
 

INTUITIVNÍ AUTOMATICKÁ KRESBA 
 

Víkend 25. - 26. 6. 2016 

 
Žádné výtvarné schopnosti ani zkušenosti nejsou potřeba. Stačí vaše srdce... :-) 

 
Dopřejte si věnovat víkend sami sobě, učit se 
ladit na své pocity, na vnitřní vzkazy svého 
nevědomí a naslouchat jim.  
 

Vysvětlíme si základy psychografie, jak dělat 
zjišťovací kresbu, jak nalézat odpovědi na své 
otázky promocí kresby, jak zpracovávat pocity a 
emoce skrze kresbu.  
 

Během kurzu se naučíme, jak lze pomocí 
automatické kresby hlouběji pracovat s osobními 
tématy, potřebami a přáními v různých životních 
situacích. Vytvoříme mimo jiné energetizační 
posilující obrázky k vašim osobním tématům. 
 

VEDE: terapeut a kouč Mgr. Zorka Rossmannová 
 

KDE: v Českém ráji na Branžeži 60 km od Prahy 
 

S SEBOU: vše, čím můžete kreslit - pastelky, 
voskovky, suché či voskové křídy (čím víc, tím líp), 
cca 10 papírů A4 a A3, přezůvky a spacák.  
 

CENA: 1900Kč při platbě do 10. 6. 2016, později 
2200Kč. Ubytování je za 150Kč ve svém spacáku. 
Přihlášeni jste až po zaplacení na bankovní účet 
670100-2207788850/6210. Info tel. 725 345 165  
a email zorka.rosa@gmail.com. 

 

www.zivaporadna.cz 
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ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY 
 
1. Co mohu od kurzu očekávat? 
 
Na kurzu uvítáme všechny zájemce ve věku zhruba od 15 do 100let, kteří mají chuť ponořit se do 
svého nitra a zkusit si zachytit kresbou své pocity, nálady a potřeby. Hlavním cílem našeho setkání je 
uvolnit se, odpočinout si, naladit se na sebe, více se o sobě dozvědět a učit se v sobě číst s využitím 
výtvarné tvorby. Budeme si společně hrát, kreslit, relaxovat, povídat si a užívat si čas pro sebe. Z kurzu 
si odnesete základní nástroje a principy intuitivní (automatické) kresby, které pak můžete využívat ke 
svému dalšímu tvoření a sebeobjevování.  
 
Co nečekejte: 
 
- že se naučíte realisticky kreslit 
- že vám bude někdo říkat, co je dobře a co špatně 
 
 
 
2. Mohu přijít, i když vůbec neumím kreslit? 
 
K účasti na kurzu nepotřebujete žádné předchozí výtvarné vzdělání, zkušenosti, dovednosti ani talent 
kreslit. Jediné, co opravdu potřebujete, je chuť a odvaha zaposlouchat se do svého nitra a zkusit 
vyjadřovat se čárou a barvou bez ohledu na výsledek. Kreslit budeme dokonce i se zavřenýma očima 
nebo opačnou rukou, než normálně. 
 
 
 
3. Pokud mě tento způsob práce osloví, jak na sobě dál pracovat? 
 
Můžete pokračovat hojným či příležitostným kreslením doma nebo pokračovat v navazujících kurzech: 
 
INTUITIVNÍ KRESBA A NAŠE SNY 

Nebudeme zabývat vašimi nočními sny, ale tím, o čem v životě sníte, čeho byste chtěli dosáhnout, 
jak byste chtěli žít. Na tomto kurzu budeme hlouběji pracovat se svými pocity, sny, cíli a podle 
potřeby a témat účastníků se zaměříme na různé oblasti života: zdraví, vnitřní klid a naplnění, 
vztahy (partnerské, rodinné, pracovní a další), smysluplná práce, domov a hojnost. 

 
INTUITIVNÍ AUTOMATICKÁ KRESBA II 

Naučíme se, jak mapovat a zpracovávat různá osobní témata, vnitřní otázky a životní situace a 
zvědomit si svůj psychicko-fyzický stav pomocí aurogramu. 

 

 


