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Výběr pěti nejvýznamnějších mandal 

 

 



 

Chronologické rozložení všech mandal   

„To je krása…Některý jsou trošku slabší, když na to koukam, ale jsem nadšená.“ Tak zněla 

první reakce autorky, když jsme po podlaze rozložily všechny obrazy. Měla pocit, jako by 

navštívila nějakou výstavu, kterou nestvořil světoznámý umělec, ale ona sama – „…je to 

zvláštní spokojenost“.  

Autorka začala srovnávat první a druhou polovinu výtvorů a říká, že jí to přináší nové 

pohledy a nová spojení mezi jednotlivými obrazy. Jediná mandala, která ji z celku 

znepokojuje, je poslední, s níž se zatím nevyrovnala a dokonce by ji měla tendenci vyměnit za 

nově utvořenou. 

K.: „Co cítíš, když vidíš ty mandaly jako celek?“ 

Julie: „Mam z toho hrozně dobrej pocit, nečekaně, Líbí se mi, že jsou barevný. Přijdou mi 

sytý, plný, energický.“ 

Vzhledem k tomu, že mandaly vždy vnímala jako velice energické, popadala ji touha každou 

z nich nějakým způsobem zklidnit. 

Zajímá mne, jestli některý výtvor vystupuje z celku svou zvlášností. Autorka vybere mandalu 

se svíčkou (č. 12), která se prý oproti jiným vyznačuje klidností a plynutím, a mandalu 

s motýlem a vlčím mákem, jež zobrazuje konkrétní motivy. Poté stočím otázku k opačnému 

pohledu, k tomu, co obrazy naopak spojuje a jaké slovo by spojení vystihovalo. Nakonec je 

jím slovo SYTOST.  

K.: „Máš pocit, že jsi sytá?“ 

Julie: „Ne. Přesycená nechci bejt, to by člověk neměl čeho dosahovat.“ 

K: „Myslela jsem ve smyslu, plnosti, že jsi plná a ne prázdná, že nenecháváš bílej, prázdnej 

prostor.“ 

Julie: „Jo, to jo.“ 

Hovoří o tom, že by zpětně orámovala všechny mandaly. Ptám se, zda si myslí, že potřebuje 

mít výrazné hranice. „Asi to nechci slyšet, ale asi jo.“ Mluvíme o tom, že nikdy nepřekročila 

hranice kruhu, které pro ni právě definují mandalu – „…mam to tak nastavený, že mandala je 

jen kruh…ty přesahy nejsou nutný.“ V tomto kontextu zmiňuji, že vlastně ani jednou 

nezvýraznila pozadí mandal. Překvapeně se na mne zahleděla a sdělila, že ji vůbec nenapadlo 

pozadí vykreslit, naopak by kruhy klidně i vystříhala. 

 

Vstupní rozhovor 

 

1. Co Tě přivedlo k přijetí nabídky účastnit se výzkumu? 

„Byla to neobvyklá a originální nabídka. Mám ráda neobvyklé věci. Hlavně mě k tomu vedla 

zvědavost a to, že mam možnost se poznat. Celkově výtvarná expresivita je zajímavé téma.“ 

 

2. Řešíš aktuálně nějakou životní potíž? 

„No, řešim. Spoustu“. 

 

a. Něco z té spousty vyvyšuje nad ostatními, je víc aktuální? 

„Třeba situace doma“. 

 

b. Rodinný vztahy? 



„Ne, spíš životní situace mojí mamky. Není v lehký životní situaci. Je lékařka a má nějaké 

potíže, navíc úmrtí v rodině, nemoc mýho taťky.“ 

 

c. Cítíš se těma rodinnýma potížemi přetížená? 

„Jo, nemůžu najít správný východisko, jak z toho ven. Musim na to furt myslet.“ 

 

d. Máš pocit, že za to, co se doma děje, přebíráš zodpovědnost? 

„Jo a nevim, jestli je to dobře. Oni nad tim přemýšlí, ale nehledaj radikální řešení. Už to tak 

dlouho nevydržim. Mam permanentní strach, že se něco stane. Že mamka někde omdlí nebo 

tak. Mam strach už jen když mi přes den zvoní mobil, protože se jinak voláme večer.“ 

 

e. Myslíš, že přebírání zodpovědnosti za vše, co se v rodině děje, mohlo bejt 

jedno z témat naší práce? 

„Myslim, že jo, ráda bych to posunula někam dál.“ 

 

f. Přebíráš zodpovědnost za něco, za co nemusíš, i jinde než doma? 

„Určitě. Kamarádi mi to často říkaj.“ 

 

3. Jaké jsou Tvoje pocity na počátku výzkumu? 

„Nejisté očekávání, ale zároveň velké nadšení. Zvědavost, velká. Těšim se.“ (smích) 

 

4. Co od toho procesu očekáváš? 

„Hlavně posun v řešení toho tématu a zároveň se trochu bojim výsledku. Je to mým 

charakterem, že o sobě pochybuju. Bojim se, že na povrch vyplyne, že jsem špatná, špatná, 

špatná.“ 

a. Proč bys měla bejt špatná? 

„Když se dělaj psychologický testy, každej si přeje bejt optimista, ne pesimista. Tak nějak 

podobně. Že zjistim něco, co si nepřipouštim nebo mi není příjemný“ 

 

b. Nebejvá to ale součástí vývoje, vyrovnat se s tim, jakej jsem? 

„Určitě.“ 

c. Bojíš se teda tak trochu sama sebe? 

„Jo, víc než trochu. Ta vnitřní vyrovnanost není taková, jaká by měla bejt. Jsem člověk, kterej 

o sobě hodně pochybuje. Třeba nezvu lidi na svoje vystoupení. Upřímně zvu jen svý rodiče, 

aniž bych z toho měla špatnej pocit. Bojim se toho, co o tom druhej řekne, jak to bude 

vnímat.“ 

d. Jsou to pochyby nebo myslíš, že by to mohl bejt i to, že si tak nevěříš? 

„Ne, spíš pochyby.“ 

 

e. Je to touha po dokonalosti? 

„Jo, asi touha zavděčit se. Aby někdo z toho nebyl znuděnej, naštvanej, že to bylo hrozný. 

Když řekne, že to bylo hrozný, je to pro mě těžký.“ 



 

f. Hůř snášíš kritiku? 

„Myslim, že ji i vyhledávam, ale když je ve velký míře, hodně dlouho ji nosim v sobě a 

nedokážu se odprostit.“ 

 

g. Brání Ti to v další činnosti? 

„Trochu mě to paralyzuje.“ 

 

5. Jaká je Tvoje zkušenost se sebevyjadřováním pomocí barev a tvarů? 

„Žádná. Je to špatný?“ 

 

a. Ne. Vůbec. 

