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Úvod
V tomto e booku tě provedu světem techniky Dot Painting (tečkování) v mandale.
Tedy hlavně zajímavostmi kolem, protože mé kurzy jsou výhradně praktické a na
„to“ ostatní už není mnoho prostoru ani času.
Vlastně to je pravý důvod, proč vznikl tento e book,
ve kterém tě seznámím s historií i současností mandal samotných a techniky Dot
Painting. Dozvíš se, jak a proč se tato technika používá, čím je prospěšná.
Uděláme si několik zastavení u témat, která s tečkováním nesouvisí přímo, ale
možná se ráda dozvíš, jak si najít čas na malování, co je relaxace, jak si vytvořit
pracovní prostor, jak na mandalu přání, aby opravdu fungovala, či jak do mandaly
odložit vše nepotřebné a nechtěné, co jsou emoce a jak s nimi pracovat, jak
postavení měsíce ovlivňuje náš život a jak ho využít pro sebe nejen v podobě
tvorby mandal a mnoho dalšího.
Kromě teoretických informací zde nalezneš i praktickou pracovní část, ve které
se nachází základní informace potřebné k technice Dot Painting, návody, jak
pracovat s mandalou, ale také předlohy mandal k vytečkování či vymalování.
Půjdeme postupně, krok po kroku, tečku po tečce a ty se naučíš zastavit
a načerpat sílu, odpočinout si. Zjistíš, že najít si čas sama pro sebe není až tak
složité, ale velmi důležité a co tím přineseš sobě, i svému okolí.
Poznáš, že cesta Dot Painting v mandale je jednou z cest,
jak se stát sebe-vědomým člověkem, člověkem který si je vědom sama sebe.
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Kdo jsem

Jmenuji se Leona Prauchová. Jsem lektorka kurzů a malířka techniky
Dot Painting a mandal. Doprovázím své žáky tečku po tečce na cestě k celkové
harmonii, lásce a klidu.
Nesmírně ráda tečkuji a učím účastnice kurzů, jak pomocí tečkování nalézt sama
sebe, jak zpomalit, zklidnit svou mysl, zharmonizovat duši, jak nalézt zdravé
sebevědomí. Vše se ukrývá za „obyčejným“ tečkováním. Je to takový „vedlejší účinek“
, ale ve skutečnosti „gró“této techniky.
Od malička jsem byla velmi tvořivá a postupem času
vyzkoušela spoustu různých technik od háčkování,
přes keramiku, vyšívání, korálkování….bylo toho
opravdu mnoho.
Několik let jsem vedla kreativní kroužek pro seniory.
Po několikaleté práci sama na sobě, mně život zavedl
nejprve do světa mandal a poté i teček. Objevila jsem
techniku Dot Painting – Malování tečkou, která mne
naprosto nadchlo pro svoji jednoduchost a celistvost.
Při bližším seznámení mi bylo jasné, že tvorba Dot
Painting je výtvarně relaxační technika, jejíž základ
se každý může naučit během jednoho kurzu a dále
pokračovat sám v pohodlí domova. Některé ženy se
však na kurzy vracejí, prý doma nemají dostatek času
a prostoru. Jiným vyhovuje kolektivní práce.
Každý si zkrátka najde tu svou cestu.
Ženy se často ptají, proč jsou po malování tak odpočaté a plné elánu. Odpověď je
snadná: malováním a tečkováním do kruhu (mandaly) nevědomky přivádíme tělo do
rovnováhy, necháme promlouvat své vnitřní světy a odplouvat nahromaděné emoce.
Celkově relaxujeme, a přitom ještě tvoříme krásné věci, které nás těší. Aniž bychom
si uvědomovali, prožíváme okamžik TADY a TEĎ, meditujeme, harmonizujeme sami
sebe. A to vše poté vysíláme do svého okolí.
Stala jsem se tvůrcem a převzala zodpovědnost za svůj život. Dnes následuji poslání své
duše, dělám to, co mně naplňuje, baví, a ještě k tomu pomáhá mnoha ostatním.
Šířím tuto techniku dál mezi Vás ostatní, ať i vy sami máte možnost žít s láskou a klidem
v harmonii. Je lepší život prožívat než jej jen přežívat. Zde se jedná o něco, co nás
převyšuje, na co náš jazyk nezná slova. Toto musíš prožít, abys pochopila.
A důležitá věta na závěr: Neumím a nikdy jsem neuměla malovat.
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Co přináší a pro koho je určen Dot Painting v mandale?
Jedná se o kombinaci dvou výtvarně relaxačních technik = Dot Painting
a mandaly.
Půjdeme hezky popořádku a nejdříve si povíme, co Dot Painting v mandale
přináší a pro koho je určen.
Jde o antistresovou techniku, při které kladeš tečku vedle tečky, přičemž se
odreaguješ od problémů všedního dne, načerpáš energii, odložíš stres i potlačené
emoce, zharmonizuješ své tělo, zklidníš mysl a celkově se uvolníš.
Je vhodná pro každého, děti, dospělé i seniory.
 Rozvíjí jemnou motoriku (velmi prospěšné hlavně u dětí, ale i lidí
postižených a po mozkové mrtvici)
 Učí trpělivosti a soustředění se
 Rozvíjí kreativitu a abstraktní myšlení
 Vyvažuje ženské a mužské polarity v nás samých
 Přivádí energii do našeho těla
 Harmonizuje duši
 Klidní mysl
 Podporuje sebedůvěru (zde totiž není nikdy nic špatně)
 Nabízí zklidnění, odpočinek, uvolnění
 Je to malovaná meditace
 Jde o relaxaci a uvolnění stresu – zmírnění příznaků některých onemocnění
(svalové a jiné napětí), celkové zklidnění (vhodné u ADHD a psychických
pacientů)
 S její pomocí nacházíme sebe-hodnotu
 Učí umět se samostatně rozhodovat
 Je to cesta, jak se stát sebevědomým člověkem, člověkem, který si je
vědom sama sebe (je sebe-vědomý)
Když to vše sečteme = k tomu všemu odloženému stresu, načerpané energii,
odpočinku ještě vytvoříme krásné obrazy, kameny a jiné dekorace.
www.dotpaintingtherapy.cz
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Dot Painting/mandala ve školách, aneb jdeme si pro samé jedničky.
Jak pomoci dětem s koncentrací a s učením? Jak zklidnit neposedné děti a pomoci
jim k lepším výsledkům nejen ve škole?
Hravě s mandalou.
Děti jsou bezprostřední, nemají zastíněnou představivost, milují tvoření.
Nechme je tvořit kruhy, ty klidní mysl a zlepšují koncentraci. Ve chvíli, kdy
necháme děti tvořit kruhy, ochotně se zapojí a podle psychologických výzkumů
se budou lépe a déle soustředit.
Je doloženo, že pokud dětem předložíme před písemnou prací mandalu
k vybarvení, jejich „písemka“ má vždy lepší výsledky než ta bez mandaly.
Pomocí mandal můžeme učit děti i číst, je to snadné = předložme jim mandalu,
která má ve svém středu písmeno/ číslici. Děti si takové písmenko či číslici
mnohem rychleji a snáze zapamatují.
Do mandaly se dá vložit cokoli. Potřebuješ naučit své děti znát zvířátka a čím se
živí? Do jedné mandaly tedy nakresli zvíře a vše čím se živí. Budeš překvapena,
jak rychle takové učení půjde.
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Dot Painting - malování tečkou
Historie
Dot malba je tradiční kreslící a malířská technika, která pochází z Austrálie,
kde ji používali její původní obyvatelé Aborigincové. Podle nich se život skládá
z přítomných okamžiků, bodů, tedy teček. Nám věčně uspěchaným Evropanům,
kteří se neustále honí za nějakou vizí v budoucnosti, představí trochu jiný pohled
na svět, při kterém si dokážeme více vychutnat současnost a odložit stres. Ruku
na srdce, Dot Painting, umění tradičních Australanů má něco do sebe, je svým
způsobem i určitou meditací nad životem.
Prvky těchto obrazů jsou hlavně tečky, puntíky, kruhy, čáry, pruhy a spirály.
Původně se jako pomůcek k tečkování využívalo stéblo trávy, větve, tyče……
Malovalo se na skály, kůru, lidskou kůži…
Tečkované malby byly většinou používány pro zahajovací obřady.
Mnoho obrazů tohoto druhu bylo skryto a považováno za posvátné.
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Současnost:

Jde o tzv. Tečkované umění, při kterém tečkou po tečce vznikají obrazy. Velmi
dobře se hodí právě na mandaly. V posledních letech si tato technika získala
miliony nadšenců pro svoji jednoduchost. Má spoustu příznivců také mezi
dětmi, pro které je též velmi vhodná: učí je trpělivosti, soustředění se, rozvíjí
kreativitu, jemnou motoriku, děti se otevírají, získávají sebe-důvěru,
nachází sebe-hodnotu a učí se samostatně rozhodovat.
Dot Painting je technika, při které nepotřebuješ umět malovat!

Tečkované obrazy a mandaly zvládne opravdu každý.
Platí zde pouze jediné pravidlo: „dělej vše tak, jak chceš a cítíš“
Doporučuji řídit se svým vnitřním hlasem, svými pocity a intuicí.

