iz 
ozadja delujeta dva principa, in sicer kontrast in asimilacija. Kontrast okrepi moč likov, ki se 
izločijo in oblikujejo kot figure, ozadje pa zaradi asimilacije postane nestrukturirano in 
nejasno.  
 

     Slika 10: Tiger v naravi-primer ločevanja figure in ozadja 
 
 
Primer je slika (slika 10) zgoraj. Tiger izstopa kot figura. Je jasno definiran, poznan in deluje 
organizirano. Ozadje je amorfno in kljub raznolikosti vsebovanih elementov izgleda 
poenoteno oziroma homogeno. Kontrast med njima figuro še potencira. Izloči jo iz ozadja in 
postavi v prvi plan. Opazimo lahko tudi, da rob ali kontura vedno pripada figuri in nikoli 
ozadju.  
 
Zakon razlikovanja med figuro in ozadjem je nujen za preživetje. Ustvarja hierarhijo v 
vidnem polju in je zato temeljni princip »v zaznavanju že od zgodnjega otroštva«, trdi Butina 
(1982, str. 97), saj nobenega vidnega polja ne zaznamo kot prazno in »posamezni deli vedno 
težijo k temu, da bi postali figure in se izločili iz ostalega polja«.  
 
Akvarel z račko (slika 11) je naslikala naša klientka iz psihiatrične bolnice v Italiji. Dejali 
smo že, da ustvarjamo na podlagi načel vizualnega zaznavanja in ta slika je klasičen primer 
zakona figure in ozadja. Vizualna izkušnja ob opazovanju narave je bila prenesena na papir. 
Klientki se je ta prizor vtisnil v spomin ob opazovanju mladih račk na jezeru. Ugotovimo 
lahko, da je klientka račko doživela kot figuro in ji posvetila posebno pozornost tudi v 
likovnem ustvarjanju. Figura v ospredju nežno izstopa iz ozadja, ki je zabrisano in nejasno.   
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    Slika 11: Račka 
 
 
 
Bistvena značilnost vsakega vidnega polja je torej, da se organizira v samostojne enote ali 
like. To je pomembno predvsem pri zaznavanju kompleksnejših vidnih pojavov, kjer je 
združevanje v like odvisno tudi od odnosov med elementi v vidnem polju.  
 
Na odnose med elementi vplivajo različni dejavniki. Butina jih povzema po Kaltzu (Kaltz, 
1960 v Butina, 1982, str. 99, 100) in jih navaja šest: zakon bližine, podobnosti, zaprte oblike, 
skupne usode, skupnega gibanja in zakon izkušnje. Glede na te principe, ki jih predpostavljajo 
njihovi medsebojni odnosi, se elementi grupirajo v like oziroma jih mi doživljamo kot like.  
 
Kaltz (ibid, str. 100) pa opozarja, da »vtis lika ni identičen z zaznavanjem odnosov med 
njegovimi deli«. Zanj (ibid, str. 107) je lik zaznavna enota, za katerega je značilno, da je 
»omejen, razločen, koherenten, zaprt, strukturiran in organiziran«. Lik je dober le, če njegovi 
sestavni deli ne izstopajo, ampak so podrejeni principu celote.  
 
V analizirani yantri so se po načelu podobnosti združili lotosovi cvetni lističi v enoten cvet 
(slika 12), ki ga doživljamo kot lik. Primer je idealen, saj so se lističi združili na podlagi vseh 
principov, ki vplivajo na grupacijo elementov v like. Med seboj so si podobni. Stojijo eden 
zraven drugega. Skupaj tvorijo zaprto obliko in vsak list posebej je zaprta oblika zase, ki jo 
mnogo laže zaznamo kot odprto. Vsi se gibajo enako, in sicer krožno. Delijo si skupno usodo, 
saj bi posamično ne delovali tako celostno, kot delujejo združeni v enoten lik. Seveda vpliva 
tudi zakon izkušnje, saj cvetne liste iz izkušnje povežemo v cvet. Nastali lik izpolnjuje vse 
kriterije, ki jih Kaltz določa za dober lik. Je organiziran, strukturiran, omejen, razločen, 
koherenten, zaprt in elementi ne izstopajo, ampak so podrejeni principu celote. 
 
Zanimivo pa je opaziti, da kljub temu, da je lotosov cvet dober lik, bel krog v njegovi sredini 
prevladuje nad celotnim dogajanjem. Sploh ne izgleda del lista, ampak samostojna oblika, ki 
je optično najbližja gledalcu. Krog je tako primarna in popolna oblika, da vedno prednjači 
pred drugimi in jo bomo vedno najprej zaznali. To si je dobro zapomniti pri ustvarjanju ali 
izbiri prestrukturiranih mandal.  
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Tudi večja sredinska trikotnika sta se na podlagi podobnosti vizualno združila v enoten, 
prepoznaven lik, v šesterokrako zvezdo (slika 13). Ta lik je sicer omejen, zaprt, organiziran in 
strukturiran, ni pa razločen in koherenten, saj njegovi deli izstopajo. Enakostranični trikotnik 
je poleg kroga in kvadrata ena izmed najpravilnejših geometrijskih oblik. Je enostaven, 
pravilen in zato laže zaznaven kot nastala zvezda. Najprej vidimo dva narobe obrnjena 
trikotnika, šele nato ju povežemo v zvezdo. Dober lik pa je zaznavna celota in trikotniški 
preplet to vsekakor ni. Moteč je tudi sredinski trikotnik, ki še bolj poudari trikotniške lastnosti 
drugih dveh. Tudi če ga odvzamemo, pa se še vedno ločita dva trikotnika (slika 14). 
 
Stvari se spremenijo, če zabrišemo dele stranic trikotniškega prepleta tako, da ni več viden 
skelet, ampak enotna oblika, zvezda (slika 15). Ta lik je vsekakor boljši in zaznamo ga 
simultano, saj njegovi deli ne izstopajo in so podrejeni principu celote. Prepoznamo ga kot 
zvezdo. Obliko povežemo z nekim znanim, generičnim pojmom tako kot pri lotosovem cvetu. 
Je pa zvezda boljši lik od lotosovega cveta. Oblika je pravilna, abstrahirana do najvišjega 
nivoja abstrakcije. Više je le krog in zato tudi mnoge nepravilne oblike vidimo na daleč kot 
okrogle.   
 
 
Združevanje elementov v like 
 
 

Slika 12           Slika 13 

         Slika 14               Slika 15 
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Zavedati se moramo, da grupacija v like teži vedno k najboljši in najpreprostejši možni 
organiziranosti, ki je trenutno možna. Na to pa ne vpliva samo zakon figure in ozadja, ampak 
tudi zakon forme ali pregnance, ki po Koffki (v Butina, 1982, str. 100) določa, da je 
»psihološka organizacija vedno toliko dobra, kolikor to dovoljujejo dani pogoji«. Dobra pa 
pomeni, da jo označujejo lastnosti, kot so: pravilnost, simetrija, kohezija, homogenost, 
ravnovesje, maksimalna preprostost in točnost.  

 
To pomeni, da ko gledamo, vedno iščemo rešitev, ki je glede na dane pogoje najbolj 
enostavna in funkcionalna. Zato imajo tudi geometrijski liki veliko izrazno moč, saj 
popolnoma ustrezajo zakonu pregnance. Nivo abstrakcije je pri njih najvišji. So pravilni, 
simetrični, maksimalno preprosti, točni, delujejo uravnovešeno in kohezija oziroma sila, ki 
drži dele lika skupaj, preprečuje, da bi razpadli na posamične dele. Zato so tudi lahko 
zaznavni. 
 
Butina (1982, str. 101) opaža, da je krog »ekstremen primer kohezije lika«, saj se »notranji 
oblikovni pritisk … kaže v krogu z maksimalno intenziteto, kar lahko pripelje do 
preoblikovanja nepravilnih figur v kroge«. Isto velja za črto. 
 
 

  Slika 16: Luna 
 
 
Risba naše klientke iz psihiatrične bolnice v Italiji (slika 16) nazorno prikazuje, kako lahko 
nepravilno obliko zaznamo kot pravilen krog. Nepravilnosti lika ne opazimo takoj, ampak 
šele po natančnem opazovanju. Polna luna, ki jo je v risbi upodobila klientka, deluje na prvi 
pogled popolnoma pravilno. Primer je tudi že omenjeno gledanje zvezd.  
 
Ugotovili smo, da sta razlikovanje med figuro in ozadjem ter težnja k dobri, pregnantni obliki 
med temeljnimi postopki organiziranja vizualnih zaznav. Pomembni pa so tudi globinski 
signali.  
 
Globinski signali so ključni za zaznavanje prostora. Prostor zaznavamo v treh dimenzijah, 
čeprav je preslikana slika na mrežnici dvodimenzionalna. Mrežnica pa ni ploščata, ampak 
vzbočena in zato Trstenjak (1969, str. 321) razlaga, da nekateri globinsko gledanje razlagajo 
na podlagi pojava »akomodacije« leče, »konvergence in prečne disparacije«. Avtor pa dodaja, 
da so te razlage nezadostne za pojasnitev pojava, saj na občutek globine vplivajo tudi drugi 
čuti (najbolj sluh) in predvsem izkustvo. Ko gledamo, ne vidimo globinskih signalov, ampak 
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cel prostor in tudi tu igra bistveno vlogo pomen, ki ga pripisujemo prostorskim pojavom tako 
kot pri figuri in ozadju. Globinski signali so lahko binokularni (konvergenca oči, prečna 
disparacija) ali monokularni (globinski ključi). 
 
Nujne za doživljanje globine prostora pa so tudi zaznavne konstance ali stalnosti zaznav. 
Butina (1982, str. 104) razlaga, da nam konstance »omogočajo, da živimo v stabilnem svetu, 
čeprav se značilnosti fizikalnih dražljajev vedno spreminjajo«. Zaradi njih predmeti ohranjajo 
svoje značilnosti, obliko, lego, svetlost in barvo. Če vidimo bel list v temi, vemo, da je bel, 
čeprav zatemnjen. Krožnik je okrogel, tudi če ga vidimo frontalno. Konstance so nujne, da se 
ne izgubimo v morju informacij, da se imamo v kaosu zunanjih dražljajev česa oprijeti. 
Ohranjajo stalnost sveta in zato Butina (ibid) sklepa, da so »predpogoj mišljenja in 
spoznavanja«, saj z ohranjanjem svojih značilnosti predmeti lahko postanejo pojmi. 
 
Zaznavanje konstanc je povezano z učenjem. Spomnimo se samo primerov iz otroštva, ko so 
nam starši govorili: to je žoga, to je račka in podobno. Na ta način je bila neka vizualna 
izkušnja prevedena v verbalni jezik, dobila je smisel in viden predmet je postal pojem. 
 
To dokazujejo tudi poizkusi s sleporojenimi, ki so po operaciji na očeh prvič spregledali. 
Čeprav so lahko »videli«, niso videli ničesar, saj niso znali prejetih svetlobnih dražljajev 
urediti v smiselni vzorec. Potrebovali so mesece, da so se naučili gledati, da so lahko osmislili 
prejete vizualne informacije, da so lahko zaznane oblike povezali s pojmi (Butina, 1982, 
Pečjak, 2006, Trstenjak, 1969). 

3.3.2 Oblike so pojmi 
 
Zaznavanje nam omogoča tvorjenje pojmov, ki vizualno podobo pretvorijo v miselni 
konstrukt. Ko zaznavamo, iščemo smisel in oblike lahko zaznamo le, če jih je moč povezati z 
nekim pojmom, če jih je moč osmisliti. Spomnimo se zvezde in lotosovega cveta.  
 
Arnheim (1974, str. 35, 36) pravi, da predmet zaznamo le, če »ustreza kakršnikoli 
organizirani konfiguraciji« in da obstajajo »vrojeni odzivi na določene konfiguracije«, 
podobno kot »Jungovi arhetipi, ki naj bi se prilagajali nekaterim geometričnim oblikam«. Oko 
oblike ne le registrira, ampak se nanje aktivno odziva, čeprav nezavedno. 
 
Zaznati neki predmet za Arnheima (1974) pomeni najti dovolj preprosto ali oprijemljivo 
obliko. Osnova te oblike ali njen strukturalni model se imenuje nazorni pojem. Ima značaj 
splošnosti in je lahko prepoznaven. Arnheim (ibid, str. 35) trdi, da je zaznavanje oblike v 
bistvu iskanje »strukturalnih elementov v dražljajskem materialu«. Vedno iščemo neko 
organizirano strukturo, ki je najpreprostejša v danih pogojih. Avtor navaja primer polne lune, 
ki ni prav okrogla, čeprav jo vidimo kot tako. To smo opazili tudi pri sliki svoje klientke 
(slika 16).  
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Ko videne predmete poenostavimo do maksimuma oziroma abstrahiramo, dobimo nazorni 
pojem. Nazorni pojem se vedno nanaša na »vrsto vzorca, iz katerega je sestavljena zaznava«, 
razlaga Arnheim (ibid, str. 37) in v kompleksnem vidnem polju se tej shemi lahko prilagodi 
samo en predmet ali tudi več. 
 
Mogoče si bomo nazorni pojem laže predstavljali, če se bomo spomnili opazovanja oblakov. 
Ko oblake gledamo dalj časa, v njih začnemo prepoznavati različne figure ali predmete. 
Nejasni obrisi začenjajo dobivati znano obliko. En oblak se nam zdi kot človek, drugi kot 
riba, tretji kot vrč. Kar vidimo pa ni specifični človek, riba ali vrč, ampak je nazorni pojem za 
človeka, ribo ali vrč oziroma oblika, ki je tako poenostavljena, da lahko predstavlja vsakega 
človeka, vsako ribo ali vrč. Zato ima nazorni pojem značaj splošnosti ali generičnosti, saj 
poudari lastnosti, ki so značilne za neko vrsto.  
Primer uporabe nazornega pojma najdemo v otroških risbah. Otrok bo vedno obraz narisal 
obraz kot krog z dvema manjšima krogoma za oči in s krivuljo za usta. Čeprav podoba ni 
realistična, je prepoznavna, saj je otrok uporabil nazorni pojem. Poudaril je generične lastnosti 
človeškega obraza in tako omogočil, da je podoba lahko prepoznavna.  
 