„Na gymplu jsem si kreslila vždycky papírky. Abstraktně, ale vždycky z toho vzešlo něco 

konkrétního.“ 

 

6. Setkala ses již s pojmem „mandala“, popř. co si pod ním představuješ? 

„Setkala jsem se jen s takovým základním, všeobecným povědomím. Na základce jsme třeba 

vybarvovaly ty natištěný.“ 

 

a. Co to pro Tebe znamená? Jakej to má smysl? 

„Na to chci přijít.“ (smích) 

 

b. Víš třeba, s jakým jménem se to pojí? Nebo odkud se mandala vzala? 

„Asi Indie.“ 

c. Víš, jakej má smysl v Indii? 

„Ne, nevim.“ 

7. Na to, už jsi mi asi odpověděla, ale máš nějakou konkrétní zkušenost s tvorbou 

mandaly? 

„Akorát ty omalovánky, asi čtvrtá třída.“ 

 

 

Závěrečný rozhovor 

 

Jaký to pro tebe bylo a co ti to přineslo? 

„Celkově to bylo pro mě přínosný, velmi, v tom, že jsem se začala zabývat…na začátku jsme 

pojmenovali problémy, kterýma jsme se zabývali a už jenom to, že jsme je 

pojmenovali…zabývat se těma problémama, obrovskej přínos vidim v tom, že jsem něco 

tvořila výtvarně, hrozně mě baví tvořit barvama. Celkově mi to přijde jako zajímavej 

projekt…Byla jsem součástí toho a je to zajímavý. Je to jedinej projekt, do kterýho jsem se 

zapojila a je zajímavý sledovat ten vývoj. Problémy se od začátku změnily, na konci jsme 

řešily úplně jiný věci. Některý mandaly mam silně spojený s určitejma problémama…jedinou 

negativní stránku vnímam v tom, že jsem se nechtěla opakovat, ta touha udělat něco jinýho 

předčila to tvůrčí. Potřeba něco novýho vytvořit předčila tu první spontánnost. To vědomí 



toho, že teď musíš něco namalovat. Je to tim, že je to součást výzkumu. Kdybych to dělala 

sama, vznikaly by možná jinak. Čím víc jsme postupovaly, tím víc jsem se bála, že nepřinesu 

něco novýho, ale většinou jsem byla překvapená, co z toho vzniklo, na začátku byla malá 

představa, kterou jsem rozvinula, ale nikdy jsem ji úplně nenaplnila.“ 

 

 

Jakej je podle tebe rozdíl mezi očekáváním a realitou? 

„Měla jsem hodně nejistý očekávání, byla to jedna velká neznámá, i to, že na konci vidim 

v tom procesu i pokrok, třeba v tom svým kreslení. Už jsem pak dokázala něco líp vyjádřit a 

nějak se s tim poprat. Ten výslednej proces nevim, jestli jako předčil, ale to očekávání bylo 

hodně abstraktní. A jak se to vyvíjelo. Bavilo mě to, hrozně, to tam napiš.“ (smích) 

 
Co ti to dalo? 

„Hrozně moc. To, že se ty problémy pojmenovaly je jeden z největších pokroků, jak se to 

vyvíjelo, měnilo. Výtvarný vyjadřování nikdy nikomu neuškodilo a mě to bavilo. Teď z toho 

mam dobrej pocit. Že máš z nějakého výtvoru nebo činu dobrej pocit. I z toho, že jsem celej 

rok takhle malovala a jak jsem to viděla rozložený, tak se mi to líbí a jsem na sebe docela 

hrdá!“ 

 
Zaznamenala jsi nějakej vývoj? 

„Určitě, už jenom že se přešlo od těch problémů, že se od nich ustoupilo, že už je nevnímam 

jako hlavní problémy. Ten proces na to měl vliv. Minimálně v tom, že se o tom mluvilo, že 

jsem nad tim přemejšlela, že se to konkrétně pojmenovávalo. Za ten rok to převýšilo o sto 

procent, občas víc, než jsem chtěla, ne vždycky to bylo příjemný zjištění.. Některý vlastnosti 

mam i záporný, přiznat si, že to tak je a něco s tim dělat.“ 

 

 

Co z toho všeho mělo pro tebe největší váhu? 

„Asi to mluvení o těch problémech, asi ten vývoj, hlavně sledování tý proměny, ten celoroční 

vývoj. Tady z toho to úplně zpětně vidíš i svou datací.“ 

 

Myslíš, že je to něco jako svědectví? 

„Jo,je to skoro jako ňáký fotoalbum.“ 

 
Co byl přínos toho samotnýho kreslení? 

„V tom, že jsem si dřív někde furt čmárala a najednou jsem měla prostor pro kreslení, a 

minimální vývoj v kreslení tam asi vidět je. V tom různým kombinování barev a tvarů, ve 

fantazii. Je to pro mě fakt příjemný, takový pozastavení, sedneš si a jenom kreslíš, někdy taky 

ventilování emocí.“ 

 
Utříbila sis někdy ty věci u kreslení? 

„Někdy víc a někdy míň.“ 

 
A jak vnímáš přínos toho dialogu nad mandalama? 

„Ty rozhovory mě přivedly úplně na jinou cestu, hrajou asi v tom vnímání podstatnější roli, i 

v tom uvažování nad tim, byly razantnější než to samotný kreslení. Mam pocit, že mě to 

vždycky navedlo na nějakou cestu. Všechny ty rozhovory se děly na základě tý mandaly, takže 

jedno bez druhýho by asi nešlo!“ 

 



 
Myslíš, že budeš v kreslení pokračovat? 

„Hrozně jsem nad tim přemejšlela, Přijde mi to hezký a přínosný, ale teď už nemam ten hnací 

motor, že musim něco odevzdat, donutit se kreslit bude těžký. I když vim, že bych si hrozně 

ráda kreslila, ale lenost a volnomyšlenkářství je silnější než vůle. Ale časem určitě, i když asi 

ne v takový intenzitě.“ 

 

To přece není úplně tak o vůli, ne? 

