
Mandala	laskavosti

Slovo mandala pochází ze staroindického jazyka a znamená kruh nebo oblouk. 
Je to většinou kruhový obrazec, který symbolizuje jednotu a harmonii.

Do středu (nebo od středu) mandaly směřují symetricky uspořádané tvary. 
Mandala může také obsahovat různé symboly. Tvoření mandal přináší zklidnění 
a koncentraci. Do tvorby mandaly můžeme také vložit své pocity a myšlenky.

Pokuste si uvědomit, co pro vás znamená slovo laskavost. Jaké to je, když se 
k vám někdo zachová laskavě nebo když se tak zachováte vy sami?

Sedněte si do kruhu a rozdejte si papíry (dílky kruhu) – podávejte si je co 
nejlaskavěji. Jaká slova můžete při předávání použít? Jaký pohyb

Nyní společně vytvořte mandalu laskavosti.

Označte v nabídce symboly, které byste rádi použili v mandale Laskavosti 
a zamyslete se proč:

ź srdce
ź hvězda
ź srdce
ź slunce
ź měsíc
ź květina
ź spirála
ź čtyřlístek
ź kruh
ź trojúhelník
ź čtverec
ź křivka

Tato lekce byla připravena pro projekt #jsemlaskavec Nadace Karla Janečka, na základě metody 
Hodnotového vzdělávání Cyril Mooney a učebnic My jsme svět.

Více na www.laskavost.cz/jsemlaskavec a www.hvcm.cz.



Rozdělte se do skupin po 5. Řekněte si postupně ve skupině, který symbol či 
tvar jste si vybrali a proč. Vyberte za skupinu jeden, který bude pro vaši 
mandalu společný.

Vytvořte mandalu laskavosti tak, že každý namaluje svůj díl. Můžete mandalu 
konkrétněji zaměřit na laskavost k přírodě, k lidem, ke zvířatům.

Než začnete tvořit, znovu si uvědomte (můžete si zavřít oči), jaký to je pocit, 
když se k vám někdo zachová laskavě nebo když jste sami laskaví. Zkuste 
tento pocit pojmenovat jedním slovem. Představte si všechny barvy, které 
tento hřejivý pocit vyjadřují. Před kreslením si pocit nechte přejít přes ruku do 
barev a tvarů vaší mandaly. Představte si všechny barvy, které při práci se 
soustřeďte na to, se ve vás odehrává, jaké se objevují pocity, poslouchejte, jak 
pastelka šustí po papíře, vnímejte, jaké dělá tahy. Nejde o výsledek, ale 
o proces tvoření.

Tip: Mandalu můžete tvořit také z přírodních materiálů (šišky, kamínky, písek...).

Dejte jednotlivé dílky k sobě, aby vytvořily kruh a vznikla tak mandala 
laskavosti

Mluvte o tom, co vidíte, co vás při pohledu na společné dílo napadá.

Podívej se na společnou mandalu a pokus se dokončit následující věty:

Laskavost je pro mě jako kruh, protože....

Laskavost má různé barvy, protože...

Laskavost ................

Laskavost začíná u každého z vás, ale je mnohem širší než jeden dílek papíru.

„Buďte laskaví vždy, když je to možné. 
Vždy je to možné…“ Dalajlama