Otroške risbe in likovna umetnost so za Arnheima (1974) dokaz vizualnega mišljenja, saj se 
načini vizualnega zaznavanja najbolje odražajo v likovnem ustvarjanju. Avtor trdi, da ko 
gledamo in ustvarjamo, razmišljamo vizualno. Ko gledamo, rešujemo probleme in vedno 
iščemo najpreprostejši vzorec, ki je mogoč v dani situaciji. Gledanje je zanj ustvarjalno 
dejanje. Ustvarjalnost in mišljenje pa predpostavljata neko inteligenco in avtor (ibid, str. 22) 
jo imenuje inteligenca vizualnega zaznavanja, čeprav se dobro zaveda, da je težko govoriti o 
inteligenci pri »osnovnem biološkem odzivanju na okolje«. Nemogoče pa je spregledati 
dejstvo, da obstaja neke vrste kognitivna dejavnost že v samem zaznavnem procesu. Dokaz za 
to inteligenco je nazorni pojem. 
 
Butina (1995, str. 332) razlaga, da je nazorni pojem most med zaznavanjem in mišljenjem. Je 
že oblika nekega pojma ter hkrati še »vezan na čutnost, v kateri se lahko potencialno 
uresniči«. Posledično to omogoča »abstraktnim likovnim pojmom, da se uresničijo v čutni 
obliki«.  
 
Oblika, ki jo predstavlja nazorni pojem ima splošen pomen in ko želimo likovno izraziti ta 
pomen, uporabimo nazorni pojem. Zato je povezan z mišljenjem, saj predstavlja rešitev 
nekega problema, ki se razjasni v pojmu. Omogoča nam, da likovno izrazimo neki pomen na 
najpreprostejši možni način, na najvišjem nivoju abstrakcije.  
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Uporaba nazornega pojma je izrazita v risbi, ki jo je ustvarila petletna deklica (slika 17). 
Opazimo lahko, da je človeška figura v sredini stilizirana, sestavljena iz več geometričnih 
oblik, pri katerih najbolj izstopa raba kroga. Na desni strani figure je malo sonce, vse skupaj 
pa uokvirja veliko srce, obdano z manjšimi srci. Simbol srca je punčka narisala, da bi izrazila 
naklonjenost do ženske, ki jo je likovno upodobila. Izbrala je najpreprostejšo možno obliko, 
ki jo je poznala, obliko srca, ki je hkrati zelo močan in poznan simbol ljubezni. Kljub 
preprostosti je sporočilo risbe očitno in odnosi med elementi so jasni.  
 
 

   Slika 17: Figura v srcu 
 
 
Po vsem napisanem lahko sedaj laže razumemo, zakaj Arnheim (1974, str. 36) trdi, da so 
oblike pojmi in da je »zaznavanje oblik operira na visokem spoznavnem nivoju formacije 
pojmov«. Ko zaznavamo oblike, iščemo generične strukturalne elemente, ki so značilni za 
zaznani predmet. Zaznavanje nas po avtorjevem mnenju (ibid) »poučuje o tipih stvari« in zato 
je pomembno, saj bi sicer organizmi ne imeli »dobička od izkušnje«. Vsaka zaznana oblika je 
že nosilka neke vsebine, ki se izrazi v nazornem pojmu.  
 
Nazorni pojem deluje na najvišjem nivoju abstrakcije, zato je neposredno povezan z 
geometrijo. Ko izločimo pri nekem predmetu ali pojavu vse odvečno, ostane le geometrični 
skelet. Geometrične oblike so pravilne in enostavne, zato tudi lahko zaznavne in prepoznavne.  
 
Butina (1982, str. 232) razlaga, da je pri enostavnih in pravilnih oblikah »vizualno in likovno 
organiziranje dokaj lahko in brez težav«, za razliko od kompleksnih, kjer je »zaznavanje in 
oblikovanje težje in zahteva večji miselni napor«.  
 
To pomeni, da laže zaznavamo enostavne oblike in tiste, katerih struktura je organizirana 
tako, da jo lahko prepoznamo. Neznanega se ne da prepoznati, pravi Arnheim (1974, str. 37) 
in »identifikacija predpostavlja shemo, ki jo je moč identificirati«. Tej shemi najbolje 
ustrezajo geometrijske oblike, saj natančno izolirajo določene lastnosti in so zato močnejše od 
realističnih podob. Avtor loči znak, podobo in simbol prav glede na nivo abstrakcije. Simbol 
poveže snov v strukturalni skelet idej in daje zato občutek naravne prisotnosti. Mi preučujemo 
simbol mandale in zato so te informacije za nas izjemnega pomena.  



 
 

64 
 

3.3.3 Kako vizualno zaznamo mandalo 
 
Poglejmo si sedaj še enkrat svojo yantro (slika 21) in skušajmo ugotoviti, kako deluje na 
vizualni ravni. Yantra kot lik deluje organizirano. Ima natančno določeno in jasno strukturo. 
Je omejena, zaprta in jasno ločena od ozadja. Elementi v njej so sicer podrejeni principu 
celote, so pa tudi posamično jasni in prepoznavni. Vseeno pa ločeni ne delujejo s tako močjo. 
Sliki osemnajst in devetnajst prikazujeta, kaj se zgodi z yantro, če ji odvzamemo določene 
elemente. Pri osemnajsti sliki smo izbrisali vrata na štiri strani neba, povezana s simbolizmom 
križa. Opazimo lahko, da podoba drastično pridobi težo. Izgubi se njena lahkotnost, 
dinamičnost in deluje, kot bi bila priklenjena k tlom. Če podobi odvzamemo še kvadraten 
okvir, nam ostane glavni krog. Nastala podoba (slika 19) je bistveno nežnejša in lažja. Vseeno 
pa jo veže k tlom sredinski trikotnik. Če ga izbrišemo (slika 20), se optični učinek popolnoma 
spremeni in zdi se nam, kot da podoba lebdi v zraku. Nobena od spremenjenih podob ne 
učinkuje posamično enako popolno kot originalna. Zato lahko rečemo, da elementi v yantri 
optimalno delujejo le, ko so povezani v celoto. Združeni so na podlagi zakona bližine, zaprte 
oblike, skupnega gibanja, usode in izkušnje. Slednji bi veljal bolj za dežele, kjer je simbol 
mandale tradicionalno poznan. 
    

Različice yantre  

   Slika 18   Slika 19 

Slika 20 Slika  21 
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Mandala od daleč deluje kot dober gestalt in upošteva tudi nekatera načela pregnantne oblike, 
kot so simetrija, pravilnost in ravnovesje. Ko jo gledamo od blizu, pa se v vidnem polju 
začnejo ločevati razni liki: mali krog v središču, trikotnik, zvezda, lotosov cvet, krog, kvadrat 
in pravokotniki ob straneh. Namen mandal tudi je, da se počasi iz ozadja začenjajo pojavljati 
liki, ki s svojim simbolnim pomenom prikazujejo proces stvarjenja. Pogled drsi po mandali od 
simbola do simbola, iz centra proti obrobju, usklajeno z idejo nastanka sveta. Mandala nas 
vizualno vodi s pomočjo simbolov do razumevanja in vizualnega doživetja celotne kreacije.  
 
Mandala je kompleksen lik, ampak njegova oblika je v danih pogojih najenostavnejša. Kako 
drugače likovno ponazoriti začetek obstoja, rojstvo prostora in časa? Osnovna shema mandal 
je v bistvu zelo preprosta in zato zelo lahko zaznavna. Je geometrična in pravilna. Zaznavanje 
ni naporno. V njej prepoznamo pravilne geometrijske oblike, ki nosijo v sebi zelo močan 
simbolni pomen in s svojo preprostostjo in urejenostjo neposrednostjo vizualno učinkujejo na 
gledalca. 
 
Kaj ima torej mandala na vizualni ravni takšnega, da lahko sproži relaksaciji odziv oziroma, 
kaj naj bi vsebovala prestrukturirana mandala, da bo ta odziv možen pri klientih? Skušajmo to 
strniti v nekaj načelih: 
 
1. Bistvo mandale je, da je sestavljena iz simbola središča, križa, kroga in kvadrata. Oblike 
teh simbolov so lahko zaznavne, saj delujejo na najvišjem nivoju abstrakcije. Hkrati pa so te 
oblike nosilke duhovnega sporočila mandal. Mandala, ki ni narejena po tej shemi, ni mandala. 
 
2. Struktura podobe je jasna in organizirana. Predvsem zato, da jo z lahkoto zaznamo, da jo 
doživimo kot artikuliran lik. Če bo oblika mandale zaprta, omejena in razločna, njena 
struktura pa simetrična, enostavna, razločna in brez izstopajočih elementov, bo izstopala iz 
vidnega polja in priklicala zanimanje opazovalca. 
 
3. Nujen v mandali je center, saj deluje točkovno in ohranja pogled. To omogoča, da 
ostanemo osredotočeni na podobi. Zaznavni, geometrijski in fizični center se v mandali 
ujemajo med sabo. V mandali je vedno tudi element, ki nakazuje na vpliv gravitacije in da 
podobi pridih naravnosti. 
 
4. Razlikovanje naj bi bilo na vseh nivojih, saj je temeljni princip zaznavanja. Pomembna je 
kompleksnost, a ne pretirana, da ne postane vidno polje preveč konfuzno in se zanimanje za 
podobo zmanjša.  
 
5. Figure, ki se izločijo iz likovnega polja mandale, so zaključene, jasne in prepoznavne. 
Uporaba nazornega pojma nam omogoči, da se ne izgubimo v pretirani kompleksnosti. 
Realistične podobe so težje zaznavne in zato neprimerne za barvanje. 
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6. Elementi v mandali delujejo kontrastno, a skladno. Raznolikost ohranja zanimanje, 
kontrasti pa ustvarjajo napetost. Ob podobi nam tako ni dolgčas in jo opazujemo z interesom. 
 
7. Gibanje je v mandali krožno in elementi so krožno razporejeni okoli centra. V kroženje se z 
lahkoto zatopimo in takšnemu gibanju se lahko z zaupanjem prepustimo, saj se nikoli ne 
konča. Zdi se nam, kot bi lahko trajalo večno. 
 
8. S ponavljanjem elementov nastane ritem, ki vzbuja občutek varnosti. To pa le, če je 
enostaven in strukturiran. Ritem dosežemo s ponavljanjem likovnih prvin. 
 
9. Kompozicija mandale je centralna in simetrično krožna. Centralna kompozicija deluje 
pomirjujoče, simetrično krožna pa vzbuja občutek ugodja ob gledanju.  
 
10. Podoba naj učinkuje kot harmonična celota. Deluje naj skladno. Le na ta način se lahko ob 
njej sprostimo. 

3.4 SKLEP 
 
Poudarili smo likovne in vizualne lastnosti mandal oziroma yanter ter ugotovili, da mandala 
vsebuje vse karakteristike podobe, ki lahko že ob samem opazovanju sproži v gledalcu 
relaksacijski odziv. Poudarili smo tudi, da je treba te karakteristike upoštevati pri izbiri 
prestrukturiranih mandal.  
 
Pri izbiri naslova poglavja smo bili v precejšnji dilemi, naj napišemo mandala kot likovna ali 
kot vizualna podoba. Likovnost predpostavlja zavestno ustvarjalno dejavnost in mandala je 
zavestno ustvarjena likovna podoba. Vizualnost pa se omejuje le na delovanje našega vidnega 
aparata. Butina (2000) trdi, da likovno vizualno presega, saj poleg vida vključuje še delovanje 
drugih čutov. Za razliko ob vizualnega, ki je vezano na čutnost, likovnost posega na duhovno 
raven ali je, kot pravi Butina (ibid, str. 16), »duhovno predelano in obogateno čutno 
spoznanje«. 
 
Mandala je likovna kreacija z globokim duhovnim pomenom. Ker pa je bila naša pozornost v 
tem poglavju usmerjena predvsem na to, kako vidimo mandalo, ne pa na likovno dejavnost 
ustvarjanja mandal, smo se po tehtnem premisleku odločili obravnavati mandalo kot vizualno 
podobo. 
 
Kot smo že večkrat poudarili, je bil naš cilj v tem poglavju podati napotke za pravilno izbiro 
prestrukturiranih mandal. Omenili smo, da so pobarvanke mandal, ki se trenutno pojavljajo na 
tržišču, neprimerne. Vsaka kritika pa je brezpredmetna, če ni ustrezno utemeljena. Zato smo 
se morali spustiti v svet likovne teorije in gestalt psihologije. Svoje argumente smo morali 
podpreti s teoretičnimi in praktičnimi dokazi.  
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Ko smo govorili o tem, kako vidimo in vizualno zaznavamo, smo si pomagali predvsem s 
Trstenjakom, Butino in Pečjakom. Pri vseh treh dobimo precej podobno različico 
obravnavanih tem, čeprav je prvi pisal Trstenjak in sta oba ostala avtorja črpala tudi od njega. 
To nam je povzročalo težave pri navajanju, saj vsak avtor dodaja še svoje zanimivosti in težko 
je bilo izluščiti posameznosti. Vseeno smo skušali narediti povzetek in poudariti 
najzanimivejše informacije vsakega avtorja. 
 
Za konec lahko povemo še, da nam je bila tema tega poglavja kot slikarjem še posebej blizu. 
Res, da smo se marsikaj od tega učili med šolanjem. Imeli smo tudi enkratnega profesorja pri 
predmetu likovne psihologije, žal pokojnega, Vida Pečjaka. Znanje pa gre z leti v pozabo in s 
pisanjem tega poglavja smo pozabljeno snov ne samo obnovili, ampak znanje tudi obogatili. 
Pomagalo nam je, da bolje razumemo lastno ustvarjanje in ustvarjanje svojih klientov. Vsako 
likovno delo nosi neko sporočilo v sebi, to sporočilo pa je treba znati oblikovati in razbrati pri 
klientih. 
 
Likovno ustvarjanje je sporočanje s pomočjo likovnega medija. Zato govorimo o likovnem 
jeziku. Ta jezik je primarnejši od verbalnega in podoba vsebuje več informacij kot beseda. 
Arnheim (1974) pravi, da mislimo v podobah in če se spomnimo načina, kako razmišljamo 
sami, bomo ugotovili, da se v ozadju vedno pojavljajo neke podobe ali scene. Žal pa so 
besede preglasne in se teh podob komaj zavemo.   
 