Co je zvláštního na malování tečkou?
Všechno to začíná jedním bodem. Každý obraz se skládá z mnoha a mnoha
jednotlivých obrazových bodů/teček. Také v přírodě není nic hranatého. Vše do
sebe proudí v kulatých tvarech a je vzájemně propojeno. Pouze mnoho
jednotlivých bodů dává celkový obraz. Stejně jako my lidé jsme spojeni s jinými
lidmi, přírodou a vesmírem. Jeden sám nemůže existovat. Existujeme, protože
tvoříme jednotu, každý bod světa je důležitou součástí, má velký specifický úkol
a přispívá k životu něčím důležitým.
Zatím co tečkujete, v duši zavládne klid.
Kromě toho, že při tečkování vznikají nádherné obrazy, ve Tvé duši zavládne
klid. Jednoduše tak vytvoříš nádherné obrázky, dárky a dekorace pro sebe a své
blízké. Protože v jednotě všech bodů jsou vytvořeny krásné obrazy. Vlastní
vesmír.
Malování tečkou není jen malířská technika, která je přístupná všem, ale určitým
způsobem reprezentuje naše životy a má velmi zvláštní, harmonizující účinek,
který se slovy nedá vyjádřit.
www.dotpaintingtherapy.cz
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Vynikající zbraň proti stresu.
Malování tečkou je vhodné i pro lidi, kteří si myslí, že neumí malovat a je pro ně
problém nakreslit třeba i květinu či postavu. Ruku na srdce, kdo z vás dokáže vzít
do ruky tužku a jedním tahem nakreslit třeba rovnou čáru, nebo dokonce
s jistotou vytvoří nějaký, alespoň jednoduchý graficky jasně čitelný motiv? Určitě
málokdo, kreslířů s jistou rukou mnoho není. Tečky jsou v tomto směru výbornou
zbraní.
Není potřeba se bát, že něco zkazíš. Jednoduše a soustředěně pracuj na motivu
skládajícím se z teček. Pozvolna se pod tvýma rukama rodí umění, které však
nežádá žádné zvláštní výtvarné nadání. Kromě toho tečkování působí doslova
jako blahodárný lektvar na nervy.
Jde o antistresovou techniku s jejíž pomocí se můžeš odreagovat od problémů
všedního dne.

www.dotpaintingtherapy.cz
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Mandala
Co je mandala?
Slovo mandala pochází ze sanskrtu (jeden z nejstarších jazyků) a v překladu
znamená „kruh, oblouk nebo magický střed““, jde o kruhový obrazec se středem,
z něhož směřují symetricky uspořádané tvary. Nemusí se však vždy jednat o kruh,
ale může být třeba kruh ve čtverci = spojení božského a pozemského.
Kruh je symbolem rovnováhy a v mnoha kulturách je používán pro komunikaci
s něčím, co nás převyšuje. Používá se jako relaxační pomůcka, která zklidňuje
naši mysl. Mandala je obrazec, do kterého se velmi dobře formou barev a tvarů
vyjadřují pocity a emoce.
Mandala jako taková je nad kulturním symbolem jednoty/ celistvosti.
Možná právě proto si po staletí získává srdce lidí všech vyznání a je součástí také
posvátné geometrie, základního jazyka vesmíru.
V mandale se potkává barva (zástupce ženské energie – emoce a pocity)
tvar (zástupce mužské energie – logický, racionální svět)
Tím se vyvažují mužské a ženské polarity v nás samých.

Kde se vzalo slovo mandala?
Do našeho jazyka jej přinesl ve 20.století švýcarský psychiatr Carl Gustav Jung
(1857–1961), který používal mandaly jako pomůcku ve své psychiatrické praxi,
a také ke zkoumání sebe sama.
Později formuloval myšlenku, že mandala zrcadlí rozpoložení jedince, který
mandalu tvoří. Důležitou podstatou porozumění mandal byl vždy výklad autora,
podpořen archetypálními významy některých symbolů. Toto Jungovo učení má
i dnes dalekosáhlý vliv a mnoho lidí se zajímá o vytváření mandal a jejich
používání jako nástroje k sebevyjadřování.
www.dotpaintingtherapy.cz
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K čemu se mandala používá?
Můžeme se o ni zajímat z čistě estetických důvodů, ale také z důvodů její léčivé
síly.
Mandala může být omalovánkami pro děti i pro dospělé. Díky svému uspořádání
se však může stát i něčím víc než pouhou relaxací s pastelkou. Může být
pomocníkem na cestě do našeho středu – do místa, kde vládne klid, harmonie
a láska.
Mandaly k vybarvení se často prodávají pod názvem „antistresové omalovánky“.
 podpora při léčbě fyzických, psychických i psychosomatických obtíží
 pomůcka při relaxaci či meditaci
 prostředník k navázání kontaktu s anděly či jinými jemnohmotnými
bytostmi
 prostředek k sebepoznávání
 pomůcka pro získání energie
3x MANDALA
 Mandala se nedá zkazit.
 Mandala je ideální pro ty, kteří neumí malovat.
 U mandaly se můžeme stáhnout jen ke svým pocitům. Je mnohem
snadnější vložit pocit do barev a tvarů, než do slov.

www.dotpaintingtherapy.cz
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Pocity = emoce v mandale.
Emoce je forma energie.

Jsme zvyklí emoce dělit na dobré a špatné. Ve skutečnosti to je tak, že dobrá
emoce je emocí, kterou chceme a špatná emoce je emocí kterou nechceme.
Emoce je dobré nechat projít, nebojovat s nimi.
Jedině tak mají otevřené dveře a projdou mnohonásobně rychleji.
Ideální je si pocit uvědomit, pojmenovat ho a tím pádem s ním i pracovat.
Nejhorší emocí, která existuje, je ta potlačená. „Potlačené emoce způsobují
nemoce“. Nemoc je ne-moc = ztráta moci, kontroly nad sebou. Potlačená emoce
se zabydlí někde v těle a tam způsobuje tlak.
V naší společnosti je někdy velmi těžké své emoce nepotlačovat, však už od
malička slýcháme „hodná holčička se nevzteká“, „správný chlap nepláče“, takže
je zapotřebí tyto emoce dát z těla ven.
Můžeš je (vy)tančit, (vy)cvičit, (vy)malovat, (vy)plakat, (vy)vztekat….
Každý jsme jiný a každý by si měl najít ten pro sebe nejlepší způsob, jak nechat
emoce projít ven.

Zkus se u každé emoce na chvilku pozastavit a zamyslet se nad tím, v čem by
ti mohla pomoci, co by ti mohla přinést, k čemu by ti mohla být. Pojď se podívat
třeba na:
Vztek = většinou tuto emoci nechceme, proto jej řadíme do emocí špatných. Ale
pojď se na něho podívat trochu blíž: on mnohdy popožene k výkonu, má velmi
podobnou energii jako radost = „nakopne tě“, je to energie, která tě dostane do
akce a pomůže ti k rozhodnutí pro změnu.
Smutek = nese energii, která tě zastaví a pomůže ti reflektovat vnitřní prožitky,
pomáhá ti najít poučení pro příště.
www.dotpaintingtherapy.cz
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Postavení měsíce ovlivňuje náš život každým dnem, aneb
jak jej využít pro sebe i prostřednictvím tvorby
Měsíc působí jemnohmotně na každého s nás jednotlivě i na naší celou planetu
kompletně.
ÚPLNĚK
Toto období se těší největší oblibě jakožto fáze Měsíce. Úplněk je romantický
i mystický. Vše, co je ukryto pod povrchem se jakoby dere ven.
Na některé lidi může mít i negativní vliv, kdy trpí depresemi, bolestmi hlavy
nespavostí, nebo přichází děsivé sny, náměsíčnost, či nemožnost usnout.
V tento den je nejvíce porodů, nehod, vražd a násilných činů. Rány krvácejí
silněji, dochází častěji k záplavám, právě prořezané stromy mohou zemřít, léčivé
rostliny mají po sběru nejsilnější účinky.
Je to velmi silný den vhodný ke „kouzlení“.
Je nejkreativnější dobou celého měsíce, proto je ideální tento čas využít
k malování, psaní….
NOVOLUNÍ:
NOV začátek něčeho nového – nové začátky.
Čas ideální pro zastavení a ohlédnutí se zpět. Je úplně jedno, za jakou dobou
se budeš ohlížet, může to být třeba jen týden, ale klidně i rok. Vždy se však
současně dívej i do budoucna.
Je to čas plánování nových myšlenek, vizí, rozhodnutí a jejich vložení do praxe.
Stejně tak je ideální dobou na očistu. Je vhodné pít čistou vodu a jíst lehká jídla.
V tomto čase si namaluj mandalu přání, nov ji podpoří svou energií.
PŘIBÝVAJÍCI MĚSÍC
Každým dnem je větší a větší. Dorůstá a má tvar písmene „D“.
V tuto dobu vše roste, mnoho věcí se ukládá, probíhá obnova. Silněji působí vše,
co do sebe člověk přijímá – léky, byliny, vitamíny, minerály…
Snadněji se přibere na váze, otravy a alergické reakce mají horší průběh.
V tomto čase můžeme být snadno aktivní.
Maluj posilující a ozdravné mandaly.
Je to příznivé období pro plánování a tvoření nového.
Volej do života nové věci – namaluj si mandalu přání.

www.dotpaintingtherapy.cz
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UBÝVAJÍCÍ MĚSÍC
Měsíc v tomto čase couvá a má tvar písmene „C“.
Je to doba odpočinku.
Pomáhá nám ledasco odložit, očistit, vyplavit, vydechnout. Celkově nám pomáhá
zbavovat se nepotřebného. Je příznivým časem pro hubnutí, detox, nebo
zbavování se chloupků, které jsou nechtěné.
Do mandal tedy vkládej vše co nechceš a vše čeho se chceš zbavit (strach, nemoc,
nevyhovující vztahy….každý jistě najde to své čeho by se chtěl zbavit, co už mu
neslouží). Takovou mandalu poté znič způsobem, který ti vyhovuje.
Můžeš jí třeba roztrhat, nebo spálit.

Vysvětlivky fáze Měsíce
Full Moon = Úplněk; New Moon = Novoluní

MĚSÍC KLESÁ
Je to období od Blíženců 21.6. do Střelce 21.12.
Energie jde dolů/dovnitř.
Týká se všech vnitřních orgánů.
Je to čas sázení.
Když měsíc klesá je vhodné více odpočívat.
MĚSÍC STOUPÁ
Je to období od Střelce 21.12. do Blížence 21.6.
Energie jde vzhůru/zevnitř ven.
Týká se okrajových částí těla.
Je to čas sklízení.
Velmi aktivní období, ve kterém se vyplatí aktivita nás samotných.
www.dotpaintingtherapy.cz
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Postupně se dostáváme k praxi Dot painting v mandale. Ale ještě před tím, bych
se velmi ráda pozastavila nad tématem, které řeší spousta účastnic mých kurzů
a jistě nejen oni. Tématem je nedostatek času.
Ať už jsi maminka na mateřské, pracující maminka, nebo svobodná žena, je to
stále stejné. V dnešní uspěchané době, která na nás klade velmi vysoké nároky je
velmi složité najít si čas sama na sebe, a přitom je právě tento čas velmi důležitý
pro každou z nás. Tak tedy:

Jak si najít čas sama pro sebe?
Nejprve si odpověz na otázku „Proč chci malovat/tečkovat?“ Je důvodem chtění
mít krásné obrázky, že ti to poradila kamarádka, protože je to trendy, protože tě to
zklidní…a tak dále. Aby rozhodnutí fungovalo, musíš vědět, proč to chceš.
Teď víš, proč to chceš a nyní vyber správný čas pro uvedení do praxe.
Kdykoli, ale mnohým energeticky pomáhá nějaký zlomový bod, kterým je:
začátek nového ruku, či začátek školního roku, ale nemusíš vždy čekat až na tyto
„velké události“. Úplně postačí třeba návrat po dovolené, či víkendu.
Jdeme na to:
Než odjedeš, vše ukonči a rozhodni se.
Po návratu „to něco“ jednoduše uveď do praxe.
I příroda ti otevírá dveře dokořán a je nápomocná. Ve chvíli, kdy měsíc ubývá
dobře se všeho zbavuje a lehčeji se ukončují věci.
Poté nastává doba měsíce přibývajícího, která je vhodným časem k uvedení
do praxe nových věcí a třeba i zařazení času sama pro sebe do tvého
harmonogramu.
Nyní si udělej revizi svého času.
Zbav se zbytečných činností (ideálně i věcí). Tím, jak uklízíš kolem sebe, děláš si
energeticky pořádek sama v sobě. Přerovnej i šuplíky, tím si přerovnáš své
myšlenky.
Napiš si každou činnost, kterou vykonáváš a k ní, zda jí chceš dělat a, nebo musíš.
Barevně si označ vše, co dělat chceš. Co ti dává smysl, radost, nějakým způsobem
tě naplňuje. Ostatního se ideálně zbav, nebo alespoň omez.
Když vše vyčistíš, zjistíš, že máš dostatek času i místa. Uvnitř sebe už v ten
okamžik můžeš pozorovat určitou úlevu, lehkost.
www.dotpaintingtherapy.cz
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Činnosti, které dělat nechceš si rozděl na:
1. ty, které vlastně dělat ani nepotřebuješ: týden si vyzkoušej jaké to je v praxi
a co se stane, když je opravdu dělat nebudeš
2. ty, které dělat potřebuješ: a požádej o pomoc ostatní
3. ty, které můžeš omezit: přeci není zapotřebí denně utírat prach
Přestaň vymýšlet, proč to nejde. Ale začni hledat cestu, jak to půjde.
Veď vnitřní hovory sama se sebou, ptej se a odpovídej si.
„Proč denně ….. (vytírám)? Je to opravdu nutné?“
„Co nejhoršího se stane když …….(neuklidím)?“
U mnoha věcí zjistíš, že se nestane NIC.
U jiných tak vytvoříš prostor pro druhé – i oni se mohou realizovat (odpadky
může vynést dítko, uvařit manžel…)
„Co mi péče o ostatní přináší?“ = Na první pohled si můžeš myslet, že nic.
Ale zamysli se více. Pravděpodobně to děláš proto, aby si byla ostatními
milována, abys pro ně byla nepostradatelná, aby tě měli rádi …..
Přináší ti to pocit důležitosti.

Domluv si se svým okolím svůj PRAVIDELNÝ časoprostor.
A pokud máš pocit, že to teď prostě nejde začni s delším časovým intervalem.
Třeba vždy každou první neděli v měsíci. Tento čas si poznamenej i do kalendáře.
A nyní si domluv i další pravidla, která budeš dodržovat ty sama i tvé okolí.
Například, že v této době bude děti hlídat manžel, do pokoje ti nebude nikdo
chodit, vypneš mobilní telefon…. Dětem vysvětli, že teď potřebuješ čas pro sebe
a za hodinu/dvě se jim budeš opět věnovat.
Na začátku budou možná zkoušet tvou trpělivost a hranice.
Nepovol, oni si zvyknou. Jen musí zjistit, že to myslíš opravdu vážně. Časem se
z toho stane zvyk, který nepřijde nikomu divný. Nezapomeň časový interval
snižovat, 1x za měsíc, 1x za 14 dní, 1x za týden …..
Každý dle svých možností a potřeby.

www.dotpaintingtherapy.cz
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DEJ DŮLEŽITOST SAMA SOBĚ

Když ty sama nebudeš plná energie, nemůžeš se starat o ostatní a rozdávat
energii dál, půjde ti vše pomaleji a můžeš snadno onemocnět.
Bohužel jsme vychováváni v módu, že pokud stavíme sebe na první místo
a staráme se o sebe, jsme sobečtí, ale tak to ve skutečnosti vůbec NENÍ.
Jen podívej: Když se nebudeš dívat na sebe, nebudeš si dopřávat odpočinek
a relax, co se stane? Budeš vyčerpaná, naštvaná, bez energie….. A co budeš moci
nabídnout svému okolí? Jen si odpověz.
A teď jinak: Dopřeješ si denně alespoň 30minut odpočinku, třeba s tečkovacími
pery, nebo pastelkami v ruce: přes své prsty necháš odejít ven všechny své
nahromaděné emoce, u toho se uvolníš, zrelaxuješ, načerpáš energii a ještě
vytvoříš krásné obrazy. Máš radost, jsi uvolněná, nabitá energií…Co pak budeš
moci nabídnout svému okolí? Opět si odpověz.
Vidíš ten rozdíl? Věř, že do života se ti vše promítne. A za čas zjistíš, stejně jako
já, že najednou žiješ v poklidu a věci bereš jinak. Máš najednou jiný úhel
pohledu. Vše se odvíjí od tvého vnitřního naladění. Ano, na energetické úrovni to
skutečně takto funguje. Co vyzařujeme, to přitahujeme. Mohu ze své vlastní
zkušenosti jen potvrdit. Za technikou Dot Painting a mandalami se skrývá
obrovská síla léčivé a harmonizující energie. Není divu, že se v současné době
tato technika, a hlavně mandaly začínají objevovat nejen za dveřmi
psychoterapeutických poraden, ale i ve školství či zájmových kroužcích.

Nalezení času sama pro sebe je velmi důležité, to už víš. Až se ti povede zavést
do svého života to co jsi nyní přečetla vyzkoušej ještě jednu věc. Zamysli se nad
tím, jaký vlastně žiješ život.
www.dotpaintingtherapy.cz
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Pět kroků ke šťastnému životu:
1. Sepiš si své sny. Co by si chtěla dělat, kdyby si mohla cokoli?
2. Vyber si jednu až tři věci, které opravdu chceš.
3. Představ si jaké to bude, až to budeš mít (nezapomeň na představy
do detailů, včetně zvuků, vůní…a v přítomném čase, jako bys to už měla)
namaluj si vše do mandaly.
4. U každého bodu si napiš, co k tomu potřebuješ a jaký je první krok.
5. Běž to udělat.

Každý z nás má své vize a sny. Mnoho lidí však bohužel zůstává jen u snění. Pro
realizaci snů je důležité vědět: proč to chci, umět se do situace detailně na cítit –
tak jako by si to už měla, nehledat důvody proč to nejde, ale hledat důvody, jak to
půjde, myslet v souladu se svým snem (v životě se ti odehrává právě to, na co se
soustředíš) a VYKROČIT.
Vodítkem toho, co bych v životě chtěla jsou dětské sny, často se používá termín
poslání duše. Je to práce/aktivita která tě baví, resonuje s tebou a velmi
pravděpodobně jsi k ní mněla blízko už v dětství. A aby to nebylo tak snadné,
může to být také úplně naopak, to k čemu máš naprostý odpor a říkáš si „tohle
nikdy ne“. Ale neboj, pokud si upřímně a ze srdce si budeš přát znát svůj sen,
a to kvůli sobě, ne z ega, a ne kvůli ostatním, on se ti v pravý čas vyjeví.
www.dotpaintingtherapy.cz
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JSI TO, CO O SOBĚ ŘÍKÁŠ, CO SI O SOBĚ MYSLÍŠ, V CO VĚŘÍŠ
Tato část mi je velmi blízká, protože já sama o sobě neměla nikdy moc kladné
mínění. Postupem času, vlastně až po nějaké delší době, kdy jsem pracovala sama
na sobě a prošla si jistým seberozvojem jsem zjistila, že mnoho negativních
přesvědčení o sobě samé mi vložilo okolí. Tím nechci házet vinu na ostatní. Oni
jen pronášeli „ty“ věty, mnohdy v dobré víře a já jim uvěřila a tak se stala tou
nedokonalou, tou která nic neumí, tou která nikdy nic nedokáže, …….. Zkrátka
jsem se vytvarovala podle „oněch“ vět, a to jen proto, že jsem jim uvěřila.
A tak se časem stalo, že jsem si řekla dost „stanu se tím, kým chci já a už nebudu
tím, kým mi řekli, abych byla“.
Trápí tě, že se nemáš ráda, něco neumíš, pochybuješ o sobě? Uvědom si, jak ty
sama o sobě smýšlíš a mluvíš. A kde se tyto věty vzali? Jsou opravdu tvé, nebo jsi
je pochytala od svého okolí a teď se s nimi snažíš žít a vypořádat?
Jak to vše funguje?
Vědci tvrdí, že zhruba od svých dvou let sbíráme do své mysli obrazy, které
s námi nějakým způsobem rezonují. Osobně jsem se přesvědčila, že na nás působí
i naše minulé životy a prenatální období, to ale nyní nechme stranou.
Od školky z těchto obrazů začínáme sestavovat příběhy. Mezi tím slýcháme
od rodičů, učitelů, a dalších autorit jací jsme, co umíme, co neumíme, co nám
nikdy nepůjde, co nás baví, čeho nikdy nemůžeme dosáhnout, k čemu vlohy
máme
a k čemu ne, …… A tak sbíráme tyto věty/vzorce a některým
uvěříme, protože to řekli dospělý a zkušení lidé. Jak jde čas, můžeme postupně
zjišťovat, že ačkoliv jsme měli čtyřku z matematiky, počty nám docela jdou.
Že to možná nebylo o naší neschopnosti počítat, ale učitel si potrpěl výhradně
na geometrii, nebo jsme mu prostě nesedli, protože a proto…
Někdy od puberty začínáme vyprávět náš vlastní příběh. Věříme, že jsme nějací
a žijeme nějaký příběh. Ve skutečnosti je to příběh sestavený ze situací a vět,
které jsme prožívali/slýchali a kterým jsme uvěřili. Ono, když několikrát za život
slyšíš „jak jsi nemožná, že neumíš to či ono“ je velmi složité nepřevzít si tento
vzorec do své mysli a neuvěřit. Jak se říká 100x opakovaná lež se stává pravdou.
A v tu chvíli, začneš podle tohoto vzorce sama o sobě smýšlet a přirozeně
i fungovat.
www.dotpaintingtherapy.cz
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Udělej si seznam vět, které jsi od dětství slýchala a které o sobě prohlašuješ ty
sama. Možná budeš mít vztek, co ti to tvé okolí navykládalo a kde jsi mohla být,
kdyby to tak nebylo. Uvědom si však, že lidé kolem tebe dělali to, co právě uměli.
A ve většině případů se opravdu nejednalo o úmysl uškodit, ba naopak. Však jen
ty sama si vzpomeň na věty, které jsi pronášela, nebo pronášíš směrem ke svým
dětem a také to neděláš s úmyslem uškodit.

