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INTUITIVNO SLIKANJE 

Intuitivno slikanje pomaga pri zmanjševanju stresa, ker
omogoča, da se  ustaviš in osredotočiš na trenutno
izkušnjo. 

Ko se človek ukvarja z ustvarjalnim procesom, se um
umakne od vsakodnevnih stresorjev in se osredotoči na
trenutno dejavnost, kar lahko pomaga zmanjšati
napetost in izboljša  počutje. 

Poleg tega pa intuitivno slikanje lahko pomaga izraziti
čustva, sprostiti in očistiti um, kar pomaga tudi pri
zmanjševanju stresa.

Kaj so koristi intuitivnega slikanja?
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RAZVOJEM
KREATIVNOSTI

Intuitivno slikanje
omogoča, da se izrazimo na

neformalen način in
ustvarjalno izrazimo svoje

misli in čustva. 

IZBOLJŠANJEM
SAMOPODOBE
Ko ustvarjamo, se 

 počutimo bolj zadovoljni
na splošno, pa tudi

zadovoljni z lastnimi
sposobnostmi, kar lahko

izboljša samopodobo.

ZMANJŠEVANJEM
STRESA

Intuitivno slikanje lahko
pomaga zmanjšati stres in
izboljša splošno počutje, saj
omogoča, da se  ustavimo

in se osredotočimo na
trenutno izkušnjo.

Intuitivno slikanje prinaša številne koristi, vključno z: 
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SPODBUJANJEM
DOBREGA

RAZPOLOŽENJA
Intuitivno slikanje lahko

pomaga zmanjšati
negativna čustva, kot so
tesnoba in depresija, in

spodbuditi pozitivna
čustva, kot je radost,
lahkotnost, igrivost.

RAZISKOVANJEM
NOTRANJEGA

SVETA
Intuitivno slikanje lahko

pomaga ljudem raziskati
svoje notranje svetove in

čustva, ki jih morda ne
morejo drugače izraziti ali

pa niti ne vedo, da jih imajo. 

ODKRIVANJEM
NOVIH IDEJ IN

REŠITEV
Ko se ukvarjamo z

intuitivnim slikanjem, lahko
odkrivamo nove ideje in

rešitve za težave, s katerimi
se srečujemo.
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1. Kako najraje preživljaš svoj prosti čas? 
a. Z ustvarjanjem, brskanjem po knjigah in filmskimi novicami 

b. Z obiskovanjem dogodkov, druženjem z ljudmi in športom 

c. Z meditacijo, sprehodi v naravi in brskanjem po spletu.

2. Kako se najraje sprostitš? 
a. S kreativnimi dejavnostmi, kot je slikanje ali igranje glasbe 

b. S fizičnimi aktivnostmi, kot je fitnes ali ples

 c. S sprostitvijo, kot je kopanje ali branje knjig.

3. Kako najraje ustvarjaš? 
a. S tem, da izražaš svoje občutke in misli 

b. S tem, da ustvarjaš strukturirane in organizirane stvari

c. S tem, da se igraš in ustvarjaš brez omejitev.

4. Kako se soočaš s stresom?
 a. S kreativnimi dejavnostmi, kot je pisanje,  umetniška

kreativna popravila, kuhanje

b. S fizičnimi aktivnostmi, kot je joga ali tek 

c. S sprostitvijo, kot je meditacija ali dihanje.
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KVIZ
Tukaj je kratek kviz, s katerim lahko ugotoviš, kateri
tip vaj intuitivnega slikanja ti najbolj ustreza: 
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ODGOVORI A
Če si večinoma odgovorila z

"a", potem ti najbolj
ustrezajo intuitivne vaje. 

ODGOVORI B
Če si večinoma odgovorila z

"b", potem ti najbolj
ustrezajo strukturirane

vaje.

ODGOVORI C
Če si večinoma odgovorila

s "c", potem ti najbolj
ustrezajo spontane vaje.

REZULTATI
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1.Vaje za sprostitev:  Pred začetkom slikanja se lahko namerno
sprostiš z nekaj vajami za sprostitev, kot je globoko dihanje,
raztezanje ali meditacija.

2. Slikanje po naročilu:  Določi temo, ki jo želiš obravnavati, in
nato slikaj, kar se pojavi v tvoji glavi. Primer teme bi lahko bila
"sreča" ali "spokojnost".

3. Slikanje z omejitvami: Postavi si omejitve, na primer, da bo
slika v določeni barvni paleti ali da se bo uporabljal le en barvni
material. To lahko spodbudi nove in nepričakovane ideje.

4. Slikanje z zaporednimi slikami: Začni z enim slikovnim
elementom in nato dodaj nove elemente na vsaki strani. To
pomaga razvijati nove ideje in oblikovati zgodbo.

5. Slikanje z jasnimi cilji: Določi jasen cilj za svoje slikanje, na
primer, da želiš izraziti čustvo ali da želiš rešiti težavo. To 
 pomaga držati tvoj um osredotočen in ciljno usmerjen. 

6. Slikanje za 5 minut: Postavi si 5-minutno omejitev in slikaj, kar
ti pride na pamet. To  pomaga ohranjati kreativnost in
spodbuditi nove ideje.

7. Sikanje po korakih: Razdeli slikanje na več korakov, kot so
načrtovanje, naslikavanje osnovnega okvirja, dodajanje barv in
podrobnosti. To  pomaga pri osredotočenju in učinkovitem
izvajanju.

8. Slikanje po vzorcu: Izberi vzorec, kot je cvet ali žival, in ga nato
naslikaj. To  pomaga pri  občutku za proporce in oblike.

9. Slikanje z elementi: Izberi nekaj elementov, kot so krogi, črte
ali barve, in jih uporabi v svoji sliki. To lahko pomaga razvijati
nove kreativne ideje in spodbuditi nove pristope.anja.

10. Slikanje z uporabo orodij: Izberi orodja, kot so voščenke ali
vodene barve in jih uporabi pri slikanju.  r
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STRUKTURIRANE VAJE
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1.Slikanje z zaprtimi očmi: Zapri oči in naslikaj, kar ti pride na
pamet. To pomaga sprostiti in se osredotočiti na notranji glas.

2.Slikanje z eno roko: Izberi eno roko in jo uporabi pri slikanju.
To lahko pomaga pri razvijanju novih tehnik.

3.Slikanje z neznanimi materiali: Uporabi material, kot je blato
ali voda in ga uporabi pri slikanju. To  pomaga spodbuditi nove
pristope do slikanja.

4.Slikanje brez predhodnega načrta: Ne načrtuj svoje slike in jo
naslikaj takoj, kot pride na pamet. To  pomaga spodbuditi
trenutne kreativne impulze.

5.Slikanje na različne površine: Slikaj na različne površine, kot
so papir, karton, platno ali les. To pomaga pri razvijanju novih
tehnik in občutka za material.

6.Slikanje v ritmu glasbe: Slikaj v ritmu glasbe, ki jo poslušaš. To  
pomaga spodbuditi kreativne impulze in razvijati nove
pristope.

7.Slikanje v skupini: Slikaj skupaj s prijatelji ali družino. To
lpomaga spodbuditi kreativno razmišljanje in izmenjavo idej.

8.Slikanje zgolj ene barve: Izberi eno barvo in jo uporabi pri
slikanju. To  pomaga pri razvijanju občutka za barve.

9. Slikanje z uporabo različnih tehnik: Uporabi različne tehnike,
kot so mokro na mokro, suho na mokro ali mešanico tehnik. To  
pomaga pri razvijanju občutka za tehniko in material.

10.Slikanje na prostem: Slikaj na prostem in se poveži s svojo
okolico. To lahko pomaga pri razvijanju občutka  in okolje ter
spodbudi kreativne impulze.
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SPONTANE VAJE
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1. Slikanje s pogledom v preteklost: Slikaj svoj najljubši kraj ali
dogodek iz preteklosti. To pomaga obuditi lepe spomine in
spodbuditi kreativno razmišljanje.

2.  Slikanje na temo: Izberi temo, kot je ljubezen, prijateljstvo
ali narava, in naslikaj. To  pomaga pri razvijanju občutka za
naravo in okolje ter spodbudi kreativne impulze.

3. Slikanje v omejenem času: Izberi omejen čas, kot je 10 ali 15
minut, in naslikaj. To pomaga pri razvijanju taktike in hitrega
kreativnega razmišljanja.

4. Slikanje z uporabo čutil: Uporabi svoje čute, kot so vonj,
okus ali dotik, in naslikaj. 

5. Slikanje z uporabo zrcaljenja: Slikaj z uporabo zrcaljenja,
tako da zrcališ svojo sliko. To  pomaga pri razvijanju  tehnik.

6. Slikanje v temi: Slikaj v temi s svetilko ali svečo kot edinim
virom svetlobe. S tem razvijaš občutek za svetlobo in senco.

7. Slikanje z zaprtimi očmi z drugo roko: Slikaj z zaprtimi očmi
z drugo roko. To pomaga pri razvijanju novih tehnik.

8. Slikanje v stresnem času: Slikaj, ko si pod stresom ali v času
težkega dogodka. To  pomaga pri sprostitvi stresa.

9. Slikanje z neznanimi materiali na neznani lokaciji: Slikaj z
neznanimi materiali na neznani lokaciji, kot je park ali
knjižnica. To  pomaga spodbuditi nove pristope do slikanja.

10. Slikanje z neznanim modelom: Slikaj neznan model, kot je
figurica ali živo bitje. To pomaga pri razvijanju občutka za
proporce.
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INTUITIVNE VAJE
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To je stvar osebne preference in najboljši način, da ugotoviš,
kateremu tipu vaj ustrezaš, je, da jih preizkusiš. 

Lahko začneš z vsemi tipi vaj in ugotoviš, katera ti bolj
ustreza. 

Če si tip osebe, ki potrebuje jasna navodila in urejene
korake, si verjetno bolj primerna za strukturirane vaje. 

Če rada eksperimentiraš, se rada podaš v neznano in se ne
podrejaš navodilom, si verjetno bolj primerna za spontane
vaje. 

Če se rada zanašaš na svoje občutke, si verjetno bolj
primerna za intuitivne vaje. 

Kako vem, če sem tip, ki mu ustrezajo
strukturirane, spontane ali intuitivne vaje?

Vsaka oseba ima lahko potrebo po vseh vrstah vaj v
različnih trenutkih, tako da ni pomembno, ali si en tip ali
drugi, temveč, kako vaje uporabiš za uresničevanje svojih
potreb in ciljev.

POVZETEK
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Skozi neustavljivo željo po nenehnem učenju in odkrivanju
neznanega na različnih področjih, danes ljudem pomaga do
boljšega življenja kot mentorica in  coachinja po
izobraževalnem programu, akreditiranem pri ICF, kot Soul Art®
Guide mentorica ter obrazna refleksoterapevtka po metodah
SorensensistemTM. 

Prav tako je s strani Université Européenne certificirana na
področju magnetizma in kvantne fiziologije, z veseljem pa
pomaga tudi kot organizatorka, specialistka za tehnološko
podporo, in še bi lahko naštevali. In še se uči. Zate in zase. 

MIHAELA
VIBRAPLUS
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Aktiviraj svoj pretok energije in izrazi svoj notranji

jaz na lahkoten način

(tudi, če ti je čopič "španska vas"). 
Pridruži se nam na mesečnih delavnic                           

Več o terminih in lokacijah delavnic izveš tukaj: 
 

https://www.vibraplus.net/healing-heart-art
 
 

HEALING HEART ART
DELAVNICE INTUITIVNEGA SLIKANJA
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