„Mam hrozně málo chvil, volných. Potřebuju na to mít dost času…Musim vědět, že mam pocit 

volna…Budu si hledat výmluvu, proč na to ten prostor není, mam to tak se spoustou věcí. Je 

tu spousta jinejch povinností.“ 

 

 

Příběh k pěti mandalám 

 

Mandala v pořadí třetí se výrazně liší od předchozích dvou. Modrá barva výrazné koule je 

sice totožná s tou z minulé mandaly, avšak to je skoro to jediné. Objevují se nové barvy, nové 

motivy, nové inspirace. Pořád je pro mě tvoření mandaly něco nového, stále mi trvá dost 

dlouho, než začnu. Než se rozhodnu co a jak. Které barvy, jak začít…Nápad vytvořit tuto 

mandalu jako puzzle je celkem dobrý, avšak postupně zjišťuji, že má prostorová představivost 

hodně pokulhává a vytvořit zaoblenou řadu malých dílků není vůbec snadné. S přibývajícími 

kousky navíc roste nespokojenost s výběrem barev. V prvních dvou mandalách byla silně 

dominantní žlutá. Sytě žlutá. Teď je vše laděno mezi tmavě červenou, modrou, petrolejovou, 

fialovou. Začíná to být na můj vkus až příliš tmavé, neveselé. Nálada ani mé celkové 

rozpoložení sice nebylo nijak veselé a jásající, ale tato kombinace byla až příliš tvrdá. Proto 

bylo třeba něčím celou plochu rozjasnit. Ale zase jsem chtěla zůstat ve stejných barevných 

odstínech, v podobném tónu. Přišla mi pro to vhodná jemná nachová, jako pozadí. Ale do 

toho volného prostoru to chtělo ještě něco. Něco jednoduchého, ale impozantního. Velká 

vystínovaná koule, v syté královské modré barvě, byla bezesporu dobrou volbou. Zpětně 

vnímám tuto mandalu zcela odlišně. Mám s ní spojenou představu oné koule, jak padá a bortí 

složené puzzle, které se následně rozlétají do všech stran. Bortí se tak celý přednastavený řád. 

V mandale nyní vidím obrovskou pružnost, změnu, pohyb. A tím se mi stává velmi 

sympatickou! 

 

Mandala v pořadí čtvrtá navazuje na mandalu třetí. Opět se zde objevuje motiv koule, 

přibližně podobné velikosti, stejného vystínování. Avšak barvy jsou naprosto kontrastní. 

Z celého obrazce sálá žhavost a teplo, převážně kvůli sytým výrazným odstínům. Chci, aby se 

směrem od koule rozšiřovaly jasné paprsky, ale aby nebyly se středem těsně propojeny. 

Celkový dojem je však spíše takový, že původní paprsky mohou být vnímány jako prostor 

mezi nerovnými pruhy vycházejícími přímo od koule. Záměr byl sice opačný, ale nebráním se 

tomu. Do žlutých nepravidelných trojúhelníčků ještě přidávám oranžovou barvu, což 

napomáhá představě ohně. Okraje mezi pruhy a trojúhelníky nejsou vůbec rovné, ani 

pravidelně vlnité. I to by mělo znázorňovat sálání ohně a možná dostat do mandaly trochu 

pohybu. Oproti předchozím mandalám trvá proces tvoření o něco kratší dobu a s výsledkem 

jsem od počátku smířená a spokojená. Od samého začátku pracuji jenom se dvěma barvami, 

které jsem si připravila a nepotřebuji příliš času na dlouhé rozmýšlení, co a jak, což také 

nebývá časté. Je hodně impulzivní, jasná, ale přesto zajímavá netypická. Pravděpodobně jedna 

z nejvýraznějších mandal celého cyklu.   

 



Jestli-že jsem si o čtvrté mandale myslela, že je hodně impulsivní, tak o desáté si to myslím 

desetinásobně. Celkové rozpoložení a nahromaděné emoce zapříčinily, že tato mandala byla 

vytvořena v rekordně krátkém čase. Pět vybraných barev střídám a bez jakéhokoli rozmyslu a 

plánu maluji ze středu mírně zvlněné a rozšiřující se proužky. O chvilku později zjišťuji, že 

střed sice není v přesném středu, ale co na tom. Nahromaděná energie mi nedovoluje se tím 

dlouze zabývat. Nachová, tmavě červená a fialová jsou podobné barvy a proto zde důležitou 

roli hraje šedá, která vše mírně zjemňuje, a také žlutá, která naopak vyniká svojí výrazností. 

Taková světlá naděje. Nedá se moc mluvit o kreativním malování, jako spíš o impulsivním 

čárání. Často přetahuji i přes okraj mandaly. Mám z celého výtvoru špatný pocit. Hodně 

špatný. Stydím se, že jsem něco takového vůbec vytvořila a chci ji zničit. I v následujících 

několika týdnech bych ji nejraději roztrhala. Postupem času ale získávám určitý nadhled nad 

celou situací. V současnosti začínám mít k této mandale dosti pozitivní vztah. Barevné 

kombinace se mi líbí a tehdejší situaci beru s úsměvem. Líbí se mi stále víc a víc. 

 

 Patnáctá mandala je netypická svým pohybem. Baví mě ona rotující představa. Snažím se 

znázornit něco jako větrník, do kterého stačí fouknout a on se dá do pohybu. Zde je vše 

zkomplikováno ještě mnoha dalšími kolečky, která do sebe musejí zapadat, aby došlo 

k vzájemné harmonii. Tvořením strávím celkem dost času, snažím se, aby každé kolečko 

samostatně znázorňovalo rotující pohyb. A to by mělo napomoci celkovému dojmu, že vše se 

točí, vše je v pohybu. Po dokončení se pozastavuji nad počty různých komponentů, které mi 

přijdou nepřehlédnutelné. Nejvýrazněji vyčnívá číslo 5, kdy hlavní dominantu tvoří pět tmavě 

modrých koulí. Dvakrát je spojuje pět postupně se zmenšujících nachových koulí. Ke každé 

modré okrajové kouli vede ze středu pět nachových pruhů. A s tím úzce souvisí číslo 3. Tři 

z těchto pruhů jsou výraznější, dvakrát jsou modré koule propojeny jen třemi nachovými 

koulemi. To vše pak bortí nejvýraznější prvek celé mandaly, tedy zvlněný kříž. Zástupce čísla 

4. Každé rameno je navíc rozděleno na čtyři trojúhelníky. Zajímavá symbolika, kterou však 

vidím až s odstupem času. Původně rozhodně nebyla zamýšlena. Baví mě pohyb, baví mě 

barvy a určitá pozitivní energie, která z mandaly vyzařuje.  

 

Předposlední mandala ve mně původně vzbuzovala dost rozporuplné pocity. Byla jsem s ní 

v podstatě velmi spokojená, ale nějakou chvíli mi trvalo, než jsem se smířila s volbou barev. 

Co mě ale baví na této mandale nejvíc, je hra s představami. Prostřední modrá „konstrukce“ 

připomíná kovářský výtvor ze železa. Skoro jako by se dal zvednout a volně odebrat. Zůstaly 

by jen květiny, které jsou pevné, ne však tak pevné, aby se nemohly mírně pohnout. Proto 

když na ně zase želízko vrátíme, ony se mírně zhoupnou, jako by byly na pérku. Modré 

půlkruhy z okraje mandaly se pak mohou volně roztáhnout ke středu a překrýt tak celý 

prostor. Mandala je netypická svou ornamentálností.  Vše je zaobleno, jediné květiny mají 

špičaté okvětní lístky.  Při malování mám neustálou potřebu něco měnit, proto je konečný 

výsledek velmi odlišný od původní představy. Výjimečně začínám ze samého středu a pak se 

vše postupně rozvíjí. Postupně přibývá ornamentů, vykreslování zabere víc času než obvykle. 