Jak z toho tedy teď ven?
1. Uvědom si, že to tak je. Sepiš si věty, které si pamatuješ z dětství a dospívání.
Uvidíš svá omezení, která si z dětství neseš.
2. Přeformuluj to, čím a kým chceš být. Věty si přepiš a pak si je říkej. Hezky
pomalu v klidu, a hlavně na sebe netlač, jakmile budeš vyvíjet tlak, nebude to
fungovat. Namísto toho, by si tak šla proti sobě, a to není žádoucí. = Tlak totiž
způsobí protitlak.
3. Začni si uvědomovat, jak o sobě smýšlíš a mluvíš. Začni o sobě mluvit
i smýšlet podle přeformulovaných vět v době 2 a uvidíš, jak se tvůj životní příběh
začne měnit.
Každá myšlenka, každé slovo ovlivňuje tvůj život.
Myšlenkou i slovem tvoříš svůj život. Změna myšlení a slovníku vede ke změně
tvých vibrací, a to vše se odráží do života, který žiješ. Naprosto chápu, že pro
někoho tato informace může být neuchopitelná, i pro mne před lety byla.
Pro někoho je prostě složité, přijmout věci, které si nelze osahat.
Na energetické úrovni to však takto funguje a pokud začneš vše více pozorovat
zjistíš, že pokud vědomě používáš své myšlenky i slova, život se ti přetváří.
V tu chvíli se přesouváš do bodu, kdy dokážeš vědomě pozorovat, jak se
energetická úroveň odráží viditelně do hmoty. Přebíráš zodpovědnost za svůj
život. Zjišťuješ, že co se na energetické úrovni odehrává, to lze vidět zde ve
hmotě. Někomu to trvá delší a někomu kratší čas. Ale jakmile si vše osaháš,
přijde ti to naprosto snadné a věci ti začnou dávat smysl. Někteří lidé říkají, že je
to tak snadné, že na začátku ani nevěřili, že to může vůbec fungovat. Funguje.

www.dotpaintingtherapy.cz
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Jak to celé funguje v praxi?
Řekněme, že člověk je „radiomagnetofon“ – smyslově i mimosmyslově přijímá
a vysílá informace. Informace existují všude kolem nás a je jen na každém,
kterým z nich otevře dveře a vpustí do svého světa, jak je zpracuje a co vysílá
do svého okolí.
Pokud s informacemi pracujeme nevědomě, otevíráme dveře leda čemu s čehož
může být pěkné nadělení. Každá informace potřebuje nějakou „postýlku“.
Tou může být článek v novinách, věta kterou někdo říká v televizi…..
Ať je informace v jakémkoli provedení, vždy sebou nese určitou vibraci. My jako
pomyslné „rádio“ máme anténku a záleží, zda daná vibrace rezonuje s nastavením
naší anténky. Pokud jsi na dané vlně, informace se k tobě může dostat.
Dnešní svět je přeplněný informacemi, které jsou všude kolem nás a čekají na
koho si mohou sednout. Pokud si je přitáhneš (máš anténku naladěnou právě na tu
vlnu) přijdou a pokud je k sobě nepustíš, zůstanou v prostoru, který není tvůj.
Ve chvíli, když se k tobě informace dostane, začneš jí zpracovávat. Vyvolá v tobě
nějakou reakci. Tu buď zpracuješ, nebo pustíš. Vždy máš možnost volby a záleží
jen a jen na tobě.
Jak tedy ovlivnit příjem?
Zde bych použila jasný model z havajského učení „energie proudí tam, kam míří
pozornost“ můžeme si to vysvětlit i tak, že na co zaměříme svou pozornost
to živíme, to přirozeně roste a tomu pomáháme, aby se stalo naší realitou.
Ukážeme si na příkladu.
Strach:
Svou pozornost zaměříš na strach, tím ho vyživuješ a on tak roste a sílí. Ty nejsi
schopná nic udělat, proto tě obklopuje ve tvé realitě.
Cíl:
Stejně tak, když svou pozornost zaměříš na svůj cíl, také ho vyživuješ, on roste
a sílí. Zaměřuješ se na „to něco – svůj cíl“, který žiješ. Je všude kolem tebe a ty
máš velkou šanci svého cíle dosáhnout.
Je na každém, na co bude směřovat svou pozornost, co chce, aby v jeho životě
rostlo a sílilo. Zde jsem záměrně použila dva protiklady, aby bylo jasně vidět, že
opravdu záleží na každém jedinci, co si vybere.
www.dotpaintingtherapy.cz
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Podívej se na televizní zprávy, které na nás dnes a denně valí mraky negativních
informací. Pokud je zachytíš a dáš jim pozornost, opět je živíš a pomáháš jim, aby
se staly tvou realitou. Odevzdáváš tak svou moc druhým, protože ty sama se
můžeš rozhodnout, zda této informaci budeš věnovat pozornost – otevřeš ji dveře
do svého světa, anebo ji pozornost nedáš – nepustíš ji do svého světa.
Buď ale pozorná, někdy se totiž stává, že lidé mají potřebu nějakou informaci
vyvážit tím, že proti ní začnou bojovat, nebo šířit opak. Ale i to znamená, že
informaci dávají moc pozornosti, protože považují za důležité na ní reagovat.
Ráda bys vědomě ovlivnila svůj život. Co tedy dělat?
Velmi snadnou pomůckou je sledovat svou pozornost.
Pozoruj, na co myslíš, o čem mluvíš, co prožíváš. Všimni si, kam směřuje tvá
pozornost a zeptej se sama sebe, jestli ti to dělá dobře, nebo ne. Tím získáš
možnost ovlivnit, co do svého života pustíš. A dle toho konej.
Někde jsem četla zajímavou myšlenku „nemusíš sníst všechno, co máš na talíři“.
Co je tím myšleno? Že ne všechno, co ti přijde do cesty, si zaslouží tvou
pozornost. Dovol si některé věci ignorovat, přehlížet. Na jiné se jen dívat
a neposuzovat. Jen uznej, že existují a jdi si dál svou cestou.
Tvá energie proudí tam, kam se zaměřuje tvá pozornost.

www.dotpaintingtherapy.cz
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Relaxace = restart mozku
Řada z nás neumí vypnout, ale není to vůbec nic složitého.
Dočasné vypnutí myšlení = regenerace mysli. Ta je propojena s tělem tak
dokonale, že během 20 minut „nic nedělání“ získáš psychickou i fyzickou sílu na
další 2 až 3 hodiny plného výkonu.
V dnešní uspěchané době bohužel mnoho lidí relaxovat neumí, nebo jen
povrchově. Za relaxaci začalo být považováno nakupování, káva s kamarádkou,
hospůdka, procházka, při které se vyřídí několik pracovních hovorů, sledování
televize = při každé této činnosti na tebe však útočí vnější neblahé vlivy a nemáš
možnost opravdově relaxovat, proto se výsledky nedostavují, lidé sahají po
cigaretách, alkoholu, antidepresivech….
Nemá to konce a člověk se ocitá v začarovaném kruhu – problémy a zdravotní
potíže se opakují a na ně se nabalují další a další.
Relaxace je očista duše a je stejně důležitá jako osobní hygiena těla.

www.dotpaintingtherapy.cz
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Než začneš pracovat, vytvoř si svůj pracovní prostor.
 Najdi si hodinu až dvě sama pro sebe = už si umíš zajistit svůj časoprostor
(o tom jsi se dočetla ve stejnojmenné kapitole) a na dveře si klidně nalep
cedulku NEVSTUPOVAT.
Utvoř si prostor, ve kterém ti bude příjemně a kde tě nebude nikdo rušit.






Odstraň všechny rušivé elementy = mobilní telefon, televize, zvonek….
Uvař si čaj.
Zapal si svíčku a pusť relaxační, nebo jinou hudbu.
K ruce si nachystej veškeré věci, které budeš potřebovat.
Trochu se nalaď. Posaď se, zavři oči, uvědom si celé své tělo, od hlavy
postupně přes ruce, až po nohy, které leží na zemi.
Anebo si někde prostě sedni a začni.

 Můžeš se pustit do práce. Všechny myšlenky postupně utichají a ty se
soustředíš pouze na tvorbu ať už maluješ, či tečkuješ. Prožíváš okamžik
TADY a TEĎ. Odpočíváš a relaxuješ u malované meditace.
Nabíráš sílu a doplňuješ energii.

ZÁVĚR
 Pokud jsi opravdu omezená časem, nařiď si budíka o cca 15minut dříve,
než budeš muset odejít ze svého časoprostoru. Ať máš čas vše v klidu
dokončit, a ještě chvíli pobýt se svou mandalou.
Prohlédni si jí a nechej ať na tebe chvíli působí, promlouvá. Pokud chceš,
dej jí jméno/název a zapiš si, jak na tebe působí, co ti říká.

www.dotpaintingtherapy.cz
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Pracovní
část
Nejde o výsledek, ale proces tvoření.

www.dotpaintingtherapy.cz
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Jak můžeme s mandalou pracovat?
S mandalou můžeme pracovat různými způsoby. Neexistuje jednotný přístup ani
jednotné pravidlo, jak má vypadat a jak s ní pracovat.
Pojďme se společně podívat na několik tipů.

Mandala pro získání energie
Čas, který trávíš sama se sebou, je pro tebe vždy tím nejprospěšnějším. Prožíváš
tak přítomný okamžik TADY a TEĎ. Tělo má možnost odpočinout si
a odreagovat se. Přidáš-li k tomu tvorbu mandal, kdy do kulatého symbolu
vkládáš barvy a tvary, uvolníš se a zrelaxuješ. Ve skutečnosti tak odkládáš
nahromaděné emoce a stres.
Praxe:
Než začneš tvořit svou mandalu energie, zavři oči a po krátkém zklidnění si
představ všechny barvy, které pro tebe znamenají sílu, energii a teplo. Ty pak
použij k vymalování mandaly. Hotovou mandalu si vystav na dobře viditelné
místo, a nechej ji na sebe působit.

Mandala jako prostředník k navázání kontaktu s jemnohmotnými bytostmi
Ať věříš na anděly, víly, Boha, vnitřní světy či něco jiného, můžeš si vytvořit
mandalu, která bude prostředníkem mezi tebou a tím co ve tvém světě existuje
a v co věříš.
Praxe:
Na chvíli si zavři oči , uvolni se a počkej, až za tebou přijde tvůj anděl,
víla….Prohlédni si a na vnímej jeho/její krásnou energii a lásku, která z něho/ní
vyzařuje. Až budeš chtít začni malovat a do mandaly vlož pocit z tohoto setkání.
Nezapomeň mu/jí na konci setkání poděkovat.
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Mandala přání
Mandalu můžeš použít pro rituál splněných přání. Důležitá je pozitivní formulace,
vizualizace a koncentrace na výsledek. Neméně důležité je tvé vnitřní přesvědčení
o pozitivním výsledku.
Praxe:
Než se pustíš do tvorby samotné, zformuluj si své/svá přání pozitivními větami.
Nevkládej záporná slova (nechci, nikdy, nemám….). Mysli pouze na to - co chceš,
nikoli na to – co nechceš.
Přání si představ v přítomném okamžiku – jako bys to už měla a v co největších
detailech včetně vůní, pocitů, zvuků…Svůj pocit, který v tobě vyvstane vlož do
barev a tvarů mandaly.
Nechej si ji vystavenou někde na očích. Svá přání „pusť“ aby si jim dala prostor
k tomu, aby se mohla zhmotnit. Občas si na ně vzpomeň, ale nijak netlač. Tlakem
totiž vzniká protitlak a přání bys tak mohla nevědomě rušit.
Toto téma je natolik žádané a diskutované, že si dovolím napsat ještě několik
dalších řádků i když se již nacházíme v pracovní části.

