
Papier mâché
Skaparmetoden som ger fantasin vingar och gör oss lekfulla och kreativa. Det
fria skapandet med återvinningsmaterial är nycklar som förlöser oss från
fängelset av perfektionism. Tinar upp delar av vårt liv som frusit fast i
ohälsomamma vanor, mossiga konventioner och hämmad familjehistora.
Papier Mache är den glada, tillåtande och lustfyllda skaparmetoden som gör
oss till livsstil konstnärer. 

Inre konstnär 
Är ett naturbarn som bör behandlas därefter. Tvång, pikar, svikna löften och
bestraffningar gör att den drar sig undan och med det en stor del av vår
potential och kreativa förmåga. Vår inre konstnär känner till vilken vi är längst
inne och hemligheten bakom de skapande processerna i allt.  Vår inre
konstnär kan koka soppa på en spik och är alkemisten som göra guld av
skräp. Vår inre konstnär ser det halvfulla glaset och är den som avslöjar att
kejsaren inte har några kläder till skillnad från de som håller tyst och  tvivlar på
vad de ser. Vår inre konstnär hembesöker oss i nattens och dagarnas
drömmar med visioner om det vi kan bli och vara för att sedan ställa sig i vår
tjänst för att leda oss dit...ett bäbissteg i taget.  

Symbolspråket 
Inom människan existerar en rik värld som talar till oss via myter, sagor,
symboler och drömmar med ett språk som skiljer sig från det vardagliga
språket. Det är det enda universella språk som mänskligheten har utvecklat.
Det har en logik som varken styrs av tid eller rum samtidigt som det når
bortom såväl som bakom och in inuti orden. Symbolspråket ger verkligheten
nyans, magi och öppnar upp för oändliga möjligheter.



Symbolen!. 
Att göra symbol av ett substantiv t.ex. trädet är ett utmärkt sätt att utveckla och
förklara idéer. Det är också ett utmärkt redskap för att ifrågasätta invanda
mönster. Genom att vända och vrida på metaforer och talesätt kan vi hitta nya
vägar att belysa "sanningar" som gör det lättare att formulera nya lösningar och
andra infallsvinklar. Symbolen synliggör det vi inte lägger märke till. Symbol
betyder att göra hel och är en viktig resonans länk mellan vårt inre och yttre värld 

För den som önskar använda text till andra ändamål kontakta mig. Delar av text
kan användas om den hänvisa till källan www.rawart.se