I když už je celá plocha zaplněná, dodělávám zpětně některé detaily. Svou ornamentálností 

vyčnívá nad ostatními mandalami. I barevná kombinace zelené, červené, modré a růžové není 

u mě obvyklá a působila proto na mě dosti nepřirozeně. Postupem času jsem se s tím však 

vyrovnala  



Příloha 2 – Štěpán 

Mandaly 

 

 

    
1. mandala                 2. mandala 

 

    
3. mandala                 4. mandala 

 

    
5. mandala            6. mandala - Marnost 

 

 



    
7. mandala         8. mandala – Fenomenologie čtyřlístku 

 

 

 

    
9. mandala         10. mandala – Koule věků, Přijetí 

 

 

 

    
11. mandala – Vlajka Itálie        12. mandala 



    
13. mandala           14. mandala 

 

 

 

    
15. mandala – Slunce v zenitu        16. mandala 

 

 

 

    
17. mandala – Stavba banánového zoufalství          18. mandala – Modrá nálada 

 



    
19. mandala – Tobogán do neznáma    20. mandala – Diamantový prsten 

 

 

 

 

 

 
 

    
 

    
 

 

Výběr sedmi nejvýznamnějších mandal (autorovi pět nestačilo) 

 

 



Vstupní rozhovor 

 

1. Co Tě přivedlo k přijetí nabídky účastnit se výzkumu? 

„Přímo asi to, žes mě oslovila. No a poznávání něčeho novýho a sebe sama. Taky z toho 

profesního. Psychologie. Setkat se a seznámit s tou prací. Že to neni jen tlachání jako 

v hospodě a má to nějakej řád.“ (smích) 

2. Řešíš aktuálně nějakou životní potíž? 

„Hodně řešim, že nevim, co chci v životě dělat. Kam se vrtnout. Nevim, co se sebou. Jsem 

takovej idealista, vždycky si něco vysnim. 

a. A o čem sníš? 

„Třeba odjet na pár let pryč. Ale tahle země lidsky, i jenom geograficky, mi hodně dává.  

A chci, aby se to tu pozvedlo. Jsem takovej člověk, co hodně věcí začne a málo dodělá. Láká 

mě spoustu věcí. Jsem v takovým bodě, kdy se rozhoduju, co mě naplňuje. Na jednu stranu je 

dobrý přemejšlet, ale způsobuje to i úzkost. Co když se rozhodnu špatně?Mam více variant. 

b. Jaký varianty? 

Přemejšlim nad třema základníma variantama. Upnout se na Itálii, začít se tomu hodně 

věnovat, jazyku, kultuře..Pak si třeba zřídit cestovní kancelář a půl roku bejt tady a půl roku 

tam. Bavilo by mě učit italštinu. Jsem možná naivní. Baví mě kontakt s lidma a myslim, že 

mam co předat. Hlavně jakým způsobem. Druhá je, že bych se zaměřil na školku. Že bych to 

studoval a pak pracoval. Tam mě láká společná práce s dětma. Jak jezdim na tábory, děti už 

jsou starší a vidim, jak je škola formuje. Kolektiv i pedagog může pomoct zaměřit, když rodiče 

zaostávaj. Druhá věc na učení ve školce je to, že člověk má čas na svý zájmy, na sebe. Když 

nemam čas na sebe, tak mě to tak nenaplní. A třetí varianta je začít se víc věnovat hudbě. 

Takovou vstupní bránou je Ježkárna, kam mam touhu se přihlásit. I kdybych se tam 

nepřihlásil, může to přerůst v zaměstnání, ale jsem člověk, kterej potřebuje základ. Zapojil 

bych se do nějaký kapely, ale neměl bych z toho dobrej pocit. Jsou takový populisti, který 

pracujou v oboru, praktici, ale nic o tom lidem nedokážou říct. Chtěl bych bejt pedagog, ale 

bez vědění bych nebyl schopnej to předat dál. Ještě bych doplnil co se sebou. Potýkal jsem se 

s problémem, že kluk bez technickýho vzdělání neni úplnej, neni takovej mužskej. Ale toho 

pocitu jsem se zbavil.“ 

c. A jak se to stalo? 

„V tom zkouškovým, že jsem začal ty předměty tak studovat.“ 

d. Jako že jsi proniknul víc do humanitních věd? 

„Spíš, že si sebe dokážu představit vedle partnerky i bez technického vzdělání. Že jsem začal 

vnímat humanitní a technický obory vnímat narovno. Přestal jsem vnímat humanitní obory, 

vim, že to zní blbě, ale jako podřazený.“ 

 

 

 



e. Čim jsi k tomu dospěl?  

„Poznal jsem moudrý lidi z oboru a není to takový doupě, kam by se člověk uchýlil s tim: tam 

to odflákam a odžiju.“ 

f. A to o čem teda mluvíš, souvisí s tim cenit si sebe jako muže? 

„Určitě. Ale myslim, že už je to dobrý“ 

g. Takže se cítíš v tom, jak to je, dobře? 

„Jo, ještě ne teda úplně stoprocentně. Minimálně i ten obor mě dovede k vidině muže, jakej 

bych chtěl bejt.“ 

h. Myslíš, že to, co řešíš, souvisí s rolí muže? 

„To je vlastně dost možný. Dává to smysl.“ 

i. Mohlo by to bejt jedno téma, který se nám může promítat? 

„Jo.“ 

j. Ještě něco Ti dává smysl v souvislosti s tim rozporem? 

„Myslim, že to bude znít třeba banálně, ale říkam si, jestli nejsem hloupej.“ 

k.  Jako že o sobě pochybuješ? 

„Spíš naopak. Děsí mě, že jsem takovej elitář. Třeba jak byly ty volby. Jak někdo může volit 

Zemana? Jak to může někdo udělat? No, určitá skupina se nadřazuje nad ostatní. Hloupej 

člověk si to neuvědomuje a chytrej toho může zneužít. Jestli nejsem hloupej tim, že se 

nadřazuju. Prostě mě vytáčí hloupý připomínky. Ale když si to uvědomuju, tak se snažim do 

světa přispět. Ne zneužít. Jako ovce maj svýho pastýře, takovej bych chtěl bejt. Teď mě 

napadá, že je to ten pedagog.“ 

l. V tom povolání vidíš poslání? 

„No, určitě. V každým tom odvětví je určitý poslání. Pedagog to je jasný. Hudebník předává 

lidem nějakej dar shůry, kterej přetransformuje a předá lidem. Italština je podobná, pedagog 

přispívá ke vzdělání, jako průvodce seznamuje s historií, kulturou a tak. 

Po delší pauze. 