Zato trdimo, da je vizualni medij močnejši od verbalnega. Podobe učinkujejo na nas, na našo 
psiho. V njih se pomeni prepletajo na več ravneh; duhovni, psihični in materialni. Zato jih je 
treba v praksah nudenja pomoči znati pravilno uporabiti. Ker učinkujejo, lahko učinkujejo 
tudi negativno in tega pri delu s klienti ne smemo pozabiti. 
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III PRAKTIČNI DEL 

1 BARVANJE PRESTRUKTURIRANIH MANDAL 
 
Barvanje prestrukturiranih mandal je prva tehnika dela z mandalami, ki jo bomo opisali 
v praktičnem delu. Iz tehničnega vidika je tudi najlažja, saj ne temelji na lastnem, zavestnem  
ustvarjanju, ampak na barvanju že danega vzorca. Tehnika je namenjena sproščanju in zato  
idealna kot ogrevalna vaja na individualnih in skupinskih likovnih delavnicah pomoči z  
umetnostjo ter za samopomoč, ko se želimo sprostiti in si vzeti nekaj časa samo zase.  
 
Zadnje poglavje teoretičnega dela, kjer smo govorili o mandalah kot o vizualnih podobah,  
nam je služilo pri oblikovanju smernic za izbiro ustreznih prestrukturiranih mandal. Izhajali  
smo iz predpostavke, da so mandale izvorno služile kot pripomočki pri meditaciji in  
koncentraciji in so zato ustvarjene na način, da pritegnejo in ohranijo zanimanje opazovalca.  
Z opazovanjem mandale se posvečenci sproščajo in postopno dosegajo meditativna stanja.  
 
Yantra, ki smo jo likovno analizirali je bila zelo preprosta, čeprav je večina tradicionalnih 
mandal mnogo bolj kompleksnih. Te podobe so narejene kot pripomočki pri liturgičnih 
praksah in so zato idealne za opazovanje in ohranjanje koncentracije. Ko pa govorimo o 
barvanju prestrukturiranih mandal, se stvari precej spremenijo. Opazovati neko podobo in jo 
barvati ni isto. Izvorne karakteristike podobe naj bi se pri prestrukturiranih mandalah 
prilagodile zahtevam barvanja. Dobro je, če so prostori za barvanje dovolj veliki, oblike 
enostavne, zaprte in jasne. Res, da osnovne značilnosti ostajajo in tudi primerno je, da ostajajo 
iste. Podobe pa naj bi bile narejene tako, da bo ne samo vizualno zaznavanje, ampak tudi 
barvanje čim laže.  

1.1 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 
Pobarvanke za odrasle so v Sloveniji trenutno zelo v modi. Izložbe knjigarn so polne knjig z 
raznoraznimi vzorci za barvanje, med katerimi so najpopularnejše mandale. Zaslediti je 
naslove kot: Mandala: pomoč pri dvigu samozavesti (Omejc in Železnik, 2001); Mandala: 
nadaljevanje poti »Osvoboditev« (Omejc in Železnik, 2003); Mandale za meditacijo (2016) in 
podobno. Celo na bezinski črpalki smo na polici poleg križank našli žepno izdajo pobarvanke 
mandal za odrasle. Nedeljske novice (2016) pa kot tedensko prilogo ponujajo predloge s 
prestrukturiranimi vzorci.  
 
Moda pobarvank ni zajela samo Slovenije, ampak cel svet. Cathy Malchiodi (2015) ugotavlja, 
da je pet od tridesetih najbolje prodajanih knjig na Amazonu pobarvank za odrasle.  
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Kdaj se je ta moda začela, je težko določiti. Že leta 1991 je Susanne F. Fincher izdala knjigo z 
različnimi predlogami za barvanje v obliki mandal. Ker so izvorno mišljene kot pripomočki 
za meditacijo, so za avtorico idealne za dejavnosti, s katerimi se želimo sproščati in 
poglabljati vase. Prvi knjigi oziroma delovnemu zvezku so sledili še trije (2004, 2006, 2013). 
Vsebujejo teoretični del, v katerem avtorica razloži teoretična izhodišča vaj v nadaljevanju. 
Sledijo predloge, obogatene z nasveti za praktično delo in napotki za samoeskploracijo.  
 
Susanne F. Fincher je priznana, psihoanalitično usmerjena, likovna terapevtka. Mandale v 
svoji terapevtski praksi uporablja že vrsto let. Sama trdi (2010), da je izdala zgoraj omenjene 
delovne zvezke z mandalami na prošnjo svojih klientov, ki so bili preveč sramežljivi, da bi 
zmogli podobo mandale ustvariti sami.  
 
Tehniko barvanja prestrukturiranih vzorcev imenujemo terapija barvanja (coloring therapy). 
Začetnik tega pristopa je Belchamber (1997 v Curry and Kasser, 2005, str. 81), ki je »združil 
elemente likovne terapije in meditacije«. Mandale je izbral, ker pomagajo pri meditaciji in 
posledično naj bi tudi barvanje mandal vpeljalo v neke vrste meditativno stanje. Barvanje 
kompleksnih in simetričnih geometrijskih vzorcev po avtorjevem mnenju pripomore k 
utišanju notranjega dialoga, zmanjšanju negativnih misli in čustev. Kompleksen vzorec 
zahteva osredotočenost v dejavnost, zato pozabimo na skrbi in težave. Simetrija pa je 
povezana predvsem z duhovno, tradicionalno funkcijo mandal. 
 
Na avtorja se opirata Curry in Kasser, ki sta leta 2005 objavila izsledke raziskave z naslovom: 
Ali lahko barvanje mandal zmanjša anksioznost. Namen študije je bil ugotoviti, kako različne 
likovne dejavnosti vlivajo na stanje anksioznosti.  
 
Curry in Kasser (ibid) sta v raziskavo vključila štiriinosemdeset študentov iz umetniške šole 
ter jih razdelila v tri skupine. Ena skupina je morala pobarvati prestrukturirano mandalo, 
druga geometrijski karo vzorec, tretja je dobila prazen list z nalogo, da ga pobarva, kot želi. 
Časa so imeli dvajset minut. Nivo anksioznosti se je bistveno znižal pri skupini, ki je barvala 
mandalo in pri skupini, ki je barvala karo vzorec, medtem ko pri tretji skupini ni bilo 
statistično pomembnih razlik. Iz tega avtorja sklepata (ibid, str. 84), da prestrukturirani 
geometrijski vzorci, med katere spadajo tudi mandale, »nudijo strukturo in smer«. 
Anksioznost je stanje notranjega kaosa in z barvanjem prestrukturiranega vzorca lahko nered 
ponovno spravimo v red. Zato avtorja tehniko priporočata za lajšanje stresa pred izpiti ali pred 
vstopom na letalo in podobno. 
 
Slabost študije je vsekakor premajhno število udeležencev. Avtorja (ibid) sama priznavata, da 
bi morala študija vključiti večje število primerov različne starosti, izobrazbe in z različnimi 
težavami. Logično je, da imajo študentje umetniške smeri izrazitejšo nagnjenost do likovnih 
dejavnosti in se dejavnosti lotijo na popolnoma drugačen način kot drugi. Problem je tudi, da 
nam raziskava ne pove nič o tem, koliko časa traja relaksacija. Avtorja dodajata, da bi bilo 
zanimivo raziskati, če barvanje prestrukturiranih mandal vpliva tudi na spremembe 
čustvenega stanja.  
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Omenili smo le najpomembnejše dejavnike, ki so pripomogli k temu, da so pobarvanke za 
odrasle postale svetovni fenomen. Tehnika pa je kljub popularnosti večkrat precenjena in 
treba je ločiti med barvanjem in terapijo ali meditacijo. Cathy Malchiodi (2015) je napisala 
članek s pomenljivim naslovom: Are You Having a Relationship with an Adult Coloring 
Book? Avtorica opaža, da privrženci tehnike barvanja, imenovani koloristi, večkrat 
pretiravajo z besedami, ko opisujejo barvanje kot terapijo, duhovno izkušnjo ali pristno 
umetniško izražanje. Res, da lahko barvanje zmanjšuje stres in je lahko neke vrste  
samoregulacija, ni pa to niti likovna terapija niti yoga, meditacija ali ustvarjalna dejavnost. 
Poleg tega se barvanje lahko sprevrže v obsesijo, saj se človek čuti primoranega pobarvati vse 
tiste kompleksne vzorce. Vzorec za barvanje sprejme kot izziv in dejavnost, namenjena 
sproščanju, postane tekmovanje s samim seboj. 
 
Sami se popolnoma strinjamo z avtorico in mnenja smo, da je treba to tehniko uporabljati 
previdno. Na delavnicah pomoči z umetnostjo smo opazili, da ljudje večkrat jemljejo barvanje 
prestrukturiranega vzorca kot nalogo in se čutijo dolžni pobarvati celotno podobo. To lahko 
privede do frustracij, saj je čas na delavnicah omejen in vsakomur ne uspe dokončati dela v 
določenem času. Problem je tudi prezapletenost nekaterih vzorcev. Njihovo barvanje 
spominja bolj na Sizifovo delo kot na dejavnost za sproščanje. Vzorci v nekaterih 
pobarvankah so tako zapleteni, da je za njihovo dokončanje potrebno veliko časa. Toliko časa 
nimamo ne na delavnicah in verjetno tudi v prostem času ne. Hkrati je treba upoštevati tudi to, 
da nekateri klienti slabše vidijo. Če je vzorec prezapleten, s premajhnimi prostori za barvanje, 
bodo težko jasno razločili polja za barvanje. 
 
Popularnosti pobarvank za odrasle torej ne moremo jemati kot dokaz, da tovrstna dejavnost 
pozitivno učinkuje na posameznika. Vseeno smo mnenja, da ima tehnika določene pozitivne 
učinke, če je le pravilno uporabljena. Barvanje prestrukturiranih mandal lahko sprošča in 
pomaga pri koncentraciji, celo pri razvijanju finomotoričnih sposobnosti. Pozitivni učinki ob 
barvanju pa so mogoči le, če prestrukturirana mandala ustreza določenim merilom. Nekaj smo 
jih že podali v teoretičnem delu, drugi se nam bodo razkrili v nadaljevanju. 

1.2 IZBIRA PRESTRUKTURIRANIH MANDAL 
 
Izbira prestrukturiranih mandal je bistvenega pomena, če želimo, da barvanje pozitivno 
učinkuje na kliente ali na nas. Najprej bomo povedali nekaj besed o tem, kako sploh dobiti 
ustrezno mandalo za barvanje. Nato pa bomo s pomočjo primerov skušali ugotoviti, kakšna 
naj bi bila videti primerna podoba za pobarvanko. Takšno podobo smo ustvarili tudi sami. 
 
Najlažji in najhitrejši način za pridobivanje prestrukturiranih mandal je seveda internet. V 
brskalnik Google slike vtipkamo »predrawn mandalas« in pojavi se nam nešteto zadetkov.  
Drugi način je, da kupimo knjigo z mandalami za barvanje. Tretji način pa je, da podobo 
ustvarimo sami. Pri ustvarjanju si pomagamo z računalnikom. Najprimernejši so programi za 
vektorsko risanje, kot je na primer Adobe Illustrator. Ročno narisane podobe niso primerne, 
saj delujejo preveč osebno. Očiten je pečat ustvarjalca.  
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Izbrali smo nekaj prestrukturiranih mandal, ki jih lahko najdemo na tržišču. Analiza izbranih 
podob nam bo pomagala ugotoviti, kakšna naj bi in kakšna naj ne bi bila videti dobra 
prestrukturirana mandala.  

Mandala v študiji Curry in Kasser (2005) 
 
Najprej bomo analizirali mandalo, ki je bila uporabljena v študiji Curry in Kasser (2005). 
Spodnja slika prikazuje prestrukturirano mandalo in karo vzorec (slika 1).  
 
 

    Slika 1: Pobarvanki iz študije Curry in Kasser 
 
 
Poglejmo si najprej podobo mandale. Že takoj lahko opazimo, da mandala ne ustreza 
karakteristikam, ki smo jih temeljito preučili v teoretičnem delu in so nujne, da lahko sploh 
govorimo o neki podobi kot o mandali. Kompozicija je sicer krožna in simetrična, ni pa 
statična. Je dinamična in podoba deluje kot bi lebdela v zraku in se želela izmuzniti proč. 
Nikjer ni elementa, ki bi nakazoval na vpliv gravitacije in tako podobo stabiliziral. Nikjer ni 
namiga o križu, emanaciji, ki se iz centra širi na štiri strani neba. Shema križa je pomembna 
tako na simbolni kot vizualni ravni.  
 
Poleg tega je kvadrat, ki obdaja vzorec znotraj kroga, prazen, pust in monoton. Kontrast med 
njim in krožnim vzorcem je zato še močnejši in sredinski vzorec deluje prenasičeno in 
konfuzno. Močan kontrast ustvarjata tudi bela podlaga in črn vzorec. Ker je tovrstni kontrast 
moteč za oči, so listi v knjigah večkrat umazano beli in ne čisto beli, saj črno bela 
kombinacija deluje premočno in ni priporočljiva za dolgotrajno gledanje.  
 
Karo vzorec je za razliko od mandale enostavnejši. Deluje pa monotono, težko, preresno in 
dolgočasno. Je zelo stabilen, morda še preveč, nekateri prostori za barvanje so, enako kot pri 
mandali bistveno premajhni. 
 
Študija je vseeno dokazala, da je barvanje omenjenih vzorcev zmanjšalo simptome 
anksioznosti. Prepričani smo, da je bil to za študente prijeten oddih med predavanji in se je 
zato zmanjšala anksioznost. Tisti, ki so morali sami nekaj ustvarjati na bel list, so verjetno za 
to potrebovali večji umski napor in se ob dejavnosti niso tako sprostili. 
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Zanimivo bi bilo tudi videti nekatere pobarvane mandale in karo vzorce. Sprašujemo se, ali so 
študentje res utegnili pobarvati celoten vzorec v dvajsetih minutah. Res, da sta bili podobi 
majhni (8 x 8 cm), bili pa sta zapleteni in časa je bilo zelo malo. Naše mnenje je, da mandala 
in karo vzorec nista primerni predponi za barvanje, ko se želimo sproščati.  

Mandale iz knjige Mandale za meditacijo (2016) 
 
Precej skeptični smo tudi do prestrukturiranih mandal iz knjige Mandale za meditacijo. Že 
sam naslov obljublja preveč in meditacija je tehnika, ki nima nobene zveze z barvanjem. 
Poleg tega smo presenečeni nad izborom vzorcev. Res, da so nekateri zelo lepi, so pa tako 
zapleteni in prenasičeni, da si sploh ne moremo prestavljati, koliko časa bi barvanje trajalo.  
 
