
Nemám slov
dvoudenní setkání

malování a povídání
relax a zklidnění - dobití baterek 

co kdo potřebujete - co Vám uleví - pojďme se potkat - před čím jsme neutekli - před sebou
arteterapie - aktivní imaginace 

jak vynést skryté obsahy nevědomí do vědomé přítomnosti 

13. a 14. června 2020 vždy od 10 do 18
Vila Mazanka – Praha 8

Zvonařovská 13 – kousek od Bulovky, delší kousek od Ládví

Nepřehlédněte zde následující:
Vzhledem k omezenému počtu míst 8 a rovněž vzhledem k formátu setkání (tvoříme bezpečný kruh - skupinu) je 
potřeba se přihlásit předem: o přihlášku si pište na mail: radka.joskova@gmail.com

Rezervace místa bude platná po přijetí zálohy 1000 Kč na účet 184784267/0600, VS datum narození bez lomítek ve 
tvaru DDMMRRRR, do pozn. ARTE Mazanka červen. 
Zbylou částku 1400 Kč doplatíte na místě. Potvrzení o platbě rovněž na místě. 
Setkání proběhne ve 4 tříhodinových blocích s pauzou na oběd. 
V ceně - veškeré výtvarné potřeby, pitný režim, možnost odpočinku v pauze.

Více čtěte dále:

mailto:radka.joskova@gmail.com


Nemám slov
Takto jsem onehdá v noci nazvala víkendové setkání arteterapie. Tak hodně jsem chtěla přijít na 
trefné pojmenování, v kterém by bylo všechno povzbuzení, podpora, srdečnost, motivace i nabídka 
důvěry v to, že přihlásit se a přijít znamená skutečnou úlevu, skutečné zastavení, očištění, 
porozhlédnutí ve své vnitřní krajině i po vnějším území, no,  ... už zas nemám slov, myslím, že 
podobných pozvání je všude kolem  plno, s nimi plno různě důrazných a všechno slibujících 
nabídek.

Podívejte.

Ten úvodní obrázek: nevypovídá nic o obsahu, co budeme malovat, protože to já nevím - budete 
malovat svobodně a volně, na témata, která příjdou s Vámi. Zkusím i zde na této stránce mluvit 
k jednomu člověku: 

Povedu Tě.

Ne dál než k sobě. A jen tam, kam sám budeš chtít nebo potřebovat. Budeš malovat, kreslit, cokoliv 
a téměř čímkoliv, v ateliéru je dostatek různých výtvarných prostředků. Nemusíš umět malovat, 
dokonce ani nemusíš nějak extra chtít malovat. Stačí jen být zvědavý a mít chuť si prostě 
odpočinout. Nebo se podívat na věci, na sebe, prostě jenom jinak, než běžně děláš. 
Rukama a barvama.

Jsem arteterapeutka. Moje osobní východiska kotví v psychoanalýze, ale nejen, (to se brzy dočteš 
na www.radkajoskova.art). Nemaluje jen ruka, a rozhodně ne jen hlava s očima. Provedu Tvé tělo  
i mysl uvolňující a zklidňující cestou  - abys prostě jen BYL - BYLA – abychom BYLI přitomní.

Budeme si spolu povídat. Všechno, co člověku přijde na mysl, co se vynoří, sem patří. Všechno, co 
se vynoří na světlo, namaluje, vysloví - přestává být tajemným strašákem v neznámé temnotě. 
(Nemluvím o ničem jiném než znáš jako stín, trauma, noční můry, neodbytné úzkostné myšlenky, 
a tak dále).

Budeš si zapisovat - své asociace, fantazie, vzpomínky, reakce na výzvy, které vyplynou z našeho 
povídání nebo z Tvých obrázků. Co to je aktivní imaginace? Řekněme, vědomé denní snění? Znáš 
to z dětství, z Londonova Tuláka po hvězdách , od Malého prince. Z té chvíle, kdy ještě nevstaneš 
po prvním budíku. Budou Ti pomáhat "vidět", dostat se ke své intuici a fantazii, emocím, skrytým 
obrazům.

Potřebuješ vědět ještě něco, chceš se zeptat na cokoli? Budu ráda, když mi napíšeš mail 
radka.joskova@gmail.com nebo zavolej: 777114093

A na závěr? Proč tedy tenhle úvodní obrázek? Opravdu nevypovídá o obsahu semináře? Vidíte, jak