 „Ještě mi naskočila Lucka (pozn. bývalá přítelkyně – 5 let). Máme to nějak vyřešený. Je to 

nejbližší člověk na světě a asi dlouho bude. Od 15 let jsem nebyl nucenej řešit, že nemam 

žádnej vztah a otázky typu, kdy políbim poprvý holku. Byla to přirozenost vztahu a nějak to 

plynulo. Jak jsem se rozešel, tak se mi změnil náhled na holky. A teď si řeknu: Jéé, to je pěkná 

holka, co kdybych ji pozval na kafe, nebo jaký by bylo s ní trávit volnej čas  Souvisí to s tim, 

na jaký fakultě studuju a jaký jsou tam lidi. Jednooký mezi slepými králem, tak nějak se to 

říká. Buď tam nejsou kluci nebo jsou divný a já jsem schopnej se bavit s každým, ale vždycky 

to není hluboký přátelství. Tak je mi mezi holkama dobře a nabalilo se na mě několik duší, se 

kterýma jsem navázal blízkej vztah. 

 



 

m. Takže přemejšlíš nad svým vztahem k ženám? 

„Představuju si budoucnost a vim, že chci ženu a děti. Ač chci cestovat, tak se chci někde 

usadit. Dost často nad tim přemejšlim. Jestli existuje ideální partner/partnerka nebo musíš 

z ideálu ustoupit. Ale speciální vizi slečny nemam. Měla by bejt jako já, co se věnuje spoustu 

věcem. A dovede rozdělit svůj čas na ten, kterej tráví se mnou a kterej s kamarádama. To mi u 

Lucky chybělo.  

n.  Zdá se mi, že se hodně tim tématem role muže a ženy zabejváš… 

„Jo, minimálně nad tim přemejšlim. Snažim se z toho vymanit, ale furt žiju ve stereotypní 

představě. Co jsem za chlapa, když vařim a jsem v těchhle věcech zženštělej. Je to přece 

přirozenost ženy. Ale už jsem se s tim vyrovnal a baví mě to. Ale napadá mě, že jsem si ověřil 

že umim fungovat jako praktickej muž, co je třeba udělat. Souvisí to s obrazem mýho taťky. To 

je takovej renesanční muž – hudebník, studoval ČVUT, dokáže si vše spravit. Zároveň je i 

podpora ženy. Taťka takovej je a neodporuje to muži. Tak proč by to mělo vadit. To mi možná 

pomohlo dostat se přes stereotypy.“ 

o. Chceš ještě něco k tý otázce říct, dodat? 

„Nevim, asi ne.“ 

3. Jaký jsou Tvoje pocity na počátku výzkumu? 

„No, že si vůbec nevěřim.“ 

a. A v čem? 

„V tom, že dokážu něco namalovat. V tom, že jsem chaotickej a nedokážu si uspořádat 

myšlenky a zapsat je, natož zapamatovat. A taky se bojim, že nějak zklamu, hlavně tebe.. Že 

nebudu dobrej proband.“ 

b. Toho se neboj, nikdo nezklame. 

„Taky, ne že se bojim, ale je to taková výzva malovat jednou týdně. Taková pravidelná 

činnost. Co je pravidelný, vydržim jenom chvíli. Nicméně čeho většinou nechám, se vztahuje 

ke mně, ale když je to k někomu, cítim zodpovědnost. Tak bych měl bejt poctivej. Vůbec si to 

nedokážu představit. Čtverec je takovej neforemnej, do toho kruhu se maluje asi líp. Moje 

mamča si občas maluje mandaly. Asi vedla i nějaký kurzy. Ona je taková esobytost. Takže 

v tomhle spojení mě překvapuje, že jsem v životě maloval asi jednu a víc nepřičichnul.“ 

c. Budeš mít příležitost. Myslíš teda, že začít něco a nedokončit je tvoje 

charakteristika. 

„Jo, jo. V tom jsem byl takovej hodně dřív. A taky se tak neznal. Nabíjelo mě studium 

buddhismu, hinduismu a měl jsem pocit, že všechno znám. Ale vlastně jsem proniknul jen 

povrchově a nic pořádně.“ 

4. Co od toho procesu očekáváš? 

„Že ti pomůžu s tou prací. A nejen to. Že poznam něco novýho a kus sebe. Že spolu budem mít 

nějakej zážitek ve dvou, je to taky o tvý osobě, že se známe dlouho a jsme si sympatický.“ 



 

a. Snad to nebereš jako úkol, kterej musíš splnit? 

„Vůbec. Je to jednak činnost, kterou jsem nikdy nedělal, a něco mi přinese. Nad tim jsem 

uvažoval, jestli to nebude úkol nebo povinnost. A došel jsem k tomu, že ne.“ 

5. Jaká je Tvoje zkušenost se sebevyjadřováním pomocí barev a tvarů? 

„Skoro vůbec žádná. Jediný moje malování je vybarvování u nadpisů. Taky nad tim dost 

uvažuju, že jsem v tom umění zaměřenej jednim směrem, na hudbu. Jediná vizuální zkušenost 

je, že pod každým písmenkem mam barvu, že si ji pod nim představim. Je to omezená škála. 

Když už jsem něco maloval, nebyl to třeba kůň, ale nějakej tvar a k němu jsem symetricky 

přimalovával další. Symetricky od středu.“ 

6. Setkal ses již s pojmem „mandala“, popř. co si pod ním představuješ? 

„Setkal, přes mamku. Počkej, já si to utřídim, jak jsem si to představoval dřív a asi i teď. 

Myslim, že je to takovej obrázek z východu, kterej zobrazuje něco zevnitř člověka. No, moje 

mamka má nějaký knížky, vždycky to byli nějaký indický autoři, tam odněkud. Vždycky mě 

bavilo se na to koukat, jak malovala. Ty malý mandaly dobrý, ty velký mě děsily, to 

vymalovávat.“ 

7. Máš nějakou konkrétní zkušenost s tvorbou mandaly? 

„Nemam.“ 

a. Říkal ji, žes ji jednou maloval… 

„Jestli jsem si to nevysnil. Na to už si nevzpomenu. Počkej, teď se něco vynořuje. Joo, snad ve 

škole, na nižším gymplu. Tam to bylo omezený, nějaký soustředný kruhy, spíš jsem vybarvoval 

nějaký vzory.“ 

 

Závěrečný rozhovor 

 

Jak bys zhodnotil rozdíl mezi očekáváním, který jsi měl, když jsi vstupoval do toho procesu a 

tim, jaká byla pak realita? 

„Myslim, že jsem moc očekávání neměl, nevěděl jsem, co od toho čekat. Nikdy jsem mandaly 

nemaloval, spíš bych byl skeptičtější, na celý čáře mě to pak překvapilo. Pomohlo mi to 

objevit barevnou sféru a to nejenom na papíře.“  

 

A kde ještě? 