Primer je slika 2. Podoba je v knjigi vsekakor bistveno večja, saj je knjiga v formatu A4 in 
vzorci prekrivajo celotno stran. Vseeno pa je prostorov za barvanje ogromno in nekateri so 
resnično majhni. Zanimivo je tudi, da podobe ne vidimo cele, ampak je odsekana na desni 
strani. Sprašujemo se, zakaj, saj je dosežen učinek zelo moteč.  
 
Slika 3 še najbolj spominja na mandalo. Ker jo vidimo frontalno, deluje mnogo bolj točkasto 
in privlači pogled. Ponovno pa je podoba prenasičena. Prostori za barvanje niso povsod jasno 
definirani. Spet se pojavi problem črne konture, ki deluje preveč kontrastno (enako pri sliki 2 
in 4).  
 
Zanimive so v knjigi tudi mandale, ki niso izrisane v celoti, ampak je del vzorca puščen 
prazen. Primer je slika 4. Kljub tehtnemu premisleku ne moremo razumeti, s kakšnim 
namenom je bil puščen prazen prostor. Je mogoče potrebno nadaljevati že dani vzorec ali 
samo pobarvati prazno površino? Le malokdo je sposoben prerisati isti vzorec. Podoba bi bila 
ustreznejša za test merjenja risarskih sposobnosti, za sproščanje vsekakor ni primerna. 
 
 

 

 

 

 

 

 
Slika 2: Pobarvanka 

 
Slika 3: Pobarvanka 

 
Slika 4: Pobarvanka 
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Namenoma smo izbrali nekaj primerov neustreznih mandal, da bi še bolj poudarili merila za 
izbiro ustreznih vzorcev. Vse analizirane podobe so bile preveč kompleksne, s premajhnimi in 
nedefiniranimi prostori za barvanje. Hkrati ni nobena ustrezala vsem značilnostim mandale. 
Mandala ni samo krog s centralnim jedrom, ampak je bistveno več. Mandala naj bo mandala 
in ne neki poljubni krožni vzorec. 

Pobarvanka yantra 
 
Sami smo ustvarili prestrukturirano mandalo oziroma yantro (slika 5), ki ustreza vsem 
omenjenim kriterijem in upošteva še druge, ki bodo obrazloženi v nadaljevanju. Že takoj 
lahko opazimo, da podoba vsebuje vse elemente, ki so značilni za klasično yantro: središče, 
trikotniški preplet, lotosov cvet, krog, kvadrat in vrata na štiri strani neba. Kompozicija je 
simetrična, krožna in statična. Vsi elementi so krožno in enakomerno razporejeni okoli centra. 
Gravitacijski vektor poteka skozi center in središče trikotniškega prepleta. Podoba je 
razgibana. Ponavljanje elementov ustvarja ritem. Pravilne, geometrijske oblike 
(enakostranični trikotniki, krog, kvadrat) delujejo kontrastno na bolj nepravilne in organske 
(sonce, lotosov cvet, luna). Kontrast ohranja zanimanje, preprečuje monotonijo. Podoba je 
harmonična in skladna. Oko jo z zanimanjem opazuje. Vsebuje mnogo manj elementov kot 
prejšnje in zato ne deluje tako nasičeno in agresivno. Oblike so zaprte, prostori za barvanje 
jasno definirani in dovolj veliki. Kontura vzorca je siva, zato ne deluje tako kontrastno na belo 
podlago in gledanje vzorca ni moteče za oči. 
 
Simbol sonca smo uporabili načrtno. Med vodenjem delavnic pomoči z umetnostjo v 
psihiatrični bolnici v Italiji opažamo, da se motiv sonca zelo pogosto pojavlja v risbah/slikah 
klientov. Klienti sonce povezujejo s pozitivno energijo, srečo in življenjem. Daje jim moč in 
zato smo ta simbol vključili v pobarvanko. V prvem poglavju teoretičnega dela smo govorili o 
učinkih, ki jih simboli imajo na nas. Te učinke je pomembno pozitivno izkoristiti in uporabiti 
glede na reakcijo, ki jo želimo izzvati s podobo. Uporaba simbolov je zelo priporočljiva pri 
ustvarjanju predlog za barvanje, saj tudi ljudje zelo radi uporabljamo simbole pri lastnem 
ustvarjanju in so nam zato zelo blizu.  
 

   
 

Slika 5: Pobarvanka yantra 
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Vsaka pravilna geometrijska oblika je že simbol in mnogo laže zaznavna kot realistične 
podobe. Realistične podobe niso primerne. Preveč so zapletene. Pobarvanka, ki jo ustvarimo 
ali izberemo, ni razstavni eksponat, ampak shema za barvanje. Zato naj bo narejena po načelu 
jasnosti in preprostosti. Če želimo v pobarvanko vključiti katero izmed kompleksnejših podob 
kot na primer kakšno žival ali rastlino, skušajmo podobo abstrahirati do maksimuma, do 
nazornega pojma. Primer je slika 8. Kljub temu da je oblika maksimalno poenostavljena, se še 
vedno vidi, da je to slon. Oblika je tudi lahka za barvanje in zato primerna v pobarvanki. Sliki 
6 in 7 nista primerni, saj sta preveč realistični in vsebujeta preveč detajlov. Estetsko sta 
mogoče lepši od podobe na sliki 8, praktično pa popolnoma neuporabni.     
 
 

 

   
  

 
Slika 6: Slon z ornamenti 

 
Slika 7: Realistično narisani slon 

 
Slika 8: Poenostavljen slon 

  
Analiza različnih podob nam je pomagala ugotoviti, kakšna naj bi bila primerna 
prestrukturirana mandala. Če sedaj povzamemo, lahko rečemo, da so lastnosti dobrega 
prestrukturiranega vzorca: 
- dovolj veliki, zaprti in jasno definirani prostori za barvanje, 
- sive in enakomerne konture (vse obdrobe vzorca so enako debele), 
- uporaba simbolov in stiliziranih figur (brez realističnih ali prezapletenih podob), 
- uporaba kontrastnih elementov (geometrijskih in organskih oblik, ravnih in ukrivljenih črt 
…), 
- ponavljanje elementov (ustvarjanje ritma), 
- vzorec je v sredini formata, da ga lahko vidimo v celoti in frontalno, 
- ni nejasnosti (kot pri sliki 4), 
- podoba deluje kot harmonična ter skladna celota in 
- velikost podobe ter zapletenost vzorca sta prilagojena času, ki ga imajo klienti na razpolago 
za barvanje. 
 
Ko izberemo ali ustvarimo prestrukturirano mandalo, jo je treba preizkusiti še v praksi. 
Izkušnje so nas naučile, da se vsaka teorija ne obnese v praksi. Večkrat smo ustvarili kakšno 
podobo, ki sem nam je iz teoretičnega in likovnega vidika zdela popolna, ko pa smo jo začeli 
barvati, smo ugotovili, da nekako ne deluje. Zato vsako ustvarjeno podobo najprej pobarvamo 
sami. Nato naprosimo še svojce ali prijatelje, če jo lahko pobarvajo, in nazadnje jo 
preizkusimo na delavnicah v psihiatrični bolnici v Italiji. Na ta način dobimo veliko mnenj o 
podobi in šele takrat lahko ugotovimo, ali je podoba primerna ali ne.  
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Ugotovimo pa tudi, koliko časa vzame barvanje podobe, čeprav je čas pri barvanju zelo 
relativen. Sliki 9 in 10 prikazujeta dve različno pobarvani yantri. Podobi sta nastali na naših 
delavnicah v Italiji. Sliko 9 je klientka pobarvala v dvanajstih minutah, sliko 10 pa klient v 
petdesetih. Sami smo potrebovali štirideset minut. Pravila torej ni. Seveda je vse odvisno od 
velikosti podobe in kompleksnosti vzorca. Mere naše yantre so 18,6 x 18,6 cm. Zato je 
podoba primernejša za delavnice, na katerih imajo klienti vsaj petinštirideset minut časa za 
barvanje. 
 

  
 

Slika 9: Pobarvanka yantra 
 

Slika 10: Pobarvanka yantra 
 

1.3 MATERIALI IN POTEK DELA 
 
Izbrali smo podobo in začnemo lahko s praktičnim delom. Prva je izbira ustreznih materialov. 
Žal smo pri izbiri materialov pri tehniki barvanja prestrukturiranih mandal precej omejeni. 
Prestrukturirane mandale vedno natisnemo s tiskalnikom, uporabljeni papir pa ni mišljen za 
umetniško ustvarjanje. Je zelo tanek in gladek. To nam preprečuje uporabo mokrih barv kot 
na primer tušev, flomastrov, vodenih in tempera barvic. Preizkusili smo marsikaj in na koncu 
ugotovili, da se najbolje obnesejo navadne barvice. Barvice naj bodo kakovostne. Nekoč smo 
kupili paket barvic za en evro in na delavnicah razočarano ugotovili, da za sabo ne puščajo 
nobenega sledu. Ker takšne stvari ne vplivajo dobro na kliente, se jim je bolje izogniti. 
 
Delavnico začnemo vedno tako, da klientom povemo nekaj o mandalah. Zadosti je nekaj 
besed, brez pretiravanja. Mnogo klientov ne ve, kaj je mandala, in če jim jo že ponudimo, naj 
vedo, zakaj. O pozitivnih učinkih barvanja ne govorimo, le na koncu jih vprašamo, kako so 
doživeli to izkušnjo.  
 
Mandalo lahko klienti pobarvajo tako, kot želijo. Nikoli jim ne postavljamo pravil. Papir 
lahko po mili volji obračajo in če želijo pustiti prazne površine, naj jih. Vedno jim skušamo 
dati dovolj časa. Če komu ne uspe pravočasno, mi damo še nekaj minut.  
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Med barvanjem se klienti radi pogovarjajo. Nekateri končajo zelo hitro in jim postane 
dolgčas. Zato včasih dovolimo kakšen tišji klepet, še posebej takrat, ko čakamo tiste, ki so si 
za barvanje vzeli več časa. Zato je za tovrstno dejavnost primerna glasba. Ob glasbi klienti 
manj klepetajo. Tudi sami smo yantro barvali ob melodični, instrumentalni glasbi, ki je zelo 
blagodejno vplivala na nas.  
 
Po končanem barvanju vsak klient pove nekaj o nastali podobi in o tem, kako je doživljal 
proces, zakaj je izbral določene barve in podobno. Včasih ga vodimo s kakšnimi vprašanji, 
večinoma pa pustimo, da pove karkoli in kolikor želi. Na koncu podobe datiramo in shranimo. 
Nikoli jih ne puščamo klientom. Kazali bi jih ostalim uporabnikom in uslužbencem ter bili 
tako izpostavljeni kritiki in primerjavi. Na delavnicah je v ospredju proces in ne ustvarjanje 
umetniškega dela ali najlepše pobarvanke. Zato je bolje, da podobe niso na ogled drugim. 

1.4 MOŽNOSTI UPORABE 
 
Tehniko barvanja prestrukturiranih mandal lahko uporabljamo na dva načina, in sicer kot 
osrednjo dejavnost na delavnicah ali kot ogrevalno vajo. Kot osrednja dejavnost je mišljeno 
vsaj petinštirideset minutno barvanje, kot vaja za ogrevanje pa petnajst minutno barvanje. V 
prvem primeru je vzorec lahko večji in bolj zapleten, v drugem pa majhen in enostaven. 
Primer je slika 11. Podoba, ki smo jo ustvarili, je majhna (10 x 10 cm) in enostavna, primerna 
za petnajst minutno barvanje. 
 

   
 

Slika 11: Manjša pobarvanka yantra 
 

 
Barvanje prestrukturirane mandale je lahko osrednja dejavnost na začetnih, spoznavnih 
delavnicah s posameznikom ali skupino, ko želimo, da se klienti sprostijo in dobijo zaupanje 
v likovne materiale. Vaja ne zahteva truda in premisleka. Zanjo niso potrebne nobene risarske 
veščine. Treba se je le prepustiti danemu vzorcu in poljubno pobarvati označena polja. Za 
nekatere kliente je to mnogo laže, še posebej na začetku, ko niso še seznanjeni z načinom dela 
na delavnicah pomoči z umetnostjo in ne vedo, kaj pričakovati.  
 
Za samopomoč je idealna, ko si želimo vzeti nekaj časa zase in pozabiti na vsakdanje skrbi. 
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Barvanje manjše mandale priporočamo na delavnicah kot začetno, ogrevalno vajo. Vaja je 
priporočljiva takrat, ko začutimo, da v skupini vlada napetost in da se klienti težko zberejo. 
Lahko jo uporabimo tudi pri klientih, ki so nemirni ali razdražljivi. Barvanje zahteva 
osredotočenost v dejavnost in klient mora razmišljati, katere barve bo izbral, kako bo pobarval 
dani vzorec. Na ta način je njegova pozornost preusmerjena v likovno dejavnost, ki mu 
omogoča, da se postopno pomiri in pripravi na naslednjo vajo. Seveda je že sam vzorec 
narejen tako, da opazovanje podobe klienta sprošča. Svetujemo tudi, da je v vzorcu vsaj nekaj 
manjših krogov. Ker delujejo kot točke, zadržujejo pogled na sebi in preprečujejo, da bi klient 
odvrnil pogled od podobe.  
 
Za samopomoč lahko vajo izkoristimo v trenutkih vznemirjenosti, ko nas čaka kakšna 
pomembna preizkušnja ali neprijetno in stresno opravilo kot naprimer izpit, obisk pri 
zdravniku, razgovor za delo in podobno. Z barvanjem preusmerimo pozornost in se sprostimo.  
Idealna je tudi, ko smo jezni in želimo jezo sprostiti na neškodljiv način. Ali ko smo anksiozni 
in prestrašeni, saj nam dejavnost pomaga, da utišamo negativne in ogrožajoče misli.  
 
Barvanje prestrukturiranih mandal je tehnika, ki jo lahko uporabimo tudi, ko želimo razvijati 
finomotorične sposobnosti klientov. V tem primeru klientom rečemo, naj pobarvajo podobo 
čim bolj precizno in v celoti.  

1.5 SKLEP 
 
Spoznali smo tehniko barvanja prestrukturiranih mandal. Govorili smo o možnostih uporabe 
te tehnike na likovnih delavnicah pomoči z umetnostjo in za samopomoč. Poudarili smo 
pozitivne in negativne učinke, ki se pojavijo ob barvanju prestrukturiranih vzorcev. Opozorili 
smo na neustreznost nekaterih podob ter skušali dati napotke za izbiro podob, ki bi bile 
enostavne za barvanje in bi delovale tudi na vizualni ravni.  
 
