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Již jako malé děvče jsem milovala malování. Odpoutávala jsem se od tohoto světa a s nesmírným
úžasem jsem se dívala, jak na papíru pod mojí rukou vznikají různé obrazce. V té době jsem ani
netušila, že na papír přenáším své nejniternější pocity. Jistě si vzpomínáte i vy na doby, kdy jste již
po dlouhých hodinách strávených ve škole bezmyšlenkovitě vstupovali do jiných dimenzích a rukou
přejížděli po kousku papíru nebo pijáku a vytvářeli různé ornamenty nebo květinové malby, které
vám otevíraly dveře k vaší vlastní kreativitě. Tímto způsobem, aniž byste to tušili, jste nevědomky
odbourávali stres a napětí všedního dne.

KURZ MALOVÁNÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU S KVANTOVKOU PROKURZ MALOVÁNÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU S KVANTOVKOU PRO
ZAČÁTEČNÍKY A POKROČILÉZAČÁTEČNÍKY A POKROČILÉ

V tomto kurzu se hravou a netradiční formou seznámíte s dovedností vizuálního umění. Budete zde
rozvíjet své umělecké schopnosti a naučíte se, jak se správně dívat, zaznamenávat a přenášet na
papír, co vidíte. Tento kurz není jenom o samotném malování, ale měl by vás dovést k zamyšlení
nad sebou, co je pro váš život významné a co skutečně ve svém životě chcete. Záleží pouze jenom
na převzetí odpovědnosti a pochopení, že vaše schopnosti a možnosti jsou neomezené. V závěru
tohoto kurzu budete schopni  nakreslit  jakýkoliv portrét.  Dále zde budou vysvětlovány techniky
kvantování.

CENA KURZU 2 500 Kč - dvoudenní

KURZ AUTOMATICKÁ KRESBA S KVANTOVKOUS KVANTOVKOU PROKURZ AUTOMATICKÁ KRESBA S KVANTOVKOUS KVANTOVKOU PRO
ZAČÁTEČNÍKY A POKROČILÉZAČÁTEČNÍKY A POKROČILÉ

Na tomto kurzu se naučíte pracovat s energiemi. Stejně jako cítíme a vnímáme energie, tak tyto
energie můžeme přenášet a znázorňovat formou rukopisu na papír a po té tyto energie následně i
napravovat. Nezáleží na tom zda si o sobě myslíte, že máte nebo nemáte talent na malování. Všichni
máme vztah k tvůrčí činnosti, jde pouze o to, zda tuto vlastnost kreativního myšlení a víry sami v
sebe budete upevňovat  a dále  rozvíjet.  V tomto kurzu podobně jako v předešlém kurzu budou
vysvětlovány techniky kvantování tak, abyste je mohli snadno začlenit do vašeho běžného života.
Dále se naučíte, jak se dostat do stavu, kdy se začíná kreslit automaticky. Budeme vytvářet léčivé
obrázky. Ukážeme si, jak naložit s negativní energií, nahlídneme do své osobnosti  a vytvoříme
diagnostickou kresbu atd.

CENA KURZU 2 500 Kč