„Ve svých představách, vždy byly takový abstraktní, ale když jí dáš na papír, něčim ji ochudíš, 

ale líp uchopíš a objasníš.“ 

 

Máš pocit, že Ti to něco dalo? 

„Co mi to dalo…nevim, jak by ten vývoj byl bez toho, ale mam pocit, že v přelomovým roce 

mýho života mi to urychlilo cestu k sobě, jednak tim, že jsem maloval i tim, že jsme si povídali. 

Na začátku mi to povídání pomohlo se rozjet, na co se v myšlenkách zaměřit, v představách.“ 

  

 

 



Díky čemu se urychlil? 

„Díky vstupnímu pohovoru, kde jsme si vytyčili témata, který jsem řešil a v návaznosti na tom, 

když jsem maloval mandaly, se tam objevovala. Díky tomu vyjádření na papír jsem musel nad 

tim zapřemejšlet, víc se to konkretizovalo. Mam pocit, že mandaly tahaj něco z podvědomí, 

jinak se člověk může leckdy klamat, dokáže to otevřít dveře pravdy, minimálně pootevřít.“ 

 

Máš pocit, že k sobě máš blíž? 

„Blíž asi ne, nemám blíž sám k sobě, ale k tomu, co chci, blíž k tomu zelenýmu světu (pozn. 

Odkaz na mandalu č.19) .“ 

 

Můžeš oddělit, jakej byl pro tebe přínos toho samotného kreslení? 

„U většiny jsem tim bezvadně odpočíval, což mě překvapilo, od základky jsem v podstatě 

nemaloval. S tim roste i ta malířská sebedůvěra, překvapilo mě, co jsem dokázal. Tohle jsem 

namaloval já? S trochou nadsázky se dá říct, že jsi pro mě objevila novou oblast umění, to 

výtvarno.“  

 

Zaujala tě ta výtvarná stránka? Budeš si kreslit dál? 

„Docela dost. Určitě ty mandaly nebudu malovat tak často, ale už poznam, kdy mi něco 

přinese, tak si ji občas namaluju, myslim. Nebo třeba něco jinýho, objevilo se to pro mě.“ 

 

Jakej význam měly pro tebe ty společný sezení? 

„Obrovskej. Jenom skrz toho druhého člověka se dá objevit sám sebe.“  

   

Příběh k sedmi mandalám 

 

Můj příběh začíná přesně vprostřed.  

Možná se vám to zdá přirozené jako to, že jablko roste vždy od středu a nabývá do všech 

stran. Možná, že vám to přijde divné, protože příběh by měl mít vždy začátek a konec a nelze 

přeci jen tak začít uprostřed. Začít od středu neznamená podle mě mást diváka a ochudit ho o 

začátek příběhu, ale možnost vydat se z jednoho místa nespočtem směrů a nepřeberným 

množstvím variací příběhu - úplně analogicky ke květnatosti života v jeho nekonečných 

podobách. 

 

Zde je má verze příběhu: 

 
Příběh první ve svém středu, 
rodinu nám zrcadlí, 
obraz v kruhu, pyramidu 
či obdélníkem propadlí? 
  
Žlutá, otec zastřešuje, 
co zelenou se snoubí. 
Fialová dovede tě,  
kde tví bratři bloudí. 
 
Modrou jsi však jen ty sám 
ve své modři nepoznán. 
 
Příběh druhý zavede nás 
 do dalekých krajů, 
rok s rokem on schází se tu 



a já s délkou zraju. 
 
Háv spirály zakrývá tu, 
co dávno už je v tobě, 
barvitost a zabarvenost 
blíží se tu k sobě. 
 
Modrou jsi však jen ty sám 
do svých rukou odevzdán. 
 
Příběh třetí s časem hrá si 
teď ve vesmírném prostoru, 
objem k tomu přidává se, 
však směr určit nedovedu. 
 
Odsud tam či z dálky blíž 
v odstínech nebeské kulatosti, 
jen poslouchej a jednou zvíš, 
zda jsou v závazné spojitosti. 
 
Modrou jsi přec jen ty sám 
do hvězdné řady zformován. 
 
Příběh čtvrtý jest nejtemnější 
z celého našeho příběhu, 
hvězda kapkou stává se tu 
ač nechce se jí do běhu. 
 
Ozdoba na drát mění se 
v tom statickém napětí, 
v budoucnosti dozvíme se, 
zda ublíží či posvětí. 
 
V modré vězněn jsi ty sám 
do napětí jsi usochán. 
 
Příběh pátý rozvíjí jen, 
co příběh čtvrtý dal, 
do velkého utrpení  
je napnut každý sval. 
 
Ženský princip, problém další, 
co vybrat já si mám? 
napojit se, uzavřít se, 
kudy já se dám? 
 
Teď v modré barvě volba má 
nerozhodnost bezedná. 
 
Příběh šestý cestu volí, 
kdo za zelenou vydal se, 
tobogánem šrámy hojí 
skrz zeleného očistce. 
 
Kde jen končí a jak dlouhý je 
cestovatel netuší, 
zelená ho přitahuje 
rovnováhu poruší. 



 
Jest modrá barva zmizelá? 
bloudí, bloudí paměť má? 
 
Příběh sedmý doplňuje, 
co předešlé začaly, 
černou s bílou vyrovnává 
do severské Valhally. 
 
Slunce zpoza vykukuje, 
do řeky se opírá, 
mysl mojí opanuje 
zas rodinná krajina. 
 
V modré barvě své kořeny mám 
však do zelené se rozlévám. 



 

Příloha 3 – Eliška 

Mandaly 

 

 

           
1. mandala            2. mandala 

 

 

        
3. mandala – mandala jara          4. mandala 



    
5. mandala             6. mandala 

 

    
7. mandala             8. mandala 

 

    
9. mandala  - Vysněný ráj        10. mandala 



     
11. mandala           12. mandala 

 

     
13. mandala           14. mandala 

 

     
15. mandala           16. mandala 



     
17. mandala           18. mandala 

 

     
19. mandala           20. mandala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

           
 

 

Výběr pěti nejvýznamnějších mandal 

 

Chronologické rozložení všech mandal 

(zahrnovalo v sobě závěrečný rozhovor, proto nebyl již dělán zvlášť) 

 

Po rozložení všech mandal do prostoru hodnotíme pocit z celku. Vnímá jej jako chaotický, 

možná až „schizofrenní“. První mandaly dle autorky působí na první pohled bezobsažně. 

Posléze začíná komentovat jednotlivé obrazy. 

Na mandalu č. 11 je naštvaná kvůli sobě i kvůli ní, přijde jí, že nemá žádný smysl. 9. 

mandala je najednou nahlížena z distance – „je zajímavý, že jsem přesvědčovala sama sebe, 

že jsem šťastná“ – po návratu k bývalému partnerovi. „Nějak jsem si to v tu dobu 

namlouvala.“ 10. mandala je vnímána jako zlom v procesu, něco se nastartovalo, bohužel to 

pak zlomila pauza v období státnic. Tvorba po pauze musela začít od počátku, možná proto 

pociťuje vztek na 11. mandalu, od které očekávala něco víc. 