Priznali smo tudi, da smo do te tehnike malo skeptični. Res, da je lahko v nekaterih primerih 
zelo uporabna, ni pa to pristno likovno ustvarjanje. Pristno likovno ustvarjanje je tisto, ki se 
poraja v človeku. Velika razlika je v tem, da klienti na prazen list ustvarijo nekaj sami ali da 
jim damo že ustvarjeno podobo, ki jo morajo le pobarvati. Problem je, da je podoba za 
barvanje že dokončano likovno delo. Res, da je to le shema, ampak je dokončna in klienti 
zanjo ne potrebujejo nikakršne domišljije. Izberejo le barvo in barvajo polja v vzorcu.  
 
Dejavnost je torej zelo mehanska. Vzorec je tisti, ki vodi klienta. Tu nastopi še ena težava. 
Vzorec vizualno učinkuje na klienta in je narejen tako, da v njem sproža določene reakcije. A 
ni to že neke vrste manipulacija ali vsiljevanje? Ko ustvarjamo svojo mandalo, seveda 
upoštevamo določene kriterije, saj ustvarjamo mandalo in ne katerega drugega simbola. Za 
razliko od barvanja prestrukturiranega vzorca pa imamo možnost, da ta simbol podoživimo 
sami. Gre za pristni likovni izraz, subjektivno izkušnjo posameznika, izraženo na edinstveni 
način. V nekaterih primerih so pobarvanke lahko koristne. O resničnih pozitivnih učinkih pa 
lahko govorimo le, ko mandalo ustvarimo sami. 
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2 USTVARJANJE MANDALE 
 
Flanagin (v Cornell, 1994) navaja zgodbo, ki jo je nekoč povedal Jung. Zgodba govori o 
modrecu, ki je v iskanju resnice prišel meditirat v jamo. V trenutku osamljenosti in zmede je 
narisal na steno jame mandalo. Narisal jo je instinktivno. Sledil je intuiciji. Ko je prišel do 
spoznanja, je jamo zapustil. Ostali iskalci resnice so našli jamo in v njej narisano mandalo. 
Podoba jih je očarala in proglasili so jo za resnico. Pozabili pa so na trud, na proces, ki je bil 
potreben, da je podoba nastala. Pozabili so na pot, ki je potrebna, da spoznamo resnico. 
 
Zgodbo je Jung govoril, da bi opozoril na razliko med osebnim izkustvom in dogmami ali 
»resnicami«, ki nam jih vsiljuje vera. Sami smo jo povezali z razliko med že dano podobo pri 
barvanju prestrukturiranih mandal in procesom nastajanja lastne mandale. V prvem primeru je 
podoba že ustvarjena, resnica nam je dana. V drugem primeru jo moramo sami poiskati in v 
ospredju je proces nastajanja te svete podobe, proces simboličnega preurejanja psihičnih 
vsebin, iskanja smisla in doseganje celote. Avtomatizem barvanja ni primerljiv z dinamiko 
svobodnega ustvarjanja. Vsiljena podoba ne bo nikoli učinkovala tako kot tista, ki jo 
naredimo sami.  
 
Prav zato je ustvarjanje lastne mandale tehnika, ki po našem mnenju najbolj pozitivno 
učinkuje na ustvarjalca. Tehnika dopušča nešteto izraznih možnosti in domišljija ni vodena s 
pomočjo že danih predlog. Sami veliko let slikamo in rišemo mandale. Včasih izrazito 
slikarsko, včasih pa pustimo, da se podoba razvija iz notranjega impulza in brez premisleka 
upodobimo vse, kar nam pride v tistem trenutku na pamet. Zanimivo je, da mandala nudi tako 
trdno strukturo, da spontano ustvarjanje ni kaotično, podobno dionizičnemu izbruhu, ampak 
teži k urejenosti.  
 
Mandala je simbol, s katerim se izražajo arhetip Sebstva, arhetip smisla in orientacije. Je kot 
bleščeča zvezda, ki nam v temni noči pomaga uvideti pot, ki jo moramo prehoditi, da najdemo 
spet sebe, da se ne izgubimo v temi. Simbolično poveže razpršene psihične vsebine, ki se 
začnejo krožno zgoščati okoli centra. Popolnost centra se odslika v krogu in materializira v 
kvadratu. Združijo se nasprotja. Vse skupaj poveže križ, simbol sinteze, emanacija centra na 
štiri strani neba. Nastane harmonična celota, mandala, zemljevid kozmosa, kažipot do 
izgubljenega smisla.  
 
Simboli v mandali so tisti, ki nas vodijo med procesom, zato je pomembno, da pri ustvarjanju 
upoštevamo vse. O pomenu ohranjanja izvornih karakteristik mandale smo že govorili pri 
izbiri prestrukturiranih mandal. Neprestano smo ponavljali, da mora biti mandala in ne 
poljubna krožna podoba. Tu se naše mnenje malo razlikuje od mnenja strokovnjakov, ki 
vnašajo mandale v svoje terapevtsko delo. Na področju likovne terapije se je z mandalami 
prva ukvarjala Joan Kellogg. Sledili sta ji Susanne F. Fincher in Cathy A. Malchiodi. Vse tri 
avtorice pojmujejo vsako krožno podobo kot mandalo in Cathy A. Malchiodi (1998, str. 126) 
razlaga, da »ustvarjanje risb mandal preprosto pomeni ustvarjanje podobe znotraj kroga«. 
Enako mnenje zasledimo pri Susanne F. Fincher (2010) in Joan Kellogg (1992) ter pri vseh 



 
 

79 
 

ostalih strokovnjakih, ki raziskujejo to področje. Vsi se sklicujejo na Junga, ki je prvi označil 
mandale kot krožne podobe, ki se pojavljajo v risbah, sanjah in vizijah njegovih pacientov. 
Hkrati tudi beseda mandala pomeni krog, čeprav v tradicionalnem izročilu ni mandala nikoli 
mišljena kot samo krožna podoba. Tudi Jung je poleg krožne oblike vedno ponavljal pomen 
kvaternitete in podoba, s katero se izraža Sebstvo, ni krog s centralnim jedrom, ampak 
kvadratura kroga, mandala z vsemi svojimi klasičnimi atributi.  
 
Vseeno pa je Jung glede tega malo nejasen in potrebovali smo kar nekaj premisleka, da smo 
ugotovili, zakaj nekje govori o krožnih podobah, drugje pa o kvadraturi kroga in pomenu 
kvaternitete. Postopoma nam je postalo jasno, na kakšen način delujejo mandale, ki se 
spontano pojavijo v trenutkih krize, zmede ter pri shizofrenikih, ločenih otrocih in podobno. 
V teh primerih se mandale spontano pojavijo zato, da bi v nastali kaos ponovno vnesle red.  
 
Proces po našem mnenju poteka od pojava krožnih oblik do nastanka prave mandale, zato 
Jung uporablja oba pojma. Ko so psihične vsebine raztresene, se ta raztresenost zrcali v 
likovnih delih klientov. V procesu izboljšanja psihičnega stanja se v podobah klientov najprej 
začnejo pojavljati krožne oziroma točkaste oblike. Delujejo kot oporne točke, poizkusi 
fokusiranja sredi kaosa nepovezanih oblik. Ko začnejo te točke postajati središča in se začnejo 
elementi krožno zgoščati okoli novega centra, je to prvi poizkus v smeri samozdravljenja. 
Center v nadaljnjih podobah prevzame vedno večjo vlogo in postane žarišče dogajanja na 
likovni ploskvi. Elementi se začnejo krožno in simetrično razvrščati okoli njega. Šele takrat se 
lahko pojavi kvaterniteta in krožne podobe postopoma postajajo resnične mandale. Očiten je 
ta pojav v seriji slik gospe X (slika 12 do 16), ki jih temeljito analizira Jung (1973) v knjigi z 
naslovom Simbolizem mandale.  
 
Serija slik gospe X 
 

     
 
Slika 12 

 
Slika 13 

 
Slika 14 

 
Slika 15 

 
Slika 16 

 
 
Očitno pa je to tudi v študiji primera Cathy A. Malchiodi (1998). Avtorica predstavi serijo 
podob, ki jih je ustvarilo šestnajstletno dekle, ki se je spopadalo s hudo depresijo. Med 
terapijo so se začele v dekličinih risbah pojavljati zvezdne oblike, ki jih avtorica že imenuje 
mandale (slika 17). Počasi so se te oblike začele spreminjati v prave mandale (slika 18), kar je 
sovpadalo z izboljšanjem klientkinega psihičnega stanja. Čeprav avtorica tega ne opaža, ima 
šele slika 18 vse karakteristike tradicionalne mandale (slika 19).  
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Slika 17: Zvezda 

 
Slika 18: Prava mandala 

 
Slika 19: Shema mandal 

            
Proces nastajanja mandale lahko induciramo pri klientih in sebi. Seveda se učinek ne more 
primerjati s spontanim pojavljanjem mandal. Vseeno pa je lahko vodilo klientom, ki še niso 
pripravljeni ustvariti svojih mandal. V teh primerih začnemo z ustvarjanjem krožnih podob, ki 
jih postopoma spreminjamo v mandale.  
 
V tem oglavju bomo izpustili teoretična izhodišča iz dveh razlogov. Prvi je, da je bila teorija 
na to temo že obširno predstavljena v drugem poglavju teoretičnega dela, saj je ustvarjanje 
mandale neposredno povezano s procesom individuacije in združitvijo Sebstva. Drugi pa je, 
da se vsa ostala teorija vedno nanaša na risanje znotraj kroga, temo naslednjega poglavja.  

2.1 MATERIALI IN POTEK DELA 
 
Mandalo lahko ustvarimo na tisoč in en način. Izrazne možnosti so pri tem načinu dela 
neskončne. Lahko jo narišemo s svinčnikom, barvicami, flomastri, tuši, voščenkami ali 
pasteli. Naslikamo jo lahko z oljnimi, akrilnimi, vodenimi in tempera barvicami. Slikamo 
lahko na platno, debelejši papir, les … Mandalo lahko ustvarimo tudi iz naravnih materialov, 
kot so glina, pesek, kami in semena.  
 
Pri izbiri materialov upoštevamo čas, ki ga imamo na razpolago za ustvarjanje. Običajno 
trajajo skupinske delavnice pomoči z umetnostjo uro in pol. Čas, namenjen likovni dejavnosti, 
je največ petinštirideset minut, zato se raje izogibajmo barvam, ki se počasi sušijo. Primer so 
oljne ali akrilne barve. Enako je s tehnikami, ki zahtevajo več časa, kot na primer mozaik iz 
semen ali slika iz peska.  
 
Sami klientom nudimo svinčnike, barvice, flomastre, voščenke in vodene barvice. Obvezni sta 
tudi šestilo in ravnilo. Iz izkušenj lahko rečemo, da se ti materiali obnesejo najbolje. Za 
slikanje so vodene barvice idealne. Hitro se sušijo. Barve so že zmešane in klienti ne 
potrebujejo zanje nobenega predznanja. Hkrati pa lahko z njimi dosegamo izredno zanimive 
učinke.  
 
Odsvetujemo le uporabo bleščic. Ne le, da so kičaste, ampak preveč izstopajo in zasenčijo 
nastalo podobo. Nekoč nam je učenka na likovnem tečaju dejala, da so ji bleščice všeč, ker 
prinašajo svetlobo in popestrijo sliko. Če želite svetlobo, jo ustvarite z barvo, če pa želite 
popestritev, jo ustvarite z ornamentom. Zatekanje k praznemu blišču nima pomena. Vizualne 
učinke je treba ustvarjati s pomočjo likovnih materialov. Sploh pa ni bistvo v končni podobi, 
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ampak v procesu nastajanje te podobe. Cilj ustvarjanja ni najlepša mandala, ampak psihično 
blagostanje.   
 
Izbira materialov naj bo prilagojena populaciji, s katero delamo. Ko delamo z otroki, je 
najprimernejša mešana tehnika. Otroci se hitro naveličajo in njihovo zanimanje najlaže 
ohranimo tako, da jim ponudimo za ustvarjanje veliko različnih materialov. Idealna je 
izdelava brikolaža (tridimenzionalnega kolaža). Izberemo podlago iz trdnega kartona. Nanjo 
otroci lahko rišejo/slikajo in s pomočjo silikonske pištole lepijo kamenčke ali plodove. 
Nekatere površine lahko premažejo tudi z Mekol lepilom in nanje posujejo pesek ali semena. 
Možnosti je res veliko, bistveno pa je, da otrokom ne postane dolgčas.  
 
Ko delamo z otroki, jim ni treba podrobno razlagati, kaj je mandala. Koncept mandale je 
zanje prezapleten in težko je najti dovolj preproste besede, da bi ga lahko otroci resnično 
razumeli. Pri odraslih se stvari spremenijo in nujno je, da vedo, kaj počnejo. Že pri barvanju 
prestrukturiranih mandal smo dejali, da je dobro klientom pred začetkom ustvarjanja povedati 
nekaj besed o mandalah. Ko klienti ustvarjajo lastno mandalo, je razlaga lahko malo daljša. 
Pomagamo si s slikovnim materialom in klientom pokažemo in obrazložimo tudi nekaj slik 
mandal. 
 
Ko so klienti seznanjeni s tem, kaj je mandala, jih poprosimo, naj jo ustvarijo tako, kot jo 
želijo. To velja predvsem v primerih, ko ta način dela uporabimo le na eni delavnici. Na ta 
način so na delavnicah pomoči z umetnostjo, ki smo jih leta 2014 vodili na Šentu v Šempetru 
pri Novi Gorici, nastale podobe na slikah 20, 21 in 22. 
 
Mandale klientov iz Šenta  
 

   
 
Slika 20 

 
Slika 21 

 
Slika 22 

 
 
Če delavnice ustvarjanja mandal trajajo več dni, naj klienti ustvarijo mandalo z vsemi njenimi 
značilnimi karakteristikami. Enako velja za samopomoč. 
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V tovrstnih primerih lahko uporabimo tudi zanimivo tehniko risanja mandal na črni podlagi, 
ki jo je razvila Judith Cornell (1994). Avtorica je oblikovala serijo vaj, ki nas postopno vodijo 
k ustvarjanju lastne mandale ter hkrati uvajajo v tehniko risanja na črni podlagi. Njen pristop 
je izrazito duhoven in vsaka vaja se začenja s kratko meditacijo. Gre za postopek aktivne 
imaginacije, ki pomaga, da se osredotočimo in pripravimo na dejavnost. Hkrati pa nam 
pričara občutek, da ustvarjamo nekaj resnično svetega. Cilj vaj je ustvariti simbol, ki nas 
lahko zdravi in poveže z našo notranjo lučjo. Ko rišemo z belo barvico na črno podlago, 
ustvarjamo svetlobo. Ta svetloba simbolično predstavlja našo notranjo svetlobo ali notranjo 
luč, iskro božanskega znotraj nas.  
 