JAK SI SPLNIT PŘÁNÍ
Základem je umět si odpovědět na základní zdánlivě snadnou otázku. Bohužel
většina lidí to nedokáže. „Co mně baví? Co chci dělat? Jaký chci žít život?“
Pokud ani ty odpověď neznáš, nápovědou, určitým vodítkem, co bys v životě
chtěla jsou tvé dětské sny. Jak dospíváme, začínáme věřit tomu, že je to nereálné.
K víře v nereálnost často přispívají rodiče, učitelé, kamarádi….kteří možná někdy
pronesli větu, „tohle nikdy nemůžeš dokázat“ a nebo jiná negativní slova a ty jsi
jim uvěřila. Bohužel mnohdy něčí jedna jediná věta dokáže nabourat naši
budoucnost a děje se tak ve chvíli, když oněm slovům uvěříme. Zůstanou tak
v tobě natolik zakódována, že ti tvoří reálný blok dosáhnout toho či onoho.
Energetickou úroveň většinou lidským okem nelze zahlédnout, ale v našich
životech se projevuje den co den. O to složitější bývá, odhalit takový problém.
www.dotpaintingtherapy.cz
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Velmi častým přesvědčením, proč něco nejde je čas a peníze. A za další, často
jsme ochotnější a úspěšnější v plnění snů pro druhé, protože je to pro nás tak
nějak snadnější a máme větší motivaci.
Namaluj si tedy své dětské sny do mandaly, tím je zhmotníš.

Pravidlo číslo1. = Nikdo tě nebude mít rád a nebude si tě vážit jenom proto,
že děláš všechno jako ostatní, nebo pro ostatní.
Tvou motivací jsou odpovědi na tyto otázky: „Co potřebuji? Jak se mám?
Proč to chci?“ Jimi bereš zodpovědnost za svůj život, do svých rukou.
Cestovala si někdy letadlem? I tam hlásí, abys nasadila kyslíkovou masku
nejdříve sobě a až poté ostatním. A tak to je i v životě. Jen tehdy budeš mít
dostatek anergie a budeš moci pomáhat dalším lidem.
Pravidlo číslo 2. = To, co se děje kolem tebe, je odrazem toho, co se děje uvnitř
tebe.
Pravidlo číslo 3. = Ve tvém životě se děje to, na co se soustředíš a na co myslíš.
Na své myšlenky si dávej velký pozor, jsou mocnější, než se může zdát.
Na papír sepiš vše, co chceš a poté si vytvoř koláž/mandalu s názvem „Můj snový
život“.

Když se zeptáš úspěšných lidí, co jim pomohlo realizovat jejich sny a plány
odpovídají:
 Udělat rozhodnutí (udělej si seznam takových věcí a pro začátek si vyber
jednu nejvíce reálnou)
 Začít něco dělat (jít do akce, rozhýbat energie, naladit se a žít danou věc)
 Překonat strach (to je asi ta nejsložitější pasáž, ale zeptej se sebe sama „Co
nejhoršího se může stát?“ Často zjistíš, že nic.)
Svůj sen si představuj v reálném čase, do všech detailů. Se všemi vůněmi, pocity,
barvami, emocemi…..) V přítomném čase a bez negací – nepoužívej zápory.
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Energie úspěchu
Radost a energie z úspěchu ti pomůžou k dalším krokům, proto je dobré si na
začátek vybrat něco jednoduššího. Protože, pokud to hned na začátku přeženeš
a zvolíš si velký a složitý sen a ten se ti nepovede, budeš zklamaná a nebude se ti
chtít do kroků dalších.
Naopak, ve chvíli, když se ti něco povede, namaluj to do mandaly („mandala
úspěch“) a postupně domalovávej další a další. Ať máš možnost vše pěkně vidět.
Náš mozek má totiž neuvěřitelný dar vypichovat neúspěchy a nezdary, které
zastíní věci úspěšné a povedené.
Ještě si dej pozor na sliby sama sobě i druhým. Když něco slíbíš a nedodržíš, bere
ti to energii a přináší pocit frustrace. V takovém stavu je velmi obtížné
pouštět se do jakýchkoli akcí.
Pokud to je možné, svůj sen si rozděl na sekce a jdi pěkně pomalu krok po kroku,
sekci po sekni. První, druhá, třetí….

www.dotpaintingtherapy.cz
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Proč to nejde?





Věřím, že to nejde (málo peněz, podlomené zdraví …)
Strach (že to nepůjde, že se to nepovede, že to bude trapas…)
Vlastně nevím, co od života chci
Nedostatek času

Mám strach….
Buď k sobě upřímná a zeptej se sama sebe PROČ?
Bojíš se? - „Co nejhoršího se může stát?“
Ty víš, protože ti to někdo řekl, že to nejde? Ale proč to nejde podle tebe?
Máš vždy po ruce dobrou výmluvu, proč to nejde?
Máš spoustu jiných věcí na práci?
Rozbuší se ti srdce, když by si měla něco ze svého seznamu udělat?

Hledáš viníka, proč to nejde.
Vzorce/ programy = najdi ho, napiš na papír, nebo namaluj do mandaly a spal.
Zatím co hoří, představuj si, jak se programu zbavuješ a uvolňuje se tak místo pro
program jiný a to takový, který ti bude nápomocen. Je to jistá výměna
negativního za pozitivní.
Takový program „viník“ může být to, co jsi slýchala jako malá? „nic neumíš“
„v životě ničeho nedosáhneš“
Nový/pozitivní program namaluj do mandaly a nech si jej na očích.

www.dotpaintingtherapy.cz
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Co pomáhá = cesta ven
Když už máš konečně jasno
 s novými věcmi se dobře začíná na novoluní, začátku nového,
či školního roku, po návratu z dovolené, či víkendu = zkrátka na
přelomu něčeho, čehokoli
 nejvíc sil pro nové začátky je po menstruaci
 ideální energie na rozjezd je na jaře
 nehledej důvody proč to nejde, ale hledej možnosti, jak to jde

Jak jít za svým snem v kostce
 zjisti v jakém příběhu jsi se ocitla (zjisti své možnosti)
 zvol směr, kterým chceš jít (co jsou tvé sny, co tě bude bavit)
 staň se scénáristou i hercem následujícího děje (vezmi zodpovědnost za
svůj život do svých rukou)
 vždy si stanov další krok, co můžeš udělat (měj na paměti svůj jasný cíl)
 nevěř lidem, kteří říkají, že to nejde (ověř si to sama, často takto mluví lidé
pouze ze strachu, abys nebyla lepší a nedosáhla něčeho víc, než oni sami)
 mluv o svých snech a plánech, setkávej se se stejně naladěnými lidmi
 postav se svému strachu
 změň postoj k životu, buď aktivní a otevřená novým možnostem
 nehledej důvody, proč to nejde, ale hledej možnosti, jak to jde (buď
kreativní)
www.dotpaintingtherapy.cz
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Mandala záměru
Záleží jen na tobě, k jakému účelu se rozhodneš mandalu použít. Ale vždy si
ujasni předem záměr tvoření. Než začneš malovat, pověz si sama pro sebe,
k čemu bude mandala určena. Co bude jejím úkolem? Jednoduchý, pozitivně
formulovaný záměr je snadnou cestou u účinné mandale.
Praxe:
Zavři si oči a pověz sama sobě, k jakému účelu bude mandala určena. Co bude
jejím úkolem? Poté se pusť do malování s konkrétní myšlenkou daného tématu.
Takže si budeš přát třeba zdraví, mandalu budeš tedy malovat s myšlenkou
„jsem zdravá, čilá a plná energie“ tuto myšlenku nemusíš opakovat stále dokola
po celou dobu tvorby, ale občas by jsi se k ní vrátit měla. Ona si tuto energii
ponese a bude ji vyzařovat do prostoru.
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Zbavení se nechtěného pomocí mandaly.
Do takové mandaly vkládej vše, co tě tíží, co již nepotřebuješ, čeho se chceš
zbavit. Po dokončení ji znič! Záleží na každém, jakou cestu zvolí, zda jí roztrhá,
pošle po vodě, spálí, zakope do země… Nebo zda mu je bližší kombinace ničení,
jako třeba roztrhat a zakopat, nebo pálit a popel zakopat či nechat rozfoukat
větrem.… Pokud jsi nerozhodná, můžeš si vyhledat podle znamení:
oheň = Beran, Lev, Střelec
voda = Rak, Ryby, Štír
vzduch = Blíženci, Vodnář, Váhy
Země = Býk, Panna, Kozoroh
Ideální doba pro odkládání těchto nechtěných a negativních věcí je úplněk
a ubývající měsíc.
Praxe:
Na chvíli zavři oči a nech vyvstávat vše co tě tíží, sužuje, trápí, co ti ubližuje, vše
co již nepotřebuješ a čeho se chceš zbavit. Poté se dej do malování. Až budeš mít
hotovo, mandalu spal, nebo jinak znič. Vždy ji nič s uvědoměním jak nechtěné,
nepotřebné odchází. Posléze můžeš ucítit na těle určitou lehkost.
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 Když tvoříš předlohu mandaly: je to více sebe realizující, dáváš tak prostor
logické materiální mužské části sebe sama.
 Když jen vybarvuješ předlohu hotové mandaly: je to více odpočinkové.
Vhodné pro chvíle, když si potřebuješ odpočinout od myšlení.

