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Colorând mandale



DESPRE FLOAREA VIEȚII

Floarea Vieții este un simbol magic descoperit pe Terra acum
aproximativ 7000 de ani și a fost preluat de-a lungul mileniilor

de toate culturile și toate religiile lumii.
"Pe vremuri toate formele de viață din Univers cunoșteau

Floarea Vieții că model al creației – un tipar geometric care ne
poartă prin existența fizică, atât în interior cât și în exterior.

Apoi, noi am căzut în întuneric de la un nivel de conștiința
foarte înalt și

astfel am uitat cine am fost.  Secretul s-a păstrat mii de ani în
artefacte și sculpturi străvechi, răspândite în lumea întreagă.

Acest secret se află codificat în celulele fiecărei forme de
viață."

D. Melchizedek "Floarea Vieții- un secret străvechi  / Medialux
2008

Colorând /decorând aceste mandale inspirate din
 Floarea Vieții, tu vei reuși :

• Să te reconectezi cu Sinele tău și cu copilul tău interior;
• Să îți acorzi 30 de minute de pauză/liniște în cotidian,

echivalentul unei meditații;
• Să echilibrezi energiile feminină și masculină în corpul tău
• Să permiți genialității din ține să se manifeste și corpului

tău să se vindece singur, pentru că știe să facă asta
•Să refaci corpul calos dintre cele două emisfere ale creierul tău



ARTA DE A FACE NIMIC

Am ajuns in anul 2020 niste nebuni alergători dupa bani si senzatii tari, acumulat
de bunuri materiale, care ne ocupa toate colturile casei si nu ne mai lasa loc sa

respiram. Si apoi "ma intreb" de ce nu sunt „happy”,  de ce nu ma mai bucura nimic
din toate astea, de ce nu ma mai intereseaza lucrurile simple… 

Eu vreau sa ma bucur si când vad un copac inflorit!
Ce minunăție!

Dar am ajuns sa fiu atat de dependenta de telefon, incat nici noaptea nu il scot din
functiune. De ce oare am impresia ca nu pot trai, daca nu vad mesajele timp de

câteva ore?
Am facut un experiment, simplu, cat se poate de simplu, intr-o zi in care, accidental
am ramas fara electricitate cateva ore. Surpriza mare: nu am murit in momentul in

care telefonul s-a descarcat!  In alta zi, tot telefonul, singur, de la el putere, s-a
blocat! Timp de cateva ore nu mi-a dat voie sa il folosesc.  As fi zis ca este

"suprasolicitat psihic",  si cam asta era adevarul…Din nou surpriza: nu am murit
nici de data asta fara telefon, nu am incetat sa respir, chiar din contra, cred ca am

respirat usurata!  O alta „întâmplare” cu telefonul…crăpat cartela SIM : o
săptămâna fără telefon mobil, fără facebook pe strada si fara contacte: 

iaca-ta-ma-s încă vie!!
De atunci am decis ca de fiecare data cand am o ora-doua libere sa pun in aplicare

noua tehnica de viata / SA FAC NIMIC…si bineinteles fara telefon, fara internet,
fara nimeni, fara nimic! Da, da, ai citit bine.  SA FAC NIMIC.  

Am transformat forma negativa din limba romana, „a nu face nimic” care imi suna
chiar a dubla negatie, si am decis eu pentru mine ca „a face nimic” este o forma de
decuplare de la lumea exterioara. Si logic, daca te desprinzi de lumea exterioara

ghici ce surpriza vei avea?  Vei descoperi ca exista o lume interioara, care este mult
mai frumoasa si mai liniștită, daca ii dai voie sa fie! 

ARTA DE AFACE NIMIC mi-a deschis o noua poarta, 
catre LUMEA MEA INTERIOARA...

Laura Calous
https://lovecoffeeandlifeblog.wordpress.com/
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« Iubirea de sine înseamna sa ai grija de corpul tau, de mintea ta, 
de sufletul tau. Dacă tu nu ai grija, nimeni nu-ti știe avea.

Cum poate cineva sa știe din exterior dacă ești însetat sau flamand ? 
Când ti-e foame de cântec sau de tăceri ? De lacrimi sau de zâmbete ? Nimeni din

afara nu te face fericita. 
Fericirea este o stare interioara… 

 Degeaba ești buna prietena pentru celalalt, dacă nu reușești 
sa fii 

cea mai buna prietena a ta si inca te mai biciui. 
Alege sa fii de partea ta. 

Prietena draga, sa fii blândă cu tine însăți si sa ai pofta de viata ! Bucurie ! »

Hrisostom Filipescu



Colorează câteva mandale pe săptămâna!

Te va ajuta sa ajungi in centrul tau, la Sinele tau Divin.

1. Imprima unul din desenele de mai jos 

Mandala este un desen alcatuit din 3 cercuri concentrice, 

decorativ si simetric, 

care te ajuta sa te re-centrezi, pentru ca este tiparul Sinelul tau.