Če želimo, da nastale podobe resnično delujejo, kot da bi izžarevale svetlobo, moramo do 
podrobnosti slediti navodilom avtorice. S pomočjo raznih vaj nas uči, kako s senčenjem 
ustvarjati učinke svetlobe. Na ta način ustvarjene podobe zažarijo na črni podlagi in v nas 
porajajo občutek zadovoljstva, saj smo ponosni, da smo lahko ustvarili nekaj tako lepega. 
Primer je slika 23.  
 
 

    Slika 23: Roke 
 
 
 
Risanje na črno podlago torej zahteva nekaj predznanja. Če se odločimo, da bomo to tehniko 
uporabili na delavnicah, je dobro, da se klienti najprej naučijo ustvarjati svetlobne učinke in 
šele potem naj ustvarijo svojo mandalo. Tehniko risanja na črno podlago smo preizkusili na 
delavnicah pomoči z umetnostjo v Italiji. Poizkus je bil neuspešen, saj smo klientom dejali le, 
naj narišejo, kar želijo, in jih nismo predhodno poučili o raznih možnostih uporabe te tehnike. 
Ugotovili smo, da so bili nekateri razočarani, saj se na črni podlagi niso znašli. Črna barva 
»posrka« druge barve, jim odvzame barvitost in sijaj. Zato se je treba najprej naučiti nekaj 
trikov in šele nato prosto ustvarjati.  
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2.2 MOŽNOSTI UPORABE 
 
Ustvarjanje lastne mandale je pristop, ki ga lahko uporabimo na individualnih in skupinskih 
delavnicah pomoči z umetnostjo in za samopomoč.  
 
Pristop v delavnicah s posameznikom svetujemo v dveh primerih. Prvi primer je na željo 
klientov. Marsikdo je že slišal za mandale in bi jih želel ustvarjati tudi sam. V tem primeru je 
dobro kliente podučiti o mandalah, razložiti nekaj teoretičnih izhodišč. Mandala naj nastaja 
postopoma, zato naj bo delavnic več. Na prvi delavnici lahko klienti rišejo znotraj kroga, nato 
okoli središča in tako naprej, dokler ne ustvarijo mandale z vsemi njenimi klasičnimi atributi.  
 
Drugi primer so klienti, ki redno ustvarjajo zelo kaotične, nesmiselne in fragmentirane 
podobe. Večkrat smo opazili, da taki klienti radi med ustvarjanjem govorijo in neprestano 
gledajo naokoli. Enostavno se ne morejo koncentrirati na podobo, ki jo ustvarjajo. Mandale so 
zanje idealne, saj združijo in uredijo raztresene vsebine in jih oblikujejo v smiselno celoto. 
Hkrati pa delujejo kot točke in zadržijo klientov pogled na podobi. V tovrstnih primerih 
uporabimo isti postopek kot v prejšnjih in začnemo najprej z risanjem znotraj kroga. Klientom 
postopoma razlagamo, kaj je mandala. Ko rišejo znotraj kroga, jim lahko povemo nekaj o 
simbolizmu kroga in njegovi funkciji zaščite. Na drugi delavnici jim pojasnimo simbolizem 
središča in tako naprej vse do celostne razlage pomena mandal.  
 
Na skupinskih delavnicah pomoči z umetnostjo je ustvarjanje mandale lahko omejeno le na 
eno delavnico. Klientom na kratko razložimo pomen mandal ter dovolimo, da jo ustvarijo, kot 
želijo. Lahko pa načrtujemo več delavnic, v katerih klienti postopoma ustvarjajo lastno 
mandalo po istem principu kot pri individualnih obravnavah. 
 
Ustvarjanje mandale je idealno za samopomoč. Sami neprestano rišemo/slikamo večje ali 
manjše mandale. Včasih s pomočjo ravnila in šestila, ko so mandale manjše pa prostoročno. 
Opazili smo, da nastale mandale delujejo kot neke vrste ogledalo, odsev naših psihičnih 
vsebin. Ko ustvarimo mandalo, jo postavimo na kakšno vidno mesto, da jo lahko opazujemo 
več dni. Občutek imamo, kot da podoba vpliva na nas in nam postopno razkriva resnico o 
sebi. Že sam proces ustvarjanja pa vpliva zelo pozitivno. Pomiri nas in uredi naše misli.  
 
Po Jungovem zgledu (2011) si lahko omislimo dnevnik mandal. Krožne risbe, ki jih je Jung 
vsako jutro skiciral v manjši zvezek, so mu služile pri opazovanju svojega notranjega stanja in 
psihičnih sprememb. Tudi sami lahko opazujemo svoje notranje dogajanje s pomočjo vodenja 
dnevnika mandal. Jung sicer govori o krožnih risbah, sami pa poudarjamo pomen ustvarjanja 
prave mandale. Mandale so lahko manjše, narisane prostoročno in zraven lahko napišemo še 
kakšno misel, ki se nam utrne ob podobi.  
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Dnevnik mandal izrecno priporoča Cathy Malchiodi (1998). Avtorica ga svetuje celo svojim 
klientom, saj ustvarjanje mandal pomaga zbrati svoje misli in zmanjšuje anksioznost. Zanjo 
(ibid, str. 131) je »risanje mandal osebno najbolj zadovoljujoč, pomirjajoč in sproščujoč 
proces spontanega umetniškega ustvarjanja«. Podobne misli zasledimo pri Susanne F. Fincher 
(2010), ki tako kot Cathy Malchiodi svetuje dnevnik mandal. Obe avtorici se opirata na Joan 
Kellog in po njej povzemata napotke za analizo nastalih mandal. Joan Kellog (1992) je razvila 
sistem za interpretiranje mandal, imenovan MARI Card Test. Njen pristop je predvsem 
psihoanalitičen in velik poudarek je na razumevanju barv, oblik in simbolov v mandali v 
povezavi s procesom osebne rasti.  
 
Osebno mislimo, da tako poglobljena analiza ni potrebna, še posebej ne pri samopomoči. 
Dovolj je že, da opazujemo podobo, prisluhnemo njenemu sporočilu. Odkriti moramo svoj 
lastni likovni jezik. Odkrijemo pa ga lahko le prek serije ustvarjenih podob. Samo ena 
mandala ni dovolj. Zato je dnevnik idealen, saj nam pomaga spremljati svoje psihično stanje 
in nas postopno vodi do razumevanja jezika, s katerim se likovno izražamo. Res, da je ta jezik 
s stališča likovne psihologije pri vseh ljudeh enak. So pa tudi razlike, saj je vsak posameznik 
enkratno in individualno bitje, ki komunicira s svetom na edinstven način.  

2.3 SKLEP 
 
Načinov dela z mandalami je nešteto in vsak, ki želi vnašati mandale v delo s klienti ali jih 
uporabljati za samopomoč, lahko poišče pristop, ki je zanj in njegove kliente najustreznejši. 
Sami smo smernice za ustvarjanje mandal oblikovali na podlagi preučene teorije in spoznanj 
iz prakse. Naša praksa pa se omejuje predvsem na duševne bolnike, enako kot večina teorije 
na to temo. Vsaka skupina klientov ima neke svoje specifike, zato naj bo pristop prilagojen 
potrebam in težavam vaših klientov. Naši napotki so le smernice, oblika, ki jo lahko po želji 
preoblikujete sami. Mandala naj služi kot ogrodje, na katerem boste gradili svoj lastni pristop.  
 
Simbol mandale skriva v sebi nekaj posebnega in ustvarjanje mandale je dejavnost, ki v nas 
poraja tisti občutek numinoznega, o katerem je toliko govoril Jung. Čeprav jih skušamo 
znanstveno preučiti z raznih vidikov, še vedno ostajajo uganka. Njihova shema odraža 
popolnost, ki je ni moč definirati z znanstvenimi pojmi. Njihova lepota presega ideje 
današnjega materializma. Ustvarjanje mandale nas poveže z najglobljimi plastmi naše duše in 
nam pomaga, da začutimo svet onkraj današnjega družbenopolitičnega kaosa. Sedanji človek 
živi v svetu, kjer se širita strah in nestrpnost. V svetu, ki ne dopušča šibkosti in v katerem je 
denarni dobiček pomembnejši od človeškega dostojanstva. Duševne bolnike trpajo z 
enormnimi količinami tablet brez obzira na posledice, ki jih ima dolgoletno »zdravljenje« na 
njihovo fizično in psihično stanje. Zakaj ne bi raje uporabili metod, ki so neškodljive in 
dokazano učinkovite? Mandale lahko pomagajo. Z njimi poustvarjamo sebe. Če se 
spremembe družbe začnejo pri spremembi posameznika, lahko rečemo, da z ustvarjanjem 
mandale poustvarjamo ves svet in ne le sebe. Svet, prežet z lepoto mandal.  
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3 RISANJE ZNOTRAJ KROGA 
 
Risanju znotraj kroga težko rečemo risanje znotraj mandale, kot to počne vsa strokovna 
javnost. Vseeno pa smo se odločili predstaviti ta pristop, saj je lahko v nekaterih primerih zelo 
koristen in učinkovit, predvsem v situacijah, ko se soočamo s travmatičnimi izkušnjami in 
potrebujemo varen prostor, v katerem lahko na likovni način izrazimo svojo bolečino. 
Funkcija kroga kot simbola je zaščita. Krožna oblika v nas vzbuja občutek varnosti. Poleg 
tega krog deluje tudi na vizualni ravni. Je najprimarnejša in najpopolnejša izmed vseh oblik. 
Najlaže ga zaznamo in naše prve otroške risbe so krožne. Zato nam je krog tako znan. Povzet 
je iz narave. Spominja nas na luno, sonce, na večno kroženje časa in spreminjanje narave. 
Deluje nežno kot materin objem, ki nas ščiti pred vplivi zunanjega sveta. 
 
Občutek varnosti, ki ga v nas zbuja krog, omogoča, da lahko v njegovem zavetju izrazimo ne 
le boleče izkušnje, ampak tudi svoje probleme, čustva in najintimnejše misli. Predstavljajmo 
si krog, narisan na papir kot zrcalo, v katerem ne vidimo svojega zunanjega, telesnega obraza, 
ampak svoj notranji obraz, obraz svoje psihe, izražene z barvami, linijami, oblikami in 
simboli.  
 
Krog nam nudi varnost, ki je nujna pri samoeksploraciji in sproščanju. Zato je risanje znotraj 
kroga idealno za samoanalizo in za pomiritev. Pomaga nam pri ozaveščanju nezavednih 
vsebin, razumevanju zavestnih vzgibov, ki ovirajo našo osebnostno rast, ter pri spodbujanju 
relaksacijskega odziva, ki je temeljnega pomena pri soočanju s stresom in anksioznostjo. Da 
dejavnost pozitivno učinkuje, so dokazale tudi raziskave in potrdili strokovnjaki, ki pristop 
redno uporabljajo v svoji strokovni praksi. 

3.1 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 
Carol H. DeLue (1999) je izvedla študijo na primeru osnovnošolskih otrok, katere namen je 
bil ugotoviti, ali lahko risanje mandale2 sproža relaksacijski odziv ter na ta način zmanjšuje 
stres in anksioznost pri otrocih. Avtorica ugotavlja, da se današnji otroci soočajo s 
prekomernim stresom. Zato je treba iskati neinvazivne načine, s katerimi lahko otrokom 
pomagamo pri spopadanju s tovrstnimi težavami. Študija je dokazala, da risanje mandal 
pomirja, saj se je srčni utrip pri eksperimentalni skupini bistveno znižal, pri kontrolni skupini 
pa ni bilo statistično pomembnih razlik. Zato avtorica tehniko priporoča še posebej pri delu z 
otroki, ki so dolgotrajno bolni ali so v kriznih situacijah (na primer ločitev staršev) ter otrocih, 
ki so doživeli travmatične izkušnje. Raziskava potrjuje tudi Jungovo tezo, da imajo mandale 
pomirjujoč učinek na ustvarjalca ter da pomagajo pri psihični integraciji.  
 
 
 

                                                 
2 V tem poglavju je risanje mandale mišljeno kot risanje znotraj kroga, saj povzemamo po 
strokovnjakih, ki pojmujejo ta pristop na tovrsten način.  
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Jungove teorije sta potrdila tudi Henderson in Rosen (2007). Namen njune študije je bil 
ugotoviti, če lahko risanje mandal zmanjšuje simptome post-travmatske stresne motnje. 
Pennebaker je dokazal, da pisanje o travmatičnih izkušnjah pozitivno vpliva na soočanje s 
travmo. Pisanje je lahko za marsikoga precejšen izziv, zato sta se avtorja odločila za likovni 
pristop. Likovni jezik je univerzalen in likovno izražanje je mnogo laže kot verbalno. 
Simptomi travme so se zmanjšali pri eksperimentalni skupini, ki je risala mandale, zato 
avtorja tehniko svetujeta pri delu s klienti, ki še niso sposobni ubesediti svoje travmatične 
izkušnje. 
 
Travmatična izkušnja je tudi rak na dojkah. Obolele ženske so večkrat podvržene anksioznosti 
in depresiji. To znižuje njihove sposobnosti spoprijemanja z boleznijo in negativno vpliva na 
njihovo fizično stanje. Bistveno v terapiji je spremljanje njihovega psihičnega stanja, saj 
lahko na ta način pravočasno ukrepamo in zagotovimo klientkam ustrezno pomoč. Študija, ki 
jo je opravila Deborah Elkis-Abuhoff s sodelavci (2009), raziskuje razmerje med likovno 
terapijo in spremljanjem klientk z rakom na dojkah. Študija je dokazala, da obstaja povezava 
med lastno čustveno interpretacijo risb mandal, ki so jih ustvarile klientke, in njihovim 
fizičnim stanjem. Zato avtorji sklepajo, da je lahko risanje mandal dragoceno orodje 
spremljanja čustvenega stanja pacientk z rakom na dojkah. Pristop je neinvaziven in nudi 
dragocene informacije o njihovem duševnem počutju. 
 
