Mindful Colouring

Fargelegging kan være et hyggelig alternativ til meditasjon eller mindfulness og kan være hensiktsmessig for å
redusere angst1. Særlig har fargelegging av en mandala (en rund figur) vist seg å være den mest gunstige formen av
fargelegging for å redusere angst2.
Dersom du opplever ubehagelige følelser, kan det å fokusere på en oppgave som å fargelegge være en nyttig avledning som gjør at disse følelsene gradvis kan
gå over3. Det å berolige tankene dine på denne måten kan hjelpe deg med å leve med de uønskede følelsene, og dermed stoppe deg fra å handle på
måter som kan gjøre situasjonen verre.
Fargelegging er også bra for oss fordi vi bruker den delen av hjernen som er ansvarlig for bedre konsentrasjon, motoriske ferdigheter, problemløsing
og organisatoriske egenskaper4. Dette gjelder spesielt hvis du fargelegger detaljerte bilder, med komplekse fargeskalaer, og om du prøver å gjøre bildet ditt
estetisk tiltalende. Du trenger imidlertid ikke å begynne å fargelegge kompliserte mønstre - du kan starte med enkle og avansere til mer komplekse
utforminger når du føler deg klar til det.
1. Curry, N.A., and Kasser, T. (2005) Can Coloring Mandalas Reduce Anxiety? Art Therapy, 22:2, 81-85. 2. van der Vennet, R., and Serice, S. (2012). Can coloring mandalas reduce anxiety? A replication study. Art Therapy:
Journal of the American Art Therapy Association, 29(2), 87–92. 3. Heckwolf, J.I., Bergland, C., Mouratidis, M. (2014). Coordinating principles of art therapy and DBT. Arts in Psychotherapy, 41 (4) (2014), 329–335.
4. Eschleman, K.J., Madsen, J., Alarcon, G., Barelka, A., (2014). Benefiting from creative activity: The positive relationships between creative activity, recovery experiences,
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