ПРЕПОРЪКИ:
В зависимост коя мандала си избрала, е добре да я оцветиш в конкретна палитра. Само тогава
изчистваш и зареждаш дадената сфера. Гамите са както следва:
1. Земя (20см) - земни цветове - гамите на зелено, кафяво, оранжево
2. Въздух (20см) - синьо-лилави нюанси
3. Огън (20см) - жълто, оранжево, червено
4. Вода (20см) - синьо-зелени нюанси
5. Мандалите „Богинята в мен“ и „Увереност“ (33см) - могат да бъдат в цветове по избор,
които много те привличат.
Във всяка една мандала може да се вгради брокат с даденият нюанс и така да се придаде още
по-голяма дълбичина на усещанията. Върху син цвят, да се сложи син брокат например.
Когато подчертаеш някой сектор, това означава, че това качество за теб е важно или е
по-развито от друго. А също така, че това обкръжение ти оказва най-голямо влияние.
Избери 6 цвята ако поръчваш мандала от 20см.
Избери 16 цвята ако изборът ти е комплекта от 5 мандали.
И 8 цвята, ако поръчваш само голяма мандала - 33см.
Можеш да добавиш колкото цвята желаеш над изброените, като цената е 1,50лв. за брой.
Ако желаеш брокат също може да се добави като неговата цена е 1,80 лв. за брой.
В мандалите не трябва да има черно, сиво и бяло пространство. Затова сме зачертали някои
цветове от палитрата. Всички други са на твое разположение.Създай своята уникална мандала и
избери цветовете, които ти вибрират. Събуди стихиите в теб!
Препоръка: Преди да избереш цвят, погледни картината по-долу. Тя ще ти помогне.
ВАЖНО: Номерата на избраните цветове НАПИШИ В КОМЕНТАР КЪМ ПОРЪЧКАТА СИ!

ЦВЕТНА ПАЛИТРА:

Устойчивост на избеляване: +++ = най-устойчив ++ = добре устойчив + = слабо устойчив
Покритие:

покривна

полу покривна

полу прозрачна

прозрачна

Брокатени цветове - на прах!
Те не са основни цветове, а се поставят върху вече нанесен цвят. Например - червен брокат, върху черено или син брокат върху синьо.
Придават дълбична на картината и й вдъхват живот! Те не влизат в пакета цветове на мандалите! А се поръчват допълнително. При
нанасяне на брокат е нужно да е мокра само боята върху която искаш да нанесеш! В противен случай ще залепне навсякъде. Или да
смесиш малко от броката с част от дадената боя за основа. Така ще получиш чиста брокатена боя в съответният цвят.

Очаквай скоро
и червен
201

203

202

204

205

206