Shelley A. Jackson in Elizabeth Ruggerio (2013) priporočata uporabo mandal v supervizijski 
praksi. V supervizijskem procesu je pomembno razvijati desno, ne le leve polovice 
možganov. Zato so likovne aktivnosti, še posebej risanje mandal, idealne. Z risanjem mandal 
študentje na kreativen način ozaveščajo svoje nezavedne vsebine. Narisana mandala služi kot 
orodje za samoanalizo. Ustvarjanju sledi pisanje refleksije in interpretacija barv, oblik in 
simbolov v mandali. Napotke za interpretacijo avtorici povzemata po Susanne F. Fincher 
(2010). Opisujeta pa tudi dve študiji primera, ki potrjujeta pozitivne učinke ustvarjanja 
mandal. 
 
Učinke ustvarjanja mandal sta na nivoju avtentičnosti in dobrega počutja raziskala Pisarik in 
Larson (2011). Ugotovila sta, da ustvarjanje in interpretiranje mandal študentom pomaga pri 
procesih samozavedanja ter tako povečuje avtentičnost in z njim pogojeno dobro počutje. 
Študentje se med študijem srečujejo z raznimi težavami in avtorja priporočata ta pristop 
svetovalcem in učiteljem, saj mandale lahko nudijo študentom podporo pri osebni rasti in 
profesionalnem razvoju.  
 
Nasvete in primere, kako uporabljati mandale s posamezniki in skupinami na področju 
svetovanja, podaja Beverly A. Snyder (1999). Avtorica svetuje mandale za izražanje čustev, 
za povečanje samozavedanja, za reševanje problemov in za osebnostno rast. 
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Mandale v svoji pedagoški praksi uporablja tudi Allison J. Young (2001). Zanjo je bistvo 
vsakega dobrega učitelja to, da učencem ne le predaja znanja, ampak pomaga tudi najti njihov 
duhovni smisel. Gre za združitev vseh vidikov zavedanja: duhovnega, socio-emocionalnega in 
kognitivnega. Študentje se z risanjem in interpretiranjem mandal učijo o sebi. Prepoznavajo 
svoja čustva in notranje vzgibe ter povečujejo samozavedanje, zmanjšujejo stres in 
anksioznost.  
 
Navedene raziskave torej potrjujejo tezo, da risanje znotraj kroga nudi varen prostor za 
izražanje svojih čustev. Pomaga nam pri procesih samozavedanja ter iskanja smisla in osebni 
rasti. Dejavnost nas hkrati sprošča in pomirja. Zato je idealna tako na pedagoškem, 
svetovalnem in terapevtskem področju.  

3.2 MATERIALI IN POTEK DELA 
 
Materiali, ki so primerni za to tehniko, so predvsem navadne ali pastelne barvice, voščenke, 
flomastri ter risalni listi. Slikarske tehnike odsvetujemo, saj je bistvo tega pristopa 
samorefleksija in risarske tehnike zadoščajo. Če pa vseeno kdo želi slikati, naj to počne z 
akvareli, saj so najpreprostejši za uporabo. Pri risanju kroga si lahko pomagamo s šestilom ali 
plastičnim krožnikom. Rišemo lahko na belo ali črno podlago.  
 
Nekateri avtorji svetujejo tudi ustvarjanje mandale z različnimi materiali (pesek, semena, 
blago …) na plastičnem okroglem krožniku (na primer: Fincher, 2010 in Shelley in Ruggerio, 
2013). Vsak klient dobi svoj krožnik in ga napolni z materiali, ki najbolj ustrezajo njegovim 
trenutnim vzgibom. 
 
Po zgledu Susanne F. Fincher (2010) in Joan Kellogg (1992) lahko oblikujemo delavnico 
tako, da v prvem delu klienti rišejo 15 minut na črno in v drugem delu 15 minut na belo 
podlago. Rezultati so resnično zanimivi. Risbi na slikah 24 in 25 je narisala naša klientka v 
psihiatrični bolnici v Italiji. Na risbo na črni podlagi je napisala: konec hudobije začetek 
življenja. Na risbo na beli podlagi pa: najdena notranja luč + moč. 
 
 

     
 
Slika 24: Risba znotraj kroga na črni podlagi 

 
    Slika 25: Risba znotraj kroga na beli podlagi 
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Ko klienti rišejo znotraj kroga, jim ni treba razlagati, kaj je mandala, ker ne ustvarjajo 
mandale, ampak le izražajo svoja čustva in težave v varnem zavetju kroga. Krog naj klienti 
narišejo sami, saj je zelo zanimivo videti, kam ga bodo sploh umestili v format. Prostoročno 
risanje ne pride v poštev. Krožnica naj bo točna, ker bo tako njen psihološki učinek močnejši. 
 

Dobro je, da se klienti pred risanje najprej poglobijo v vsebino, ki jo bodo izrazili na papirju. 
Risanje naj traja približno trideset minut. Po risanju naj klienti dajo risbi naslov in na kratko 
napišejo refleksijo o ustvarjenem. Če delamo z otroki, lahko napišejo zgodbo o svoji risbi. 
Refleksija je pri tej tehniki bistvenega pomena.  

3.3 MOŽNOSTI UPORABE 
 
Tehniko risanja znotraj kroga lahko uporabimo pri individualnih in skupinskih delavnicah 
pomoči z umetnostjo ter za samopomoč. 
 
Tehniko pri delu s posameznikom uporabimo v primerih, ko se klient sooča s travmatičnimi 
izkušnjami, hudimi težavami in strahovi, anksioznostjo ali depresijo. Klienta poprosimo, naj 
svojo travmatično izkušnjo, težave ali boleča čustva izrazi z barvami, linijami, oblikami in 
simboli. Po končanem risanju naj da sliki naslov in naj napiše o njej nekaj besed. Lahko so to 
le posamične besede, ki se porajajo ob podobi. Če se klient ne čuti, da bi pisal v stavkih, mu 
tega ni treba. Včasih so čustva preveč boleča in težko jih je ubesediti.  
 
Spodnji sliki (sliki 26 in 27) prikazujeta podobi klientke, ki je imela hudo fobijo. Svetovali 
smo ji, naj občutja, vezana na ta strah, poljubno upodobi v krogu, enkrat na belo in nato na 
črno podlago. Želeli smo, da bi se pri samoizražanju počutila varno in krog ji je nudil zaščito, 
ki jo je v tistem trenutku nujno potrebovala. 
 
 

         
 
Slika 26: Izražanje čustev v krogu  
                na beli podlagi 

 
        Slika 27: Izražanje čustev v krogu 
                      na črni podlagi 
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Tehniko pri skupinskih delavnicah uporabimo predvsem za spodbujanje procesov 
samozavedanja, za reševanje osebnih in poklicnih problemov in izražanje bolečih izkušenj. Tu 
je po končanem delu nujna refleksija, ki jo klienti preberejo pred vso skupino.  
 
Risanje znotraj kroga je idealna tehnika za samopomoč. Svetujemo dnevnik, saj bo 
samoanaliza mnogo lažja prek serije podob. Na eno stran dnevnika narišemo krožnico in v 
njej na likovni način upodobimo svoje misli in čustva ali izkušnje tistega dne. Na hrbtno stran 
pa napišemo naslov, ki smo ga izbrali za podobo in kratko refleksijo. Lahko je le nekaj 
stavkov, lahko nekaj posamičnih besed. Če želimo bolj poglobljeno interpretacijo, lahko 
uporabimo pristop Susanne F. Fincher (2010) in podrobno analiziramo barve, oblike, števila 
in simbole, ki se pojavljajo v risbi. 
 
Spodnja slika (slika 28) prikazuje risbo iz našega dnevnika, ki je mešanica risanja znotraj 
kroga in mandal. Tehniko kombiniramo, saj včasih začutimo potrebo, da narišemo celo 
mandalo, kdaj pa le risbo v zavetju kroga.  
 
 

   
 

Slika 28: Primer podobe iz avtoričinega dnevnika mandal 

 

3.4 SKLEP 
 
Povzamemo lahko, da je tehnika risanja znotraj kroga pri delu s klienti in za samopomoč zelo 
uporabna. Pomaga pri sproščanju, pri soočanju z bolečimi čustvi in samoanalizi. 
Pozitivne učinke tega pristopa smo skušali teoretično utemeljiti na podlagi različnih raziskav 
ter podati preprosta navodila, kako pristop ustrezno uporabiti. Tehniko lahko seveda 
prilagodimo glede na svoje potrebe in na potrebe svojih klientov. Osnova pa je vedno krog, ki 
na papirju deluje kot zrcalo naših najglobljih psihičnih vsebin. 
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4 MANDALA TEST 
 
Mandala test (slika 29) smo oblikovali izhajajoč iz predpostavke, da mandala nudi varen 
prostor, v katerem lahko na likoven, neboleč način izrazimo svoja čustva. Želeli smo ustvariti 
pripomoček, s katerim bi lahko na hiter in enostaven način dobili vpogled v čustva naših 
klientov. Hkrati nas je zanimala tudi jakost, s katero se ta čustva pojavljajo, in barve, ki jih 
klienti povezujejo s svojimi čustvi. Ko kliente vprašamo o njihovih čustvih, večkrat dobimo 
zelo nejasne in zapletene odgovore. Besede se nekako izgubijo v zraku. Lahko si pomagamo z 
vprašalniki, ampak so dolgočasni in njihovo izpolnjevanje vzame veliko časa. Mandale test je 
enostaven, hiter in zanimiv. Nudi nam celostni pogled v čustveno stanje klientov in tako 
olajša naše delo. Test smo naredili tudi v italijanščini za svoje kliente v psihiatrični bolnici v 
Gorici (slika 30).  
 

  
 

Slika 29: Mandala test 
 

Slika 30: Mandala test v italijanščini 
 

4.1 OPIS 

 
Teoretična izhodišča za načrtovanja in oblikovanje testa smo črpali iz literature in izsledkov 
raziskav, ki so bili že obširno predstavljeni skozi magistrsko delo. Zato se ne bomo ponavljali 
in bomo raje prešli na opis testa in iz njega izpeljane likovne vaje. 
 
Mandala test posnema osnovo obliko mandale, krog s centralnim jedrom. Kvadrat in vrata na 
štiri strani neba smo izpustili, saj smo želeli, da bi lahko klienti test krožno obračali ter imeli 
tako možnost posvetiti se vsakemu čustvu posebej. Hkrati pa na ta način vsa čustva 
zavzamejo enakovreden položaj in se izognemo sugeriranju ali vsiljevanju. 
  
Na testu je upodobljenih devet pozitivnih in devet negativnih čustev, ki si sledijo v ritmičnem 
zaporedju na obodu največje krožnice. Pod vsakim čustvom je pet krogov. Krogi se manjšajo 
v smeri centra.  
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Test je uvodni del delavnice, ki smo jo načrtovali za soočanje in izražanje čustev. 
Izpolnjevanju testa sledi likovna vaja, in sicer likovni prikaz enega izmed izbranih čustev v 
slikarski tehniki. Slikarska tehnika se nam zdi za izražanje čustev najprimernejša. V ospredju 
je barva in zanimivo je, da Butina (2000) čustvovanje povezuje prav z likovno prvino barvo.  

4.2 MATERIALI IN POTEK DELA 
 
Za izpolnjevanje mandala testa potrebujemo navaden svinčnik in barvice ali flomastre. Za 
vajo v nadaljevanju pa vodene ali tempera barvice, čopiče in trši risalni papir.  
 
Test vedno obrežemo približno tri milimetre od roba. Nikoli ga ne damo klientom na A4 
formatu. Bistvo testa je, da ga klienti lahko obračajo in zato ne sme biti umeščen v pravokoten 
okvir. Hkrati pa tako deluje bolj dragoceno. Ker pa so tudi čustva naših klientov dragocena, si 
je treba vzeti čas in obrezati teste pred uporabo. 
 
Kliente poprosimo, naj vzamejo navaden svinčnik in preberejo vsako čustvo posebej. Tista 
čustva, ki jih najbolj občutijo v sedanjem trenutku, naj označijo z malim križcem nad besedo. 
Označeno število čustev je poljubno. Ko klienti izberejo čustva, naj se ponovno vrnejo na 
vsako čustvo posebej. Zanj naj izberejo barvo in pobarvajo krog pod čustvom glede na jakost, 
s katero to čustvo v tem trenutku svojega življenja doživljajo. Če čustvo zelo močno občutijo, 
naj pobarvajo največji krog, če ga čutijo manj intenzivno, manjši krog in tako naprej. 
 
Ko klienti izpolnijo test, naj izberejo eno izmed označenih čustev. Lahko je to pozitivno 
čustvo, ki bi ga želeli okrepiti, ali negativno čustvo, s katerim bi se želeli soočiti. Izbrano 
čustvo naj likovno upodobijo na papir. Naslikajo lahko, kar želijo. Bistveno je le, da imajo 
med slikanjem izbrano čustvo neprestano v mislih. 
 
Ustvarjanju sledi pogovor. Najprej klienti pokažejo in obrazložijo drugim svoj mandala test, 
nato pa še podobo, ki prikazuje izbrano čustvo. 
 
Na naslednji strani je predstavljenih nekaj primerov rešenih testov in slik, ki so nastale na 
delavnici na Šentu v Šempetru pri Novi Gorici (slika 31 do 36).  
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Slika 31: Mandala test                               Slika 32:  LJUBEZEN 
 

      
 
Slika 34: Mandala test                                        Slika 35: ZASKRBLJENOST 
 
 

      
 
Slika 35: Mandala test                                        Slika 36: HVALEŽNOST 



 
 

93 
 

4.3 MOŽNOSTI UPORABE 
 
Mandala test je primeren za individualne in skupinske delavnice pomoči z umetnostjo. Na 
individualnih delavnicah zadostuje izpolnjevanje testa brez nadaljnje likovne dejavnosti. Na 
skupinskih delavnicah je likovna vaja obvezna. Test ni namenjen samopomoči, vseeno pa ga 
kdo lahko uporabi za spremljanje svojega čustvenega stanja. 

