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BESKRIVNING
Cecilias Mandalas är en liten bok om de blomster- & blad- mandalas som tillkom mellan 2013 och 2015,
oftast under mina promenader. Efter ett tag blev det även att jag gjorde dem spontant tillsammans med
andra, barn och vuxna. Inspirationen till att börja skapa mandalas kom troligen från bilder jag sett på
Instagram, där mitt användarnamn är @intothewildart. Å andra sidan har naturens former och färger alltid
påverkat mig i mitt skapande. Redan som barn fick mamma tömma fickorna på mina kläder från videung,
stenar och blad, som jag samlat på väg hem från skolan. I tonåren fascinerades jag mycket av symbolernas
språk, och Carl Jung"s "Människan och hennes symboler" var en stor inspirationskälla. Så här i efterhand
kan jag se att mina mandalas kom till under en period när jag sökte svar på händelser i mitt liv. Det fanns
ingen plan, de bara kom. Att skapa dem var ett milt och kravlöst sätt att uttrycka vad jag saknade ord för.
Att komma ut en stund i naturen och glömma tid & rum, medan jag plockade med växterna, blev en slags
meditation för kropp & själ. När en mandala var klar kom en känsla av helhet, sinnesro och glädje.
Numera gör jag mandalas som en del av min vardag för att de gör mig glad och frisk. De har hjälpt mig
utveckla min intuition och jag vill fortsätta göra dem tillsammans med och för andra, för att det är läkande
och roligt.Jag hoppas de inspirerar dig till att skapa en egen mandala en dag!
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Böcker 682 Produkter - shopello.se
Cecilias mandalas. Av: Elnegård, Cecilia. Utgivningsår: 2017. Språk: Svenska. Medietyp: Bok. Upplaga:
Andra upplagan. Lägg i minneslista. 822915. Paint box. Av ...

Cross Stitch Charts, Patterns and Designs - Cecilia's Samplers
30-31 augusti 2017 Vecka 35 Nr 635 ok nyhet ala n er seda nd 1856 Media L ep Sw re ss 63.641
Östergötlands & Linköpings största tidning! läser, tittar ...

Cecilia's Hantverk - Home | Facebook
Looking for mandala coloring pages advanced level? Find and save images about Unique Mandala
Coloring Pages Advanced Level Design ideas here. See our gallery below.
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