Hezký den!
Jsem moc ráda, že Vás tento mini eBook o
Zendalách zaujal a že jste si ho pořídili. Vážím si
toho, že jste si za průvodce při kresbě zvolili
právě mě.
Pojďme si teď vyzkoušet, jak se dá taková zentangle
kresba udělat do kulata. Určitě znáte mandaly. Zendaly
jsou ve své podstatě hodně podobné, ale skládají se z
černobílých zentangle vzorů. Nakombinovat vzory tak,
aby dávaly dohromady harmonický celek, není snadné,
ale my se to tu naučíme.
Ukážeme si také jak zendaly použít a udělat z nich skvělé
přání nebo Pfka. Narozeniny, svátky, jakékoliv oslavy lidí,
které máte rádi, dostanou Váš originální podpis. :-)
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Ať se Vám příjemně kreslí!
Vaše Jana Cardová

www.janacardova.cz

„Relaxuj do kulata“ navazuje na základní eBook „Jak snadno přetvořit stres v krásnou kresbu“, kde jsme
se naučili, jak se kreslí Zentangle - tedy malý abstraktní obrázek tvořený nejrůznějšími vzory.
Pokud základní eBook nemáte, stáhněte si ho zdarma tady a mrkněte nejdřív na základy.

STÁHNOUT EBOOK >>

V „Relaxuj do kulata“ najdete 5 nových zentangle vzorů a krásné šablony na zendaly. Návody už nejsou
popsané textem jako v eBooku zdarma, ale nebojte se, všechno jsem rozkreslila krok po kroku a určitě se
neztratíte.
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Já jsem Jana Cardová, lektorka a malířka.
Pomáhám šikovným lidem rozvinout jejich výtvarné schopnosti a posunout se na cestě
od tvořílka k umělci.
Pracuji z domova nebo z jakéhokoliv krásného místa. Díky internetu už nejsem omezená jen na jedno
město, kam byste za mnou museli dojíždět, ale můžete se mnou malovat prostřednictvím on-line kurzů, i
když jsme od sebe na kilometry daleko.
Tohle mě moc baví! Mám tak možnost setkat se spoustou šikovných lidí, které bych jinak nepotkala. A že
například technika relaxační kresby >> už oslovila na 4 500 lidí, ze kterých 230 tvoří pravidelně a kreslí
pořád líp a líp.
Miluji ten šťastný údiv, když lidé zjistí, že jsou jejich schopnosti mnohem větší, než si kdy mysleli!

Ať si kreslení užijete, Vám přeje Jana.
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Co je to vlastně Zendala?
Jak vidíte, je to vlastně kreslená mandala, tedy
geometrický obrazec, jehož prvky jsou složeny
do kruhu. Vy už z eBooku zdarma znáte techniku Zentangle
a zendala je kreslená mandala, kde používáte převážně tkz.
„tangely“, tedy relaxační zentangle vzory.
Jako u celé relaxační kresby i tady platí, že kreslení dopomáhá
k vnitřnímu uvolnění, zvyšování koncentrace a rozvíjení
kreativity.
Seskládáním vzorů do kruhu ještě znásobíte vliv tvarů
– kruh je přesný a krásný a evokuje cykly v přírodě. Jeho
pravidelnost nám dává pocit jistoty a klid. Pokud se
ještě stáčí do spirály, uvádí naše energie do pohybu.
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KONSTRUKCE
1. VLASTNÍ KONSTRUKCE
Aby byla zendala opravdu krásná, je třeba, aby byla
pravidelná. Váš nejlepší společník bude kružítko a pravítko
a klidně si vezměte na pomoc i úhloměr.
Potřebujeme si rozdělit kruh na pravidelné části. Osobně
si tedy nejprve narýsuji čtverec, spojím jeho rohy
úhlopříčkami a najdu střed. Následně vepíšu kružnici.

2. PŘIPRAVENÉ ŠABLONY
Můžete je vytisknout přímo na papír, na který chcete kreslit. Nevýhodou zde je, že budete muset dodržovat
šablonu a celou ji vykreslit, aby vám nevylézaly původní pomocné čáry.
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PŘEHLED ŠABLON
Připravila jsem pro vás 20 různých šablon pro tvorbu zendal, které si můžete prohlédnout níže. Šablony
samotné najdete v souboru „šablony.zip“, který si stáhnete na této adrese, na kterou teď stačí jen kliknout:
http://janacardova.cz/wp-content/uploads/2015/12/šablony.zip. Při vytisknutí budou jemné a bledé, aby přes
ně bylo možné kreslit a nevylézaly čáry, které nechcete.
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Přehled šablon
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Přehled šablon
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NOVÉ RELAXAČNÍ VZORY
Abyste se mohli při tvorbě zendal dostatečně vyřádit, přidávám 5 nových vzorů. :-) Klidně ale vymýšlejte
i své vlastní. Nechte se vést intuicí a kombinujte podle svého.

KORUNNÍ BORDURA
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PROUŽKY
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FLEESE
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PURK
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NÝTY
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PŘÁNÍ DO KULATA
OK, tvořím relaxační obrázky, jde mi to, pomáhá mi to... ale co dál? A co takhle poslat trochu té vaší pohody
někomu dalšímu? Mrkněte, jak vytvářím jednoduchou a pěknou PFku. Stejný koncept můžete samozřejmě použít
na jakékoliv přání – k narozeninám, svátkům, k miminku, pro radost... cokoliv si vzpomenete. Stačí jen vybrat
barvy.
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1. PŘIPRAVÍME SI:
kartu 21x10cm, pravítko, kružítko, tužku, pera, pastelku oboustranné
lepící 3D čtverečky (najdete ve výtvarných potřebách) a samozřejmě
hotovou zendalu

2. KREATIVNÍ OKRAJ
Přiložíme zendalu na správné místo na kartě a zabodneme do jejího
středu kružítko. Nyní je na vás, kolik polokružnic kolem ní chcete
udělat.
Osobně bych nechala zendale volných 4-5mm, aby vynikla a mohla
dýchat. Ani se zdobením okraje to nepřehánějte, okraj by měl jen
dokreslovat vaši zendalu, která je tím hlavním dílem.

3. 3D EFEKT
Samolepící vysoké čtverečky jsou skvělá věc. Popostrčí zendalu
dopředu a vznikne tak parádní prostorové přání. Stačí je nyní nalepit
do jejího středu a na okraje a přilepit ji na kartu. Teď už jen hezký
text a šup do obálky. :-)
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JAK DÁL?
Zalíbilo se vám v černobílém světě relaxační kresby? Využijte jí pro svou psychickou pohodu!
Skvělé na relaxační kresbě je, že nejen že jí může praktikovat skoro každý, ale také je to úžasný nástroj
pro srovnání myšlenek a nálad. V eBooku Relaxuj kresbou >> jsem pro vás dala dohromady ucelený
systém, jak můžete kresbu zentangle stylu využít k rychlému uklidnění ve stresové situaci, zpracovat
strach nebo přiživit svou energii. Povím vám také, jak na nás působí které tvary, a dostaneme z kresby
maximum.
návody na nové vzory

jak na stínování
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CHCI SE PODÍVAT NA DETAILY >>
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ZÁVĚR
Děkuji Vám za příjemně strávený čas!
Jsem moc ráda, že jste si koupili tento mini eBook a těším se, až mi pošlete své kresby. Jsem tu pro Vás
na mailové adrese jana@janacardova.cz a ozvěte se mi, kdykoliv budete potřebovat poradit nebo Vás
napadne nějaká otázka.
Cesta od tvořílka k umělci je různě dlouhá a naskočit na ni můžete kdykoliv. Je radostná
a dobrodružná. :-) Mějte se krásně!

Své obrázky můžete sdílet rovnou v uzavřené skupině
na Facebooku, kde najdete další rady ke kreslení
i malbě. Těším se na Vás!

Do skupiny tudy >>
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