
MandalaTolkning

Gör så här:
 1. Skriv ut den här mallen eller också kan du ta ett vitt A4 ark och rita en så stor cirkel  
  som du kan få plats med. Enkelt är att använda en mat-tallrik som mall.

 2. Ta fram pennor, kritor, vattenfärg, akrylfärg, oljefärg, tuschpennor – det du vill måla 
  och rita med.

 3. Börja skapa. Sluta när du tycker att det är klart och du känner dig nöjd.

 4. Ta nu och titta på din färdiga mandala på lite avstånd. Bestäm dig för vad som är 
  upp respektive ner. Markera ”upp” utanför mandalans cirkel så att jag vet hur du ser 
  på den när jag ska tolka den.

 5. Skriv ditt namn, datum och mailadress någonstans på papperet utanför mandalan.

 6. Nu kan du göra på två sätt. Antingen fotar du av eller scannar in din mandala och 
  skickar till mig på mailen, eller också lägger du din mandala i ett A4-kuvert och 
  skickar med vanlig post till mig. Dett är det bästa alternativet då fotade objekt ofta 
  blir missvisande på dataskärmen. Om du väljer att posta mandalan till mig kommer 
  du att få tillbaka den när tolkningen är klar.

 7. När jag har fått din mandala, på ett eller annat sätt, så kommer jag att tolka den. Det 
  är ett intensivt arbete som brukar ta 5-6 timmar. När själva grundtolkningen är klar 
  spelar jag allting på en ljudfil, ca 1-2 timmar långt samtal om dig och vad ditt 
  undermedvetna – din själ, vill att du ska vara medveten om just nu. När allt är klart 
  mailar eller skickar jag inspelningen till dig.

 8. Räkna med en till tre veckors leveranstid efter att jag har fått din mandala. I 
  bekräftelse-mailet kommer jag att tala om när du kan förvänta dig inspelningen.

  Lycka till! 

  Har du frågor eller funderingar - hör av dig till mig, Pia på 0783-288 336 eller 
  info@tothefuture.se