Směr malování mandal
Ze středu mandaly ven = jdeš od sebe k ostatním lidem = takto maluj, pokud
maluješ pro ostatní.
Od obvodu do středu = jdeš do středu sebe sama = stahuješ se k sobě = takto
maluj, pokud se potřebuješ zklidnit.
Pokud pracuješ s předlohou uvědom si, že to je náhled toho, jak pracuješ se svým
životem.
Když si zde dovolíš upravovat tvary = tvoříš si tak svůj prostor.
Všimni si, co uděláš ve chvíli, když přetáhneš = je to odrazem toho, jak pracuješ
se svými hranicemi ve svém životě.
Také si povšimni, jaká je tvá reakce ve chvíli, když uděláš chybu = Dovolíš si ve
svém životě dělat chyby? Nebo je přijímáš, jako přijímáš svou nedokonalost?
www.dotpaintingtherapy.cz
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Co s hotovou mandalou?
Vystavit ji na viditelné místo
Nosit jí u sebe jako talisman
Darovat
Spálit, roztrhat, nebo jinak zničit – zbavení se nechtěného
 Můžeš si jednotlivé mandaly zakládat, vytvoříš tak mandalový deníček
(pak je ideální ke každé mandale dopsat několik vět, kde popíšeš jak jsi se
při malování cítila, na jaké téma mandala byla, můžeš uvést i datum)
je zajímavé se k těmto zápiskům po čase vrátit






Jak relaxovat s mandalou
Až budeš mít domalováno, nechej si čas pro sebe a mandalu. Tu umísti do výšky
očí asi 1 metr od sebe. Pohodlně se usaď a v klidu si jí prohlížej kousek po kousku,
od středu k okrajům, od krajů ke středu. Při sledování středu celá mandala jakoby
„ožije“ barvy a tvary se dají „do pohybu“. Svou mysl nech volně spočívat
v mandale. Pokud na tebe útočí starosti a problémy, nechej je pro tuto chvíli
odplout a počkej co přijde, co ti chce Tvá mandala říct. Pokud potřebuješ,
zaznamenej si myšlenky na papír a později se k nim vrať.
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Co budeš potřebovat k malování technikou Dot Painting v mandale?
• Můžeš tečkovat čímkoli, co máš doma, nebo najdeš v přírodě a vytvoří
tečku (druhá strana obyčejné tužky, párátko, špejle, náplň do tavné pistole,
vrták, hřebíček, konec štětce na make-up, hlavička špendlíku, připínáček
zabodnutý v gumě na konci tužky, pero, klacík, stéblo trávy……...možnosti
jsou nekonečné)
nebo Tečkovací pera – nejsou finančně nákladná a vydrží roky a roky
• Kružítko s nástavcem
• Pravítko/krejčovský metr
• Akrylové barvy, fixy
• Akvarelová pastelka, tužka
• Toaletní papír nebo papírové kapesníčky (pro utření tečkovacích per, nebo
nástrojů na tečkování)
• Párátko, nebo špejle (pro zamíchání barvy)
• Plátno, dřevěná deska, kámen, sádrový odlitek
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Na co lze tečkovat:
Možnosti jsou nekonečné, jen je třeba zvolit vhodné barvy dle dekorovaného předmětu..

• Barevné čtvrtky – akrylové barvy, fixa
• Barevné papíry – fixa
• Malířské plátno – akrylové barvy
• Malířská lepenka/plátno na desce – akrylové barvy
• Nařezané OSB desky a jiné dřevěné/dřevotřískové desky, dřevěné dekorace
– akrylové barvy
• Magnetické destičky – akrylové barvy
• Květináče, hrnky, misky, tácky-akrylové barvy (ale pozor, nesmí se máčet,
můžeš však vyzkoušet barvy na sklo, které se prodávají i v zapékací nebo
schnoucí variantě a ty se máčet mohou)
• Tašky, šátky, polštáře – barvy na textil
• Sklenice, vázy – barvy na sklo (jsou 2 druhy: zapékací a schnoucí)
• Přívěsky-barvy na sklo (jsou 2 druhy: zapékací a schnoucí)
• Kameny (ideálně hladké říční kameny, prodávají se v Hobby potřebách, ale
v přírodě jich je dostatek) – akrylové barvy
• Sádrové odlitky – akrylové barvy
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BARVY
Konzistence barvy má pro Dot Painting klíčový význam.
• Používáme akrylové barvy: rychle schnou, ředí se vodou nebo médiem pro
akrylové barvy.
• Každá značka má jinou hustotu a dle toho je potřeba ji dále upravit, což se
učíme na kurzech. Všeobecně ideální hustota je podobná jogurtu, ale vždy
jde o to, zda chceš mít tečky hladké, nebo vypouklé.
• Některé barvy dělají tečky hladké a jiné vypouklé. Tento rozdíl je hodně
znatelný hlavně na sádrových odlitcích a přírodních kamenech. Když si
natečkovaný kámen vezmeš do ruky a zavřeš oči vypouklé tečky jsou
velmi příjemné na dotek.

• Barva nesmí být moc hustá – tečka je v takové chvíli hutná a má kostrbatou
strukturu.
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• Barva nesmí být ani moc tekutá – roztékala by se, což je velký problém
hlavně na zaoblených podkladech.

• Některé barvy jsou nepříliš výrazné, spíše jsou až průhledné a tekuté.
Pigment prostě není dostatečně silný, na to, aby vytvořil krásnou pevnou
tečku. Tečka takovéto průhledné barvy je místy téměř neviditelná. Když se
pokusíš opravit zjistíš, že děláš několik vrstev stejné barvy přes sebe,
a výsledek není hezký, protože na danou tečku vložíš další tečku, což nikdy
netrefíš úplně přesně, a ještě tím ztrácíš spoustu času.
Pokud si tedy takovou barvu zakoupíš, doporučuji ji spíše namíchat s jinou
barvou a použít spíše na podklad.

• Když do základní barvy přidáš metalickou, pak více září.
• Pokud do barvy přidáš médium, barvy jsou jasnější, více září a jsou stálé.
www.dotpaintingtherapy.cz
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Barevný vzorníček
Tento „barevný vzorníček“ jsem vytvořila z toho důvodu, že barva v kalíšku má
často jiný odstín než ta samá barva vložená do tečky na podklad. Navíc suchá
barva má jiný tón odstínu, než barva mokrá, kterou vidíme v kalíšku, či tubě.
Zkrátka rozdílů je mnoho, ale na vzorníčku uvidíš přesný tón.
Další věcí, která mne k tomuto kroku vedla, byla má nepředstavivost – zprvu
jsem si nedokázala představit kombinaci barev v mandale.

Jdeme vytvořit barevný vzorníček:
Zhruba na polovinu lékařské špachtle, nebo dřívka od nanuku natři barvu.
Z druhé strany napiš fixem název příslušné barvy. A tak to udělej se všemi
barvami, které máš k dispozici. Poté už jen stačí vzít podklad a přikládat
nabarvené špachtle pro vizualizaci barevné kombinace jako celku.
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Míchání barev a barevných odstínů
Barvy jsou o vztazích. Jediný odstín může vypadat zcela odlišně, když je
namíchán různými způsoby.
Samotné míchání barev a odstínů vždy závisí na základních barvách ze kterých
mícháš.

K prvnímu návodu budeš potřebovat žlutou, červenou a modrou barvu.
K druhému návodu pak budeš potřebovat tyrkysovou, purpurovou a žlutou barvu.
Určitě ti doporučuji zakoupit ještě bílou barvu.

A pokud si pořídíš všech sedm barev, můžeš pak vytvořit neuvěřitelně velkou
paletu všech barev a tónů.

Nyní se zde podíváme na základ obou postupů.

Míchání barev je taková alchymie a chce trochu praxe.
Pokud se ti však nějaká barvička nepovede podle tvých představ, nevadí.
Můžeš jí použít třeba jako podkladovou barvu.
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Návod č.1

Při párování a míchání barev nezapomeňte vzít v úvahu jejich umístění na
barevném kruhu.
Barvy, které jsou na barevném kruhu naproti sobě, jsou doplňkové barvy.
Červená a zelená, modrá a oranžová a fialová a žlutá, společně pak budou vždy
vypadat dobře.

Barvy dělíme do 3 skupin, primární (základní), sekundární a terciální.

•

PRIMÁRNÍ BARVY (ZÁKLADNÍ)

Primární barvy jsou kořenem všech ostatních tónů, které existují. V pigmentech
barvy, čistě žlutá, čistě červená a čistě modrá jsou jediné tóny, které nelze
vytvořit smícháním jiných barev dohromady, proto jsou považovány za absolutní
a jedinečné.
Prostřednictvím primárních barev je možné míchat větší rozsah tónů a vytvářet
další barvy (sekundární nebo terciární).
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SEKUNDÁRNÍ BARVY

Ty vzniknou smícháním dvou barev primárních.
Žlutá + červená = oranžová
Červená + modrá = fialová
Modrá + žlutá = zelená

•

TERCIÁLNÍ BARVY

Jak název napovídá, terciární barvy vzniknou kombinací primárních
a sekundárních barev. Smíchej tedy primární barvu s její nejbližší sekundární
barvou v základním kole. Existuje šest terciárních barev: červenooranžová,
žlutooranžová, žlutozelená, modrozelená, modrofialová a červenofialová. Tyto
barvy mohou mít různé variace a můžeš si je vyladit podle svých představ.
Například žlutooranžová může vypadat více žlutě a méně oranžově.
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Návod č.2
S tímto návodem smícháš každou barvu. Musíš si však zakoupit barvu
purpurovou, žlutou a tyrkysovou, což jsou „subtraktivní“ barvy, to znamená,
že z nich můžeš vytvořit jakoukoli jinou barvu, ale nemůžeš je namíchat z
ostatních barev.
Subtraktivní barvy se používají při míchání pigmentů například do inkoustů,
barev a nátěrů.
Základní míchání je:
• Purpurová se žlutou se míchají do červených a oranžových
barev.
• Žlutá s tyrkysovou ti dají zelené barvy.
• Tyrkysová s purpurovou tvoří modré a fialové barvy.

Zářivé barvy
Když si upravíš barevné kolo jako trojúhelník s tyrkysovou, purpurovou a žlutou
v rozích, můžeš vytvořit zářivé barvy – smíchej jakékoli barvy z každého z rohu
trojúhelníků.
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A ještě tu máme barvy s nízkou saturací (nejasné barvy) které se
dělí na tři skupiny = pastely, stíny a tóny.

Pastely: Každou barvu můžeš zesvětlit pomocí bílé. Pokud chceš dosáhnout
světlejší barvy, přidávej bílou do barvy postupně, abys ji nezkazila.

Stíny: Každou barvu můžeš ztmavit pomocí černé. Někteří umělci přidávají
raději doplňující barvu. Například zelenou můžeš použít ke ztmavení purpurové
a naopak. Přidej tedy černou nebo doplňkovou barvu, ale buď opatrná, abys to
nepřehnala.

Tóny: Když přidáš k barvě černou i bílou (nebo bílou a doplňkovou barvu),
můžeš barvu zjemnit a udělat z ní šedší odstín. Když budeš střídat množství černé
a bílé, kterou přidáváš, dosáhneš různých úrovní světlosti a sytosti.

Příklad: přidej ke žluté černou a bílou a vytvoř světle olivově zelenou. Černá
žlutou ztmaví a udělá z ní olivově zelenou a bílá tuto olivově zelenou zesvětlí.
Můžeš takto míchat různé stupně olivově zelené.
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Barevné stupnice
Pro vizualizaci různých odstínů lze v závislosti na atributech barvy najít několik
barevných stupnic.
•
•
•

Chromatická stupnice: smíchej čisté barvy s bílými nebo černými, abys
změnila jejich tón, intenzitu barev a jas.
Achromatické měřítko: označuje šedou stupnici, která vychází z bílé,
prochází různými odstíny šedé, dokud nedosáhne černé barvy.
Monochromatická stupnice: spočívá ve změně stejné barvy při přidávání
více či méně bílé, šedé nebo černé.

Rozdělení monochromatických stupnic:
•
•
•

Saturační monochromatická stupnice: Bílá barva se přidává do barvy, aby
se dosáhlo více nebo méně intenzity.
Stupnice monochromatické svítivosti: Černá je přidána k barvě, která má
být více či méně jasná.
Stupnice monochromatických hodnot: Velmi podobná předchozí, ale místo
přidání černé se přidá šedá barva.

Naplánuj si strategii.
Zamysli se nad odstínem, světlostí a sytostí barvy, kterou máš a kterou chceš
získat a uprav si podle toho postup míchání.
Například odstíny zelené mohou být změněny na tyrkysovou nebo žlutou, což
jsou sousedící barvy na barevném kole. Můžeš je také zesvětlit pomocí bílé, nebo
ztmavit pomocí černé nebo doplňkové barvy, což je purpurová, fialová nebo
červená (podle odstínu zelené).
Můžeš ji také ztmavit a zároveň jí ubrat na sytosti pomocí černé a bílé, nebo
můžeš vytvořit zářivější zelenou z jemně zelené, když přidáš trochu zářivé zelené.
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Další tipy

•

Při míchání barev přidávej pouze malá množství. Vždy můžeš přidat více.
Platí to hlavně pro černou a modrou, které často dominují. Když přidáš
pokaždé jen trochu, dosáhneš požadovaného výsledku.

•

Můžeš doplňkové barvy hledat očima. Jde o starý trik se zíráním na barvy
a následným pohledem na bílý povrch. Na bílém povrchu se ti ukáže
doplňková barva té barvy, na kterou jsi se dívala.

•

Míchání a vizuální srovnávání barev je něco trochu jiného, proto potřebuješ
jeden barevný trojúhelník, abys věděla, které páry barev spolu ladí a které
páry slouží ke ztmavování barev.

•

Kolik tub barvy budeš potřebovat k míchání? Pokud jsi se rozhodla pro
návod č.1 – pak potřebuješ 3 (žlutou, červenou a modrou) barvu + bílou
a pokud pro návod č.2 – pak potřebuješ také 3 (tyrkysovou, purpurovou,
a žlutou) barvu + bílou.
Nebo všech 7 barev a v takovém případě si už dokážeš namíchat úplně
všechny odstíny sama.
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Smíchej si barvy a pusť se do tečkování či malování!
Zní to sice příliš složitě, ale jistě to s trochou cviku zvládneš.
Zde máš základní návody k míchání barev, aby sis mohla pohodlně vyzkoušet
principy teorie míchání barev v praxi.
Zde nalezneš základ od každé techniky, podrobně se tomuto rozsáhlému
tématu věnujeme v e skriptech, stejně tak jako podrobnému popisu jak namíchat
konkrétní barvy, jejich odstíny a tóny.
Pro tvou představu zde uvádím, jak namíchat odstíny purpurové. Tuto barvu zde
uvádím z toho důvodu, že je poslední dobou nejoblíbenější na kurzech.

Vzorky a postupy míchání barev
Najdi si barvu, kterou chceš namíchat a použij postup uvedený níže.
Každý barevný čtvereček představuje mnoho možností a můžeš si svoji
barvu upravit tak, abys dosáhla přesně toho, co chceš.

•

Purpurová: Purpurovou nenamícháš z jiných barev, budeš si ji muset koupit.
• Světle purpurová: Přidej k purpurové bílou.
• Tmavě purpurová: Přidej k purpurové trochu černé, nebo zelené barvy.
• Tlumená purpurová: Přidej k purpurové bílou i černou, nebo zelenou.

www.dotpaintingtherapy.cz
46.

Dot Painting v mandale

Leona Prauchová

ROVNÉ POVRCHY:
PLÁTNO
• Plátno koupíš v hobby marketech, Hornbachu, kreativních obchodech,
někdy bývá k dostání za dobrou cenu v Lidlu a Kiku – ale ty je potřeba
před malováním upravit šepsem.
•

Prodávají se i černá plátna, ale jsou podstatně dražší než bílá. – Ty se jej
však naučíš připravit sama doma.

• Dostupná bývají dva druhy: šepsovaná a bez podkladového šepsu. Vždy by
mělo být uvedeno na obale.
• Pokud se rozhodneš malovat na plátno připevněné na rámu, nebude to
úplně pohodlné, protože pruží. Vlož si pod něho tedy větší knihu, nebo
prkénko odpovídající tloušťky. Tím si vytvoříš pevnou plochu.

MALÍŘSKÁ LEPENKA/PLÁTNO NA DESCE
• Malířskou lepenku na desce koupíš spíše v obchodech specializujících
se na prodej malířských pláten.
• Jde o tvrdou destičku potaženou malířským plátnem, v nabídce jsou také
šepsované a bez podkladového šepsu.
• Většinou nejsou opatřeny háčkem.
• Tyto plátna na desce často používám na svých kurzech pro děti, protože
jsou pevná a velmi pohodlně se na ně tečkuje a rýsuje.

OSB DESKY, DŘEVĚNÉ DESKY
a DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY
• V obchodech jako Hornbach, Obi, Bauhaus mají velké množství různých
druhů desek velkých rozměrů, pokud máš doma šikovného pána s pilou,
může ti je nařezat, poté už jen na desku připevni háček a připrav podklad
pro malbu.
• Dej pozor na sololit a jiné desky, které jsou tenké, ty se bohužel mohou
časem pokroutit vlivem teplotním rozdílům a vlhka.
• Dřevěné desky často používám na svých kurzech pro dospělé, protože jsou
pevné a velmi pohodlně se na ně tečkuje a rýsuje. Jsou kvalitní a na zdi
vypadají nádherně.
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V e shopu www.dotpaintingtherapy.cz nalezneš kulaté a čtvercové dřevěné desky
opatřené háčkem. Můžeš si vybrat přírodní, nebo již ošetřené šepsem k přímé
malbě.
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Samotná příprava plátna, desky
1.
2.
3.
4.

Podklad našepsuj a nech dostatečně zaschnout.
Natři podkladovou barvou a opět nech zaschnout.
Narýsuj si síť-terč, aby byla mandala krásně rovnoměrná.
A nyní můžeš tečkovat.
Šepsování

Šeps se prodává v bílé a černé barvě. Balení po 100ml a 500ml. Nespotřebuješ ho
moc, ředí se s vodou. Ideální je udělat 2 až 3 nátěry s tím, že první šepsové
médium bude hodně naředěno vodou. Následující už v poměru 1:1.
Nátěr podkladové barvy
Použij akrylovou barvu. Natírat můžeš klasicky štětcem, nebo si více hrát a barvu
roztírat houbičkou na nádobí = buď kreativní a neboj se použít více barev, nebo
více odstínů jedné barvy. Houbičkou dělej vlnovky, kruhy….co tě napadne.
Narýsuj síť - terč
Nejprve urči střed plátna a to tak, že dlouhým pravítkem spojíš spodní levý roh +
vrchní pravý roh a poté spodní pravý roh + vrchní levý roh plátna – získáš střed.
A nyní máš tři možnosti a záleží na tobě, která tě osloví více.
1. na každé plátno rýsovat a měřit terč
2. narýsovat si terč na papír a poté vždy jen přiložit na plátno a obkreslit pomocné
čáry
3. zakoupit si terč, který prodávají v plastovém, nebo silikonovém provedení

Až budeš mít natečkováno nech zaschnout, vymaž pomocné čáry a přelakuj.
Lepší je použít lak ve spreji, nedělá tahy, které jsou vidět po lakování natíráním.
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KAMENY
Odlitky kamenů
Pokud se rozhodneš odlévat si kameny sama doma, chce to trpělivost, čas,
místo a teplo.
Je potřeba počítat s tím, že sádra práší a je z ní nepořádek.
Až vše dostaneš do ruky samotný proces není nijak složitý, smícháš vodu
se sádrou (vhodný poměr nalezneš praxí) a naliješ do formy, necháš ztuhnout.
Ale má to háček, na odlitcích se velmi často tvoří nevzhledné bubliny, nebo
dírky, které je potřeba kousek po kousku opravovat a vyplňovat.
Další věcí je sušení odlitků. Je zapotřebí, aby odlitek byl opravdu dobře
vysušený, jinak by se barva mohla začít loupat.
Pokud se rozhodneš pro domácí výrobu odlitků, budeš potřebovat dostatek
místa, tepla, sádru, nebo keramickou sádru a silikonové formy.
A jistě se ti bude hodit i krém na ruce. Sádra hodně vysušuje pokožku.

Sádrové odlitky holé

Sádrové odlitky nabarvené

Takové odlitky můžeš rovnou natřít barvou, počkat až dobře zaschne a tečkovat.
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Přírodní kameny
Přírodních kamenů je všude mnoho, stačí se jen rozhlédnout.
Každopádně sbírej kameny větších rozměrů, aby se ti tam pohodlně vešla
mandala či jiný obrázek, nebo symbol.
Vždy se podívej, zda je kámen hladký, protože na hrubé a hrbolkaté kameny
nepůjdou dělat tečky.
Před samotnou přípravou kámen umyj jarovou vodou.
Poté si zvol, zda kámen natřeš celý podkladovou barvou, nebo zda nabarvíš
třeba jen kruh uprostřed kamene a ostatní necháš přírodně, či podklad vůbec
nepoužiješ.
Síť se zde rýsuje o něco komplikovaněji než na sádrový odlitek, na kterém je
střed většinou vyznačen.
Zde je rozhodně lepší a pohodlnější používat síť místo jednotlivého rýsování,
nebo malovat „od ruky“.