 S celkem mandal je nespokojená. Vidí před sebou mandaly, na které když se podívá, 

vzedme se v ní vlna vzteku. Na otázku, co jí naštve odpovídá následovně – „jako by to byl 

zmařenej čas, že místo těchle mohlo bejt něco, co něco říká. Celou dobu jsem se točila 

v kruhu kolem těch dvou kluků místo, abych se obrátila sama k sobě“. Obrat k sobě se dá 

datovat přibližně do poloviny procesu. Celek je zarámován první a poslední mandalou, 



objevuje se tam růžová jako její barva, možná že hledala ženu v sobě samé. V rozhovoru se 

pak rozvíjí debata o tom, že je nespokojená sama se sebou v procesu, točila se kolem 

„nedůležitých věcí“. Reaguji na to poznámkou, že důležité je hledání. Jako by zklamala sebe 

samu a nechtěla se jako takovou přijmout, zlobí se na sebe, že promarnila svůj čas pro 

sebepoznání. Proto by chtěla v kreslení mandal pokračovat, ačkoli bez dialogu nad nimi to 

zřejmě nebude mít takovou výpovědní hodnotu.  

 V procesu vnímá obsahové propojení, příběh, který se odehrával, ale formálně v tom 

není systém, který jí chybí. Potřebovala by, aby byly mandaly více propojené ve formálním 

řádu, na jednu stranu tvořila spontánně a jako takové se produkty jeví, nicméně racionálně by 

to chtěla mít více uchopené. Rozčiluje ji, že nemá svůj rukopis a umělecký styl. Vysvětluji, že 

mandala si neklade cíl být uměleckým dílem, které v sobě automaticky nese výkonovou 

stránku a perfekcionismus. Mandala je prostor, kde si člověk může dovolit být sám sebou ve 

spontánnosti a se všemi aspekty duše, zatímco umělecké dílo vědomě uspořádává prvky do 

„perfektního“ tvaru. Autorka má přesto pocit, že je nesystémová a že systém by jí vše ulehčil. 

Nechávám plynout její fantazie a úvahy, přičemž se sama pomalu cyklicky vrací a zmiňuje, že 

systém by byl možná „nudnej“. 

 Na začátku procesu nevěděla, co má dělat, kam se ubírá, byla silně emočně pohlcena 

ve vztahových událostech a mandaly jí vždy pomohly zorientovat se ve svých prožitcích a 

naznačovaly vývoj. S druhou polovinou tvorby je autorka více spokojena, ukazuje jí více 

směr. První polovina se odehrávala v malých dramatech, v nichž byla zacyklena, v druhé 

polovině se již osvobodila od zúženého náhledu na věc a obrátila se k sobě. Ke konci řeší dle 

jejího pohledu důležitější otázky než na počátku – „vývoj jde dobrým směrem“. Během 

verbální formulace svých prožitků dospívá ke zjištění, že vlastně nepřijímá sebe samu ve své 

rozmanitosti. Že ačkoli každá mandala zpočátku vyjadřovala něco jiného a pohybovala se na 

protikladných pólech, přece to bylo součástí vývoje jí samé.  

 

 

Vstupní rozhovor 

 
1. Co Tě přivedlo k přijetí nabídky účastnit se výzkumu? 

„Jednak jsem Ti chtěla pomoct. Ale v první řadě mě to strašně zajímalo, protože se hodně 

vyjadřuju přes barvy a tvary, vyjadřuju svoje emoce. Přišlo mi to zajímavý a ještě jsem chtěla 

něco dělat pravidelně, tvořit.“ 

2. Řešíš aktuálně nějakou životní potíž? 

„Ano. Řešim dlouhodobej vztah a jeho rozpad. Zvažovala jsem, jestli jo, nebo ne. Zatím 

nebylo jasno. A hodně to byla otázka nejenom o lásce a nelásce, o něčem víc.“ 

a. O čem víc? 

„Nejenom o milenecký lásce. Je to zvyk, jistota, nejasná budoucnost, když se rozejdu. Na 

druhou stranu naděje, osamostatnění, duševní. A novej vztah sama k sobě.“ 

b. V čem je nebo by měl bejt ten vztah k sobě novej? 

„Vnímám, že se musim spoléhat sama na sebe. Nevnímam to jako něco špatného, ale jako 

něco, co potřebuju, sama se ujistit.“ 

 

 



c. Tak máš pocit, že se pořád hledáš? 

„Určitě. Pořád se hledam. Není to jen otázka vysoký školy a zaměstnání. Je to, abych se 

nebála projevit. Abych si našla něco, skrze co se projevovat.“ 

d. Jak to myslíš „projevovat“? Je to širokej pojem. 

„Hodně mam problém se socializací. A teď na tom Slovensku (mezinárodní tvořivý projekt) 

jsem viděla…Tam jsem se odpoutala od všech předsudků a bylo mi fajn. Najednou jsem 

tančila uprostřed kruhu bez hudby a bylo mi to jedno.“ 

e. Tohle s tou socializací jsi říkala v souvislosti s rozpadem vztahu. Podle tebe to 

nějak spolu souvisí? Jako že jste předtím byli s Martinem jen sami pro sebe? 

„To ani ne. Ale mam pocit, že jsem ten můj problém zařadit se svalila na něj a on se mi snažil 

pomáhat. Když viděl, že jsem nesvá, šel za mnou, abych se s nim mohla bavit. Snažil se mi 

pomáhat, abych s tim nemusela nic dělat. Byla to taková krátkodobá pomoc. Teď mam pocit, 

že na tom musim zapracovat já.“ 

f. Jako, že jsi víc odkázaná sama na sebe? 

„Jo, mam pocit, že tohle právě. Hodně spolejham na to, že to bude přes nějakou tvořivou 

činnost. Něco předvést, ukázat. Víc se tim zařadit do společnosti.“ 

g. Jak to myslíš, tvořivou činností se zařadit do společnosti? 

„Teď mi došlo, že to asi nemá smysl. (smích) Ale asi to je důvod, proč jsem na to přistoupila 

a po dlouhý době vzala pastelky a cítila se dobře.“ 

h. Cítíš se v tvoření víc sama sebou? 

„Určitě. V tom zápalu tvořivý činnosti člověk zapomene na svoje strachy. Strach z odsouzení, 

ze společnosti.“ 

i. Bojíš se hodnocení druhých? 

„Asi jo, vlastně. Nevim, jestli je to přímo strach z hodnocení. Ale často sedim ticho a bojim se 

projevit.“ 

j. Máš pocit, že to s něčim může souviset? 