4.4 SKLEP 
 
Pričujoče poglavje je bilo namenjeno predstavitvi mandala testa, ki smo ga oblikovali z željo 
po nazornejšem vpogledu v čustveno doživljanje svojih klientov. Idejo za test smo dobili na 
supervizijskem srečanju v drugem letniku študija pomoči z umetnostjo. Supervizorka Claudia 
Knoll nam je za ogrevanje ponudila vajo z možički. Na risbi je več možičkov, ki plezajo na 
drevo in vsak zaseda drugačen položaj. Pobarvati je potrebno tistega možička ali možičke, ki 
najbolj utelešajo naše počutje v danem trenutku. Vaja se nam je zdela enkratna in 
supervizorko smo vprašali, ali ima mogoče še katero podobno vajo, da bi jo uporabili pri delu 
s svojimi klienti. Svetovala nam je, naj jo ustvarimo sami in tako je nastal mandala test. Za to 
gre zahvala vsekakor tudi njej in vsem klientom iz Šenta pri Šempetru v Novi Gorici, iz Ozare 
v Novi Gorici in psihiatrične bolnice v Gorici v Italiji, ki so sodelovali pri preizkušanju testa.  
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IV ZAKLJUČEK 
 
Nekoč nam je prijatelj ob pogledu na našo sliko dejal: Hej, narisala si mandalo. Mandalo? Kaj 
pa je to mandala, smo ga začudeno vprašali. Sveti indijski simbol, se je glasil odgovor, razišči 
sama. Začelo se je iskanje ali bolje rečeno raziskovanje in časovno je sovpadalo z 
zaključevanjem študija slikarstva na Visoki šoli za risanje in slikanje v Ljubljani. Umetnost 
mandal nas je tako očarala, da smo se odločili o njej pisati v svoji diplomski nalogi. Enako kot 
Jung pa smo šele počasi začeli spoznavati, kaj je mandala. Čas, ko smo prvič slišali za 
mandale, ni sovpadal samo z zaključevanjem našega študija, ampak tudi s hudo duševno 
krizo. Razmere doma so bile po očetovi smrti nevzdržne in preplavljala nas je vedno večja 
žalost. Začeli smo slikati mandale, ustvarjati red. Zdelo se nam je, kot da nam je bil ta simbol 
poslan iz nekega drugega, skritega sveta, da bi nam pomagal, da se ozdravimo, da ponovno 
najdemo smisel. Psihična zmeda se je začela počasi strukturirati na platnu. Elementi razvrščati 
v znane oblike, krožno okoli centra, temelja in žarišča. Nastajala je harmonija, mir, olajšanje. 
Ponos, da smo ustvarili nekaj tako lepega.  
 
Spoznali smo več ljudi, ki slikajo mandale in okoliščine, v katerih so jih spoznali, so bile 
zaznamovane s hudimi duševnimi krizami tako kot naše. Spoznali smo gospo, ki je začela 
slikati mandale, ko se je zdravila za rakom. Spoznali smo gospo, ki jih je začela slikati po 
smrti moža, ko je ostala zbegana in popolnoma sama. Spoznali smo gospoda, duševnega 
bolnika, ki je začel slikati mandale, ko je bolezen napredovala. Vsi trije so trdno prepričani, 
da so jim mandale pomagale. Nihče od njih pa ne ve, zakaj. Vedo le, da so se po ustvarjanju 
počutili bolje.   
 
Kaj je torej mandala? Angel varuh, vodič iz pekla, zvezda danica, ki razsvetli temno noč in 
pokaže izgubljeno pot? Kako lahko v današnjem, razumskem svetu, nekaj takega kot mandala 
sploh obstaja? 
 
Mandale smo skušali znanstveno preučiti v tem magistrskem delu. Priznati pa moramo, da 
ostajajo še vedno uganka. In mogoče je prav, da ostajajo uganka. Mogoče je njihova lepota 
prav v skrivnosti, ki jih obdaja. V tistem občutku numinoznega, ki ga je toliko poudarjal Jung. 
 
Včasih se sprašujemo, kaj bi rekel Jung o današnji modi mandal. So se mogoče pojavile na 
svetu, da bi ozdravile človeka racionalizma, materializma in vsakega izma, ki je v preteklosti 
krojil in še vedno kroji njegovo zavest? Časi, ko si je Jung prvič drznil pisati o mandalah, so 
že davno mimo. Naša kolektivna zavest se je spremenila. Žal pa se je duhovna kriza drastično 
poglobila in moderni človek osamljen in pod stresom zre v nebo, v katerem ni več veličine, 
ampak drobni kvantni delci, ki jih ne bo nikdar razumel. Osamljenost, stres in duhovna 
praznina so bolezni današnjega časa. In če obstajajo alternativne metode, s katerimi lahko 
omilimo samoto, se pomirimo in zapolnimo notranjo praznino, jih je vredno preizkusiti. Ne 
samo na naših klientih, ampak predvsem na nas samih.  
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Likovno ustvarjanje oziroma ustvarjanje mandal ne more delovati kot čudežna tabletka. Se pa 
v njem skriva mnogo večji čudež kot v tabletki. Čudež, ki mu pravimo kreacija. Gre za prvi 
stik človeka in likovnega materiala. Na belem, nepopisanem listu se kar naenkrat pojavijo 
barve, linije, oblike, pike, figure in simboli. Nastajati začenja nov svet. Poraja se življenje. V 
ustvarjanju je moč božanskega. Tako kot naj bi Bog ustvaril svet iz niča, tako iz niča, 
praznega lista, ustvarjalec ustvari svoj posebni svet. Svet, ki mu ni enakega. Zato je umetnost 
tudi vedno veljala kot božanska. Zato pa se je treba tudi zavedati njene moči in jo vnesti ne 
samo v življenja naših klientov, ampak tudi v življenja svojih bližnjih in v svoja. In zakaj ne 
začeti z ustvarjanjem mandal?  
 
Mandale skrivajo v sebi izjemen potencial. V teoretičnem delu smo skušali dokazati, da 
pozitivno učinkujejo tako na simbolični kot arhetipski in vizualni ravni. Mandale so 
sestavljeni simboli in za vsak posamični simbol v mandali so značilne funkcije, ki jih je moč 
uporabiti pri delu s klienti. Spontano se začnejo pojavljati v stanjih psihične zmede in 
dezorientacije, saj so podobe, s katerimi se izraža arhetip Sebstva, arhetip smisla in 
orientacije. Pomagajo pri psihični integraciji. So vodilo v procesu individuacije. Likovno so 
tako izpopolnjene, da že samo opazovanje teh svetih podob pripomore h koncentraciji in 
relaksaciji. Z lahkoto jih zaznamo. Ulovijo naš pogled in ga ohranijo na podobi. Slutiti nam 
dajejo svet, ki je onkraj naše imaginacije.  
 
Mandale so učinkoviti pripomočki na delavnicah pomoči z umetnostjo in primerne tudi za 
samopomoč. Barvanje prestrukturiranih mandal pomirja in zmanjšuje anksioznost. 
Ustvarjanje mandale pomaga pri organiziranju psihičnih vsebin, iskanju smisla in vnašanju 
reda v naša življenja. Risanje znotraj mandale omogoča, da izrazimo svoje boleče izkušnje na 
varen način. Mandala test pa je idealen, ko želimo dobiti hiter vpogled v čustveno stanje 
svojih klientov. 
 
Cilj magistrskega dela je bil potrditi pozitivne učinke ustvarjanja mandal ter podati smernice 
za njihovo praktično uporabo. V teoretični raziskavi v prvem delu smo si pomagali z literaturo 
na to temo, v praktičnem delu pa smo črpali tako iz literature kot iz svoje študijske prakse 
pomoči z umetnostjo. Skušali smo biti čim bolj strokovni in kritični. Včasih pa nas je le 
zaneslo v bolj poetične in mistične vode, kar je žal neizbežno, ko se ukvarjamo s skrivnostnim 
svetom mandal.  
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SEZNAM SLIKOVNEGA GRADIVA 

TEOTETIČNI DEL 

Slika 1: Kalachakra Sand Mandala (D. Patry Leidy in R. A. F. Thurman, 1997, str. 152) 

Slika 2: Sri yantra (Ahttp://bodhisattva.com/sri-yantra-thanka-lrg.htm, pridobljeno s spleta 
dne 14. 9. 2016) 
Slika 3: Mandala of Six Chakravartins (D. Patry Leidy in R. A. F. Thurman, 1997, str. 91)  
 
Slika 4: Simboli v mandali (računalniška grafika, avtorski izdelek) 
 
Slika 5: Arhetipska podoba (likovni izdelek, Center za mentalno zdravje V Gorici, Italiji) 
 
Slika 6: Pobarvanka (Nedeljske novice, maj 2016) 
 
Slika 7: Preprosta yantra (https://armoniefeminina.com/2011/11/29/seminar-despre-fascinatie-
linistirea-mintii-si-hotarare/, pridobljeno s spleta dne 15. 5. 2016) 
 
 
Slika 8: Budistična mandala (R. Arnheim, 2009, str. 11) 
 
Slika 9: Vidni aparat (V. Pečjak, 2006, str. 39) 
 
Slika 10: Tiger v naravi-primer ločevanja figure in ozadja (http://wallpaper.zone/tiger-in-
forest-wallpaper, pridobljeno s spleta dne: 27. 4. 2016) 
 
Slika 11: Račka (likovni izdelek, Center za mentalno zdravje v Gorici, Italiji, 2016) 
 
Slika 12: Združevanje elementov v like (računalniška grafika) 
 
Slika 13: Združevanje elementov v like (računalniška grafika) 
 
Slika 14: Združevanje elementov v like (računalniška grafika) 
 
Slika 15: Združevanje elementov v like (računalniška grafika) 

Slika 16: Luna (likovni izdelek, Center za mentalno zdravje v Gorici, Italiji, 2016) 
 
Slika 17: Figura v srcu (likovni izdelek) 
 
Slika 18: Različica yantre (računalniška grafika) 
 
Slika 19: Različica yantre (računalniška grafika) 
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Slika 20: Različica yantre (računalniška grafika) 
 
Slika 21: Različica yantre (računalniška grafika) 

PRAKTIČNI DEL 
 
Slika 1: Pobarvanki iz študije Curry in Kasser (2005, str. 82) 
 
Slika 2: Pobarvanka (Mandale za meditacijo, 2016) 
 
Slika 3: Pobarvanka (Mandale za meditacijo, 2016) 
 
Slika 4: Pobarvanka (Mandale za meditacijo, 2016) 
 
Slika 5: Pobarvanka yantra (računalniška grafika, avtorsko delo) 
 
Slika 6: Slon z ornamenti (http://www.shutterstock.com/pic-317597531/stock-vector-stylized-
fantasy-patterned-elephant-hand-drawn-vector-illustration-with-traditional-oriental.html, 
pridobljeno s spleta 2. 5. 2016) 
 
Slika 7: Realistično narisan slon (http://www.clipartkid.com/indian-elephant-clip-art-at-clker-
com-vector-clip-art-online-7kE2ZI-clipart/, pridobljeno s spleta dne 2. 5. 2016) 
 
 
Slika 8: Poenostavljen slon (http://www.embroiderydesigns.com/productdetails/mead-
artworks/1/mw1046a.aspx, pridobljeno s spleta dne 2. 5. 2016) 
 
Slika 9: Pobarvanka yantra (likovni izdelek, Center za mentalno zdravje v Gorici, Italiji, 
2016) 
 
Slika 10: Pobarvanka yantra (likovni izdelek, Center za mentalno zdravje v Gorici, Italiji, 
2016) 
 
Slika 11: Manjša pobarvanka yantra (računalniška grafika, avtorsko delo) 
 
Slika 12: Slika gospe X (C. G. Jung, 1973, slika1) 
 
Slika 13: Slika gospe X (C. G. Jung, 1973, slika 2) 
 
Slika 14: Slika gospe X (C. G. Jung, 1973, slika 3) 
 
Slika 15: Slika gospe X (C. G. Jung, 1973, slika 4) 
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Slika 16: Slika gospe X (C. G. Jung, 1973, slika 5) 
 
Slika 17: Zvezda (C. A. Malchiodi, 1998, str. 124) 
 
Slika 18: Prava mandala (C. A. Malchiodi, 1998, str. 124) 
 
Slika 19: Shema mandale (računalniška grafika)  
 
Slika 20: Mandala (likovni izdelek, Združenje za duševno zdravje Šent v Šempetru pri Novi 
Gorici, 2014) 
 
Slika 21: Mandala (likovni izdelek, Združenje za duševno zdravje Šent v Šempetru pri Novi 
Gorici, 2014) 
 
Slika 22: Mandala (likovni izdelek, Združenje za duševno zdravje Šent v Šempetru pri Novi 
Gorici, 2014) 
 
Slika 23: Roke (likovni izdelek, avtorsko delo) 
 
Slika 24: Risba znotraj kroga na črni podlagi (likovni izdelek, Center za mentalno zdravje v 
Gorici, Italiji, 2015) 
 
Slika 25: Risba znotraj kroga na beli podlagi (likovni izdelek, Center za mentalno zdravje v 
Gorici, Italiji, 2015) 
 
Slika 26: Izražanje čustev v krogu na beli podlagi (likovni izdelek, Združenje za duševno 
zdravje Šent v Šempetru pri Novi Gorici, 2015) 
 
Slika 27: Izražanje čustev v krogu na črni podlagi (likovni izdelek, Združenje za duševno 
zdravje Šent v Šempetru pri Novi Gorici, 2015) 
 
Slika 28: Primer podobe iz avtoričinega dnevnika mandal (likovni izdelek, avtorsko delo) 
 
Slika 29: Mandala test (računalniška grafika, avtorsko delo) 
 
Slika 30: Mandala test v italijanščini (računalniška grafika, avtorsko delo) 
 
Slika 31: Mandala test (likovni izdelek, Združenje za duševno zdravje Šent v Šempetru pri 
Novi Gorici, 2015) 
 
Slika 32: Ljubezen (likovni izdelek, Združenje za duševno zdravje Šent v Šempetru pri Novi 
Gorici, 2015) 
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Slika 33: Mandala test (likovni izdelek, Združenje za duševno zdravje Šent v Šempetru pri 
Novi Gorici, 2015) 
 
Slika 34: Zaskrbljenost (likovni izdelek, Združenje za duševno zdravje Šent v Šempetru pri 
Novi Gorici, 2015) 
 
Slika 35: Mandala test (likovni izdelek, Združenje za duševno zdravje Šent v Šempetru pri 
Novi Gorici, 2015) 
 
Slika 36: Hvaležnost (likovni izdelek, Združenje za duševno zdravje Šent v Šempetru pri 
Novi Gorici, 2015) 
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PRILOGE 
 

Priloga 1: Pobarvanka yantra 
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Priloga 2: Manjša pobarvanka yantra 
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Priloga 3: Mandala test 
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Priloga 4: Mandala test v italijanščini 
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