Až budeš mít natečkováno nech zaschnout, vymaž pomocné čáry a přelakuj.
Lepší je použít lak ve spreji, nedělá tahy, které jsou vidět po lakování natíráním.

www.dotpaintingtherapy.cz
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Sádrové odlitky kamenů mnoha rozměrů a tvarů, svícnů a těžítek jsou k dostání
v e shopu www.dotpaintingtherapy.cz

www.dotpaintingtherapy.cz
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ZÁKLADNÍ POMOCNÝ TERČ
Tajemstvím rovné mandaly je tento pomocný terč.
Ideálně si jej vytiskni a zalaminuj, tak má delší životnost.
Popřípadě se můžeš poohlédnout na internetu, prodávají různé terče v plastovém
a silikonovém provedení.

www.dotpaintingtherapy.cz
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Terč si můžeš vytvořit pomocí úhloměru a pravítka snadno i doma na papír, nebo
jej rýsovat přímo na plátno, či desku.

www.dotpaintingtherapy.cz
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ČASTÉ CHYBY ZAČÁTEČNÍKŮ
Malování tečkou není těžké, pokud si jsi vědoma základních chyb a vyhneš se
jim, pomůže ti to tak zvýšit výsledky krásného a kvalitního uměleckého díla.
• 1.chyba = použití špatné barvy
Použití správné barvy je velmi a opravdu velmi důležité. Její konzistence
musí být „tak akorát“ nesmí být ani příliš tuhá a ani příliš řídká, stejně tak
nevýrazné až průhledné barvy jsou při tečkování problém.
• 2.chyba = tečkování bez sítě
Po čase tečkování můžeš mít pocit, že máš vše dokonale v ruce
a nepotřebuješ si předkreslit síť, nebo nechceš ztrácet čas předkreslováním.
Věř, že bez ní nikdy neudržíš rovinu kruhů a stran. U mandal je to opravdu
nezbytná součást tvoření.
• 3.chyba = špatné držení nástroje
Zde je trochu rozdíl a projevuje se, jak jsme každý jiný. Tečkovací pero lze
držet kolmo k dekorovanému předmětu a stejně tak i v poloze jako, když
držíš tužku. Obojí je správně a funguje individuálně. Je zapotřebí, abys ty
sama vyzkoušela co ti bude více vyhovovat a u čeho jsi více uvolněná –
právě tam budeš mít tečky pravidelnější.

www.dotpaintingtherapy.cz
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• 4.chyba = spěch
Pokud víš, že máš zrovna jen chvilku času, k malování tečkou ani nesedej.
Když spěcháš, nejsi správně naladěna na sebe a uvolněna. Tečky jsou pak
křivé a nepřesné. Stejně tak, když si namaluješ podklad a jdeš příliš brzy
tečkovat. Spodní barva-podklad ještě není úplně zaschlý, tím se barva tečky
do něho rozteče. Pokud chceš tečkovat vzápětí po namalování podkladu,
raději jej vyfénuj.

• 5.chyba = netrpělivost
Malování tečkou je učení trpělivosti. Uspěchání procesu se vždy nějak
neblaze projeví. Pokud maluješ takový vzor, nebo předmět, kde nejde
podklad nijak otočit, tečkování odlož a jdi si uvařit třeba čaj, než hotové
tečky zaschnou. Být tolik zabraná do práce a pokládat ruku nad čerstvé
tečky se opravdu nevyplácí. I když si řekneš, že si dáš pozor a rukou
se nedotkneš čerstvých teček, ne vždy se povede. Věř, že rozmazaná část
teček je k pláči. Poté strávíš mnohem více času mazáním rozmazaných
teček a následnou opravou, než kdybys chvíli počkala.

www.dotpaintingtherapy.cz
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ŠABLONY
K tvorbě mandal se dnes prodává celá řada šablon.
Kdo si tedy zatím není úplně jistý svým rýsováním a předkreslením, může
se po šablonách podívat.
Na internetu jich je mnoho, prodávají se v papírovém a plastovém
provedení.
Nebo si můžeš vytvořit šablonu sama doma, podle svých představ
a požadavků.

www.dotpaintingtherapy.cz
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TRÉNUJ TEČKOVÁNÍ
Na kurzu se naučíš a dostatečně procvičíš mnoho různých druhů teček. V e skriptech nalezneš
vzorník teček s popisem jak na ně a cvičební destičku. Možnosti jsou však nekonečné, vzorník
přijmi jako pomocníka pro své začátky či inspiraci. Rozhodně se jím ale nenech omezovat.

www.dotpaintingtherapy.cz
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V tomto světě je možné vše. Tak se neboj a dělej co tě napadne.
Kombinace tečkování a malování fixou – průběh pracovního postupu.

Tečkování do sítě.

www.dotpaintingtherapy.cz
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Kombinace malování pastelkou, suchým pastelem a tečkování.

Nemusíš vždy tečkovat jen mandalu.

www.dotpaintingtherapy.cz
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JAK NA RÝSOVÁNÍ PŘEDLOHY
Takto si narýsuješ oblíbený znak Jing Jang.

Květ života narýsuješ jednoduše pomocí protínajících se kružnic, začni středovou.

www.dotpaintingtherapy.cz
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Pokud potřebuješ rozdělit plátno na 4 díly.

Možnosti jsou nekonečné.

www.dotpaintingtherapy.cz
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Nejprve si předkresli síť, poté do ní načrtni vzory.

Zvol barevnou kombinaci a můžeš začít tečkovat.

www.dotpaintingtherapy.cz
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PŘEDLOHY MANDAL K VYBARVENÍ
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O KURZECH:
Přesto, že je tato technika snadná, věřím, že každé z Vás, se bude kurz hodit.
Při tvoření metodou Dot Painting můžeš narazit na určité problémy, nebo lépe
řečeno je něco, na co by sis měla dát pozor…
Proto si na kurzech vyzkoušíme:
Tečkovací pera různých druhů, aby si mněla možnost vše si pěkně osahat a zjistit
co ti vyhovuje a co ne.
Práci s akrylovými barvami, abys věděla, jaká konzistence je ideální a jak jí dobře
namíchat.
Naučíš se a vyzkoušíš si triky rychlého tečkování, sestupné tečky na „jeden
zátah“, 3D tečky, mnoho druhů různých teček a jak je komponovat do sebe.
Budeš vědět, jak si připravit plochu pro malování. U pláten a dřeva je příprava
komplikovanější, než u kamenů a odlitků.
Povíme si jak na závěrečnou úpravu.
Naučíš se mazat chyby a pomocné čáry.
Pochopíš tajemství rovnosti mandal.
Dozvíš se další užitečné tipy a rady, které ti tečkování usnadní.
Co si z kurzu odneseš?
Svůj vlastnoručně natečkovaný odlitek kamene/ svícnu/ přírodní kámen/ plátno/
desku/ technikou Dot Painting.
Univerzální pomocnou síť, která je základem každé mandaly.
Součástí kurzu jsou e skripta, kde najdeš další rady a teorii Dot Painting, vzorník
teček, foto návod krok po kroku pro případ, že něco zapomeneš, listy na trénování
teček, vše o konzistenci a míchání barev, jak si přesně namíchat požadovaný
barevný odstín, jak na rýsování, předkreslení, jak si vyrobit šablonu doma a vše
co je třeba vědět, abys mohla pohodlně tečkovat. U pláten a desek: sítě i jiných
rozměrů.
Navíc získáváš mou podporu v podobě poradenství. Na konci e booku máš
veškeré kontakty na mně i na uzavřenou fcb skupinku o tečkování, do které se
můžeš přihlásit i když jsi kurzem neprošla (tvorba ostatních, nápady, tipy, rady,
materiál, videa…..)
Na kurzech si odpočineš a načerpáš energii v malé skupince stejně naladěných
lidí.
www.dotpaintingtherapy.cz
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Jaké kurzy u mě najdeš?
Kurzy PRO DOSPĚLÉ, ve kterých malujeme/tečkujeme na odlitky kamenů,
svícnů, těžítek, na plátna, dřevěné desky (které nám obětavě připravuje truhlář
pan Roman) a jiné dřevěné dekorace, šanony na doklady, obálky, svíčky……
Kurzů pro dospělé se zúčastňují převážně ženy. Vždy to je velmi příjemně
strávený čas nad tečkami a ženském klábosení. Pokud chceš, můžeš sebou po
domluvě vzít i dítko. Konají se o víkendech.
Kurzy PRO DĚTI (kamínko hraní/ mandalo hraní), ve kterých
malujeme/tečkujeme na odlitky kamenů, svícnů, přírodní kameny, desková
plátna, CD, vařečky a jiné dřevěné dekorace, tvoříme záložky a obrázky na
kartonové laminované papíry, mušle, obálky, přáníčka……..
S dětmi se učíme malovat i klasické mandaly od úplného základu, které
vybarvujeme pastelkami a poté doplňujeme tečkami – Mandalo hraní.
S dětmi trávíme společný čas hraním s barvami a vzory o víkendech, i ve
všedních odpoledních hodinách.

INDIVIDUÁLNÍ KURZ si můžeme domluvit na všední den.
KURZY PRO ŠKOLY, ŠKOLKY A DOMOVY DŮCHODCŮ po předchozí
domluvě ve všední dny.
Téma mandal a malování tečkou je velmi obsáhlá a pestrá technika, která se
nechá využít mnoha způsoby, takže každý kurz je opravdu jiný. Vždy je uvedeno
předem.
Na kurzech máš vždy veškerý materiál k dispozici. Na sebe si vezmi jen starší
oblečení, pro případ, že ukápne barva, ať si nezničíš nějaký oblíbený kousek.
www.dotpaintingtherapy.cz
72.

Dot Painting v mandale

Leona Prauchová

Nyní se nacházíš na samém konci tohoto e booku.
A na začátku něčeho možná pro Tebe úplně nového. Ať už se rozhodneš pro
malování mandal, tečkování, nebo kombinaci obojího věř, že ti do života
vstupuje nová energie.
Ať už se pro tebe tato nová energie stane koníčkem, motorem k tvoření,
odpočinkem, relaxací..…..
Ať už k malování či tečkování budeš usedat denně, nebo jen občas……..
Věř, že čas nad mandalami je jen a jen tvůj. Je to čas, který trávíš sama se sebou,
se svým nitrem.
Je to čas ozdravení tvého těla i duše, zklidnění mysli, nalezení vnitřního klidu,
načerpání energie…….

VYPRACOVALA:
Leona Prauchová
www.dotpaintingtherapy.cz
E-mai: leona.prauchova@seznam.cz
Telefon/WhatsApp: +420 736 779 120
E shop: www.dotpaintingtherapy.cz
Facebook: Leona Prauchová
Facebook skupinka: Tečkování – Dot Painting
Pokud budeš potřebovat s něčím poradit, zakoupit odlitky, desky na
malování/tečkování, navštívit kurz, nebo si objednat individuální kurz, aby ses
techniku naučila a sama vyzkoušela, či si chceš jen užít společné tečkování a
odpočinout si v malé skupince stejně naladěných lidí, jsi srdečně zvána. Veškeré
termíny a přihlášení nalezneš na webových stránkách. Individuální kurzy závisí
vždy na předchozí domluvě. Máš-li dotazy napiš mi prosím e mail.
Děkuji ti za tvou pozornost a důvěru
Lea.
www.dotpaintingtherapy.cz
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