„Mam pocit, že původ toho všeho je ve vesnici, kde jsme bydleli a všichni na nás koukali skrze 

prsty. A strašně to souvisí i s tim rozchodem. Že jsem byla chráněná jednim blízkým člověkem 

vedle sebe a z toho vystupuju a musim se snažit já.“ 

k.  Asi je to takovej znak zralosti, ne? 

„Dobrý to je, ale nevim, jak to zvládnu. Třeba včera na koncertě. Jsem tam stála a jen sem 

tam se pohoupla. Vim dlouho, že s tou socializací mam problém, ale že to souvisí s Martinem 

mi došlo až teď.“ 

l. Tomu nerozumim, jako že si toho byl vědomej a mohl si tě tim k sobě nějak 

poutat? 

„Spíš mě nutil to změnit. Nevim.“ 



m. Šlo by to, o čem jsme se teď bavily nějak shrnout? 

„Rozchod a socializace, zařazení do společnosti.“ 

n. Tak trochu jako loučení se se starým životem? 

„Loučení a zároveň vítání novýho. (smích) Vidim tam naději.“ 

3. Jaké jsou Tvoje pocity na počátku výzkumu? 

„Jsem zvědavá, co se ukáže. Jednak, co mi k tomu řekneš ty, teda jestli něco. Jednak furt 

doufám, že to uvidim i já. Vnímam přes barvy a zajímaj mě.“ 

4. Co od toho procesu očekáváš? 

„Možná skrze ty barvy a pastelky v ruce očekávam ´lepší barvy života´. (smích) Jak to říct. 

Lepší vnímání všeho okolo. Lepší uvědomění si sebe a emocí. Asi furt barvy vnímam jako 

ztělesnění emocí a nálad. Možná čekam, že uvidim nějakej vývoj, asi zlepšující se.“ 

5. Jaká je Tvoje zkušenost se sebevyjadřováním pomocí barev a tvarů? 

„Chodila jsem na výtvarku. Moje mamka učila výtvarku. Pořád jsme něco vytvářeli. Pak jsme 

byli na několika táborech, kde tvořilo různejma způsobama a s různýma materiálama. Ale 

mandalu jsem kreslila asi jenom jednou a to ještě podle obrysu.“ 

a. A tvoříš si něco sama doma? 

„Snažim se dělat nějaký šperky a koláže. Dělam si cestovní deníky a zapojit do toho koláže mě 

baví. Hlavně tam používam symboly lidského těla. Asi to souvisí s tim hledáním. Samotná 

osoba se hledá.“ 

6. Setkala ses již s pojmem „mandala“, popř. co si pod ním představuješ? 

„Setkala, samozřejmě. Nevim, mam to spojený s buddhismem – kruhový útvar. A taky nevim 

proč, ale mam to spojený s tim, že se to dává do oken. Ale poprvé jsem se s tím setkala na 

gymplu, na výtvarce, kde nám dali obrysy a vymalujte si to.“ 

7. Na to, už jsi mi asi odpověděla, ale kdybys to měla shrnout, máš nějakou konkrétní 

zkušenost s tvorbou mandaly? 

„Myslim, že jo. No ta na tom gymplu a pak jsem si sama dělala barvami na sklo kruhový 

ozdoby, ale to jsem nepřemejšlela nad tim, že by to mohla bejt mandala.“ 

 

Příběh k pěti mandalám 

Volnájakopták 

(1. Loďka) 

Rozbouřené moře a ona se uprostřed skoro ztrácí. Bojuje s živly. Vypadá to všechno temně, 

beznadějně…. 

 Ale naděje je. Obzor se rozzáří a seshora se cosi objeví…. Co to? Nějaký závan? Nějaká 

pozitivní vlna? Vlna čeho? Naděje? Příznivého větru? Možná ani jedno a taky možná všechno 

dohromady. 

(2. Pták) 



A najednou z toho všeho dohromady vyletí pták. Jakoby ho někdo dlouho nenechal se 

rozletět, dlouho musel mít skrčená křídla a musel se tlačit v kleci. Jakoby ho někdo najednou 

pustil, jakoby si najednou sám otevřel dvířka a vzlétl… Beze strachu, beze ptaní…. Volný, 

rozzářený a nadšený.  

Seshora všechno vypadá pozitivně. S nadhledem. Celý svět se rozprostírá pod ní. Všechny 

možnosti. Říká se "volný jako pták" a toto je zobrazení toho stavu. Tíha duše padá, cítí se 

krásně. Barvy, možnosti, radosti světa se točí kolem. Nečekat a letět! 

(3. Strom) 

Ptáci lítají i kolem stromu, který čerpá ze všech těch barev, možností, radostí, ale už stojí 

pevně na zemi. Vlastně V zemi. Ukotvení je někdy bolestivé. Ale to je realita. Bolest i radost. 

Hlavní je neutopit se v té nepříjemné půlce života, neutopit se v těch prázdných kapkách slz, 

nezapomenout na ty krásy. Neuhasit naději. 

Volníjakoptáci krouží kolem stromu, asi aby jí stále připomínali tu volnost, kterou tak 

potřebuje cítit. 

Takže bouře na moři, uvolnění, s ptákem na křídlech až do nebe.... A ukotvení. Přijmout 

realitu. Uvědomit si, že, aby byl člověk šťastný, musí občas zažít i smutek. Tak to s tím 

životem jde. 

(4. Sopka) 

Stejně jako osoba se sopkou…. Bát se sopky? Trochu, stejně jako se ona bojí neznáma  

a budoucnosti. Ale ten strach, to ukazuje na to, že o něco jde! Kdyby to bylo člověku 

lhostejné, beze strachu, bez emocí---- to by už byl život v letargii, bez nasazení, bez doufání  

i zoufání. Osoba jde, stejně jako ona, kupředu, nebo aspoň se dívá tím směrem. Zpříma, sice 

se strachem, ale taky s očekáváním. V tom ze sopky vytryskne gejzír. Energie, obrovská 

životní energie. "Dostat se tak do toho proudu, " pomyslela si. "To by bylo ideální." Takže cíl 

je jasný. To vše se děje venku… Obecná touha po naplnění, energii, radosti. 

(5. Buňky) 

Ale uvnitř je ta touha doplněná ještě touhou po symbióze; lásce, 2. člověku. Aby ta loďka 

nebyla sama, Pták měl parťáka a strom mohl proplést kořeny s 2. stromem. Na sopku by pak 

koukaly postavy dvě.  

Tanec dvou duší, dvou buněk, papoušků, čehokoliv… Ale v páru. O tom to je. Pocit, že k 

životu je potřeba dvou… Ale není to omyl?? Možná to jde. Určitě jde být šťastná a "úplná" i 

sama… Budu se to učit. Možná totiž, až se naučím být šťastná sama, potkám někoho, s kým 

budu umět být šťastná společně…. 

 

 

 

 

 

 

 