2. Alege un număr de la 2 la 9 , la întâmplare, fără sa te gândești, alege

numărul care iti vine prima data in gând. Dacă nu te poți decide rapid, 

cel mai simplu e sa tragi la sorti, sau sa dai cu zarul. Joaca-te !

3. In funcție de numărul ales vei alege culorile care te inspira in ziua

respectiva.  

De exemplu : numărul 5 – 5 culori,

sau  numărul 3 – 3 culori 

4. Incepi sa colorezi din centrul mandalei.

5. Foloseste toate cele 3(5) culori alese de tine , in centrul mandalei,

dupa cum dorești si te inspira. 

Aici nu mai sunt reguli, esti libera sa faci cum simți.   
 Da-ti voie sa colorezi cum simti !

6. Apoi vei colora si restul mandalei, «  luând culoare » din centru 

 ( pui varful creionului in centru, ca un gest simbolic) si colorand  restul

formelor, fara sa lasi nici un spatiu alb. Gestul de a lua culoare din centru

si a o re-pune in exterior simbolizeaza drumul gandurilor sau ideilor

noastre, interior-exterior, si mereu gasesti raspunsurile in interior!

7. Coloratul este o joaca, bucura-te de joaca ta -  in timp ce tu te joci,

creierul tau se linisteste, creativitatea se trezeste si te vei simti mult mai

bine. 

Raspunsurile vor veni de la Sine, ai incredere in Intuitie
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MANDALA își are originea în punctul ei central,
simbol aparent liber, lipsit de dimensiuni, 
care trăiește totuși orice potențialitate. 

Acestuia i s-au atribuit o multitudine de valori
simbolice cum ar fi: 

centrul misterios al energiei sau 
inima Universului,

 punct de plecare al creației, 
sau al cosmosului nemanifestat, al infinitului... “

punctul tăcut al începutului”. 

Octavian Simu – 
Mandala. Geometrie și artă sacră
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1. Asculta mai mult si vorbeste mai putin...
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2. Izvorul feminitatii este poarta catre o alta
lume, a magiei, a miracolelor si a iubirii sacre.
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3. Draga mea Zeita, nu uita ca ai  tot ceea ce iti 
trebuie pentru a reusi tot ceea ce iti doresti.
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 4. Intotdeauna facem cea mai buna alegere...
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5.  Daca ceva nu merge, fa altceva!



10.

6. Trateaza-ti corpul tau ca pe un Templu si stai in el. 
Este un vehicul pentru explorarea si experimentarea vietii pe

pamant!
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7. Simplitatea este adevarata feminitate
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8. Ce vrei tu cu adevaratat acum?
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9.  La orice problema exista o solutie!
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10. Daca vreodata ti se pare ca cineva are ceva cu tine,
 doar ti se pare!!
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11. Nu te agata, lasa-l ca vine singur!
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12.  Ca sa poti zbura e indicat sa fii usor...
arunca bolovanii din spate!
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13. "Simplitatea este cheia elegantei adevarate."  
Coco Chanel
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14. "Cea mai mare aventura pe care o poti avea
 este sa îti traiesti viata pe care ai visat-o."

Oprah Winfrey



15. "Pentru ochi frumosi, cauta frumosul în ceilalti. 
Pentru buze frumoase, rosteste doar vorbe bune, 

iar pentru echilibru în viata, mergi fiind constienta ca nu vei fi
niciodata singura."       A. Hepburn
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16. Frumusetea unei femei poate fi descoperita doar în
ochii ei, deoarece ochii sunt oglinda sufletului, 

locul unde salasluieste iubirea.



Mandalele- porți catre suflet

"Termenul de mandala deriva din limba sanscrita, inseamna
centru sau cerc, iar semnificatia sa se refera la punctul creator

sau la sinele interior. Bazele crearii mandalelor se pierd in
Orientul antic, unde pentru budisti reprezentau procesul dupa

care Cosmosul s-a format din centrul sau, iar crearea lor
simboliza propria calatorie initiatica ce permite cresterea

interioara.  Bogatia de forme  si multitudinea de culori ce se
imbina atat de frumos, a facut din realizarea lor o arta a

popoarelor orientale, fiind  principala lor forma de exprimare
artistica.

Mandala este un desen compus din forme geometrice si culori
diferite, fiecarui element fiindu-i atribuita o valoare simbolica.

Totalitatea acestor elemente spune o poveste, vibreaza la o
anumita frecventa, iar  construirea unui desen mandalic

reprezinta transpunerea grafico-simbolica a realitatii, a mintii
subconstiente sau a personalitatii proprii.

Inca din antichitate, omul a simbolizat in desene realitatea pe
care o percepea, atat pe cea fizica, cat si pe cea non-fizica: au

fost gasite in pesteri reprezentari grafice ale astrelor – Soarele si
Luna, ale Universului, ale elementelor naturale – foc, apa, aer,

pamant,  eter, precum si forme geometrice ce reprezentau
lumea inconjuratoare (cerc, patrat, triunghi). Simbolurile

reprezinta o baza a comunicarii, iar unele simboluri sunt atat de
vechi si atat de adanc impregnate in memoria colectiva, incat
formeaza un alfabet inteles de catre orice om de pe pamant, 

in mod constient sau nu!"

sursa Aurora Puiu - internet
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Mandale in natura
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Legume sau fructe taiate in sectiune
 se arata lumii intocmai ca

 niste mandale!

V i a t a  i n c e p e  d i n  i n t e r i o r  c a t r e  e x t e r i o r
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"Nu exista fructe fara seminte.

 Totul incepe din interior catre exterior."
 "

Laura Calous
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Samanta vietii

COLOREAZĂ ca un copil....
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Daca eu pot si tu poti!

Am auzit fraza asta de multe ori, acum o dau mai departe,
 pentru ca este adevarata,
 am probat si se verifica !

Am putut sa trec peste bariere, frici, examene ale vietii. 
Toate sunt doar dovezi ca pot mai mult.

“Cand am inteles ca totul depinde doar de mine, m-am linistit”.
Atunci am inteles ca fericirea mea , propria mea fericire, inseamna asumare

100% si 
ca nu mai pot da vina pe nimeni, ca doar eu sunt raspunzatoare de viata mea.

Buna, rea, este viata mea. 
Si cum ar fi daca as face in asa fel incat viata mea sa fie exact asa cum o visez ?

Oare e posibil ?
Inteleptii spun ca da… si am inceput sa imi desenez viata  in mandale.

        

                      fragment din cartea “De la carbune la diamant” – Laura Calous
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Floarea vietii

COLOREAZĂ ca un copil....

28.



POVESTEA MEA

Eu sunt Laura Calous, 
o femeie împlinită și fericita, mama a doi băieți minunați, dascăl de meserie si de suflet,
în prezent sunt life coach si sunt pasionata de mandale si floarea vieții, de feminitate si
uleiuri esențiale si mai ales de Autocunoaștere.
     Dar nu am fost întotdeauna asa de happy…ca sa nu zic mai rău. Acum 16 ani îmi
părăseam familia, copii, jobul si țara…eram in depresie totala, după un mariaj eșuat.
Imaginea mea era șifonată bine si asta nu îmi plăcea deloc, dar asta era realitatea si nu
știam cum sa o schimb. Am fugit crezând ca problemele rămân in urma mea, dar
surpriza, problemele au rămas în mine, pentru ca erau ale mele, eu cu mine. Era musai
sa le rezolv în interior. 
    Dupa încă 9 ani de căutări am descoperit mandalele si dezvoltarea personala.Am
întâlnit Floarea Vieții .  Începusem sa colorez mandale, mergeam săptămânal la un curs
de vineri seara si era atat de bine, corpul meu se simțea împlinit, încât nu ma puteam
opri din desenat. Aveam un ritual zilnic, de desenat si colorat, era ca un fel de
medicament pentru tot, simțeam cum toate nelămuririle se lămuresc si tot șirul ADN se
reașează la locul lui.  
          5 ani mai târziu am terminat școala de coaching si am decis sa devin life coach cu
norma întreagă, adică în sfârșit am decis sa fac doar ceea ce îmi place. Recunosc acum,
după cativa ani dificili dpdv financiar, ca a fost cea mai buna decizie din viata mea.
Mi-am descoperit pasiunea: feminitatea si autocunoasterea. Am creat un program de
feminitate si autocunoastere pentru femeile care vor mai mult de la viata lor.  Lucrand
intens si cu pasiune, cu ele si cu mine in acelasi timp, am realizat ca floarea vietii este un
exercitiu complet pentru noi, deoarece atinge in acelasi timp si creativitatea si re-
conectarea cu sinele si faciliteaza drumul catre sursa salbatica pe care femeia moderna
a pierdut-o de-a lungul sutelor de ani. 
Daca mai lipsea ceva pentru ca aceasta reteta sa fie perfecta, era un ingredient care sa
accelereze acest proces de vindecare si transformare a femeii. 
Eu personal foloseam deja uleiurile esentiale in casa mea, de ani de zile si mi-am seama
ca acestea ma ajuta enorm. Acum ajut femeile din lumea intreaga sa isi redescopere
puterea interioara prin programele si cartile mele. 
Visul meu este ca pana in 2022  sa schimb viețile a 1 million de femei. 
Fii si tu parte dintre aceste minunate Zeite, dând mai departe aceasta cunoaștere
deosebita, care este reprezentata de Floarea Vieții.
Iti multumesc ca citesti aceste rânduri si ca esti decisa sa faci ceva pentru tine însăți: 

 

IUBEȘTE-TE ȘI VEI IUBI ÎNTREG UNIVERSUL

Laura Calous


