
 

Betydning af Mandala 

Det bogstavelige betydning af ordet ”Mandala” betyder cirkel, og cirkel mandalaer er også en af de mest almindeligt 

tilgængelige former for mandalaer.  

Cirkler har meget stærk betydning i utallige religioner og traditioner, primært hinduisme og buddhisme.  

Vi så først deres opståen i regioner på tværs af Himalaya og Indien, hvor folk brugte mandalas kunstneriske udtryk til 

at danne symbolske forhold mellem universet og ånden. 

Gamle hinduistiske skrifter skildrer mandalaer som en periode med kreativitet, kraftfuld eksistens og et symbol på 

dybere forbindelse med selvet og universet som helhed.  

I moderne tid er mandalaer blevet et populært symbol på meditation, som hjælper med at øge fokus, dæmpe 

tanker, mens man mediterer, bekæmper stress og angst, værdsætter naturens skønhed og danner en større 

forbindelse med sig selv. 

De fleste mandalamønstre og designs, der er blevet populære i den moderne verden, sporer deres rødder tilbage til 

tibetanske buddhistiske kulturer, hvor åndelig betydning repræsenterer tilværelsens renhed og hellighed, som 

fremhævet af Buddha.  

Disse mandalaer kan beskrives som meget komplekse malerier med fængslende detaljer, levende rige farver, der 

skildrer hinduers og buddhisters kosmologiske traditioner. 

I hinduismen er mandalaer et værktøj til at se det åndelige univers og repræsenterer cyklussen af forekomst, 

gentagelse og eksistens.  

En mandala repræsenterer generelt den spirituelle rejse, startende udefra til den indre kerne, gennem lag. I en 

spirituel eller religiøs proces er en mandala en periode på cirka 40 dage, hvor det menneskelige system fuldender en 

fysiologisk cyklus. 

 

Denne gamle østlige kunst er et ekstremt populært udtryk, der hjælper utallige individer med at genvinde deres 

fokus, deres selvtillid og deres koncentration ved at danne en dybere forbindelse med deres virkelige jeg.  

Moderne forbrugerisme har forbundet mandalaer med den boheme livsstil og markerer dermed dens fremkomst i 

boligindretning, mode, tilbehør, skønhed og andre aspekter af vores liv. 

Hvor skal du placere en mandala i dit hus? 

For at holde den naturlige strøm af energi i gang gennem soveværelset, placer den håndlavede mandala i en 

træramme og hæng modigt på væggen nær sengen. En mandala hængende på væggen kan tjene som beskyttelse 

mod negativ energi og uvelkomne følelser af vrede, had eller depression. 

 

Motiver på mandalaere; 

Lotus: Lotusblomsten betragtes i mange forskellige kulturer, især i østlige religioner, som et symbol på renhed, 

oplysning, selvregenerering og genfødsel. Dens karakteristika er en perfekt analogi til den menneskelige tilstand: selv 

når dens rødder er i det mest beskidte vand, producerer Lotus den smukkeste blomst. 

Elefant: Elefanten symboliserer stor magt og styrke, og den beslutsomme natur, der nægter at give efter for sin 

samvittighed. I buddhismen betragtes den grå elefant som et tegn på et sind, der endnu skal trænes, og et sind, der 

sandsynligvis vil blive distraheret fra vejen til oplysning. Mens den hvide elefant repræsenterer tilstanden af ægte 

oplysning, som kun kan opnås ved at kontrollere sine tanker og praktisere opmærksom meditation. 

Blomst: Livets Blomst har et komplekst geometrisk design, hvor utallige overlappende cirkler er arrangeret i 

udseendet af blomsterblade. Den fremmer fokus og koncentration under meditation ved at eliminere distraktioner. 
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