
Osebna rast z Zlatim jabolkom

SPLETNI TEČAJ 7 KORAKOV V METODO FRAKTALNE
RISBE Z VIDEO PRIKAZI IN NAVODILI

Toplo vabljeni v spletni program
FRAKTALČKANJE - 7 KORAKOV V METODO FRAKTALNE RISBE

NAROČILO TEČAJA 48 EUR

mailto:info@zlato-jabolko.si?Subject=Narocilo tecaj 7 korakov FR&Body=(obvezni podatki: ime, priimek, naslov, e-mail)


Tačaj  je namenjen vsem,

* ki v rokah lahko držite svinčnik,
* ki želite poskusiti nekaj novega,
* ki imate preproste pripomočke za risanje:

barvice, črtn kuli, šilček, papir
* ki ste pripravljeni sebi podatiti čas za ustvarjenje in
samospoznavanje,

* romarjem, opazovalcem življenja  in iskalcem.

Sem certificirana učiteljica tretje stopnje za metodo fraktalna risba.
Spletni program Fraktalčkanje – 7 korakov v metodo fraktalne risbe,
sem oblikovala na podlagi svojih izkušenj izvajanja on line delavnic o
metodi fraktalne risbe.

Ta spletni tečaj je prilagoditev današnjemu času. Dano nam je, da
odkrivamo novo kar  v udobju svojega doma in to takrat, ko sami
želimo.

Material je v naprej posnet in pripravljen, zato ne potrebujete
nobene spletne aplikacije. Preprosto ga lahko odprete na osebnem
računalniku ali mobitelu, takrat ko sami to želite.

Program vas bo postopoma, igrivo in počasi vodil v osnove
metode fraktalne risbe. Morda boste ob tem razvijali tudi

svojo ustvarjalno moč, se sprostili in spodbujali razvoj
potencialov.

NAROČILO TEČAJA 48 EUR
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Spletni program vključuje 7 korakov k spoznavanju
intuitivnaga cikla metode fraktalne risbe.

Prvi korak je  kratka predstavitev metode fraktalne risbe.
Ostali koraki so  posnetki z demonstracijami ali navodili za
izdelavo šestih risarskih nalog.
Vsaka risarska naloga ima motivacijsko igriv naslov. Preko
izdelave risb spoznavate metodo fraktalne risbe in vaš
odziv na risanje fraktalov.

Program je sestavljen iz 7 korakov, ki jih izvajajte ,
kadar vam ustreza.
Vsak drugi dan v svoj nabiralnik elektronske pošte
prejmete novo risarsko nalogo.
Delte v vašem ritmu.
Pomembno je, da delate po vrsti, da naredite en korak
naenkrat in, da posnetkov ne poslušate v naprej.

Za risarske naloge potrebujete naslednje pripomočke:

navaden črn kuli,
bele liste A4 (priporočljiv je trši papir 120g ali več),
mehke barvice različnih odtenkov (minimalno
2kompleta po 12 barvic ali več),
šilček,
mapo za shranjevanje risb,
kozarec vode.

Če boste med izvajanjem programa imeli kakršno koli
vprašanje, ga posredujte na e-naslov

info@zlato-jabolko.si  .

Vabljeni, da se nam pridružite v svetu fraktalov.
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Vse dobro.
Janka

mag. Janka Bergel Pogačnik | svetovalka za osebni in
profesionalni razvoj, predavateljica, avtorica programov pri
Zlatem jabolku - svetovalnici s pomočjo psa in
risbe, www.zlato-jabolko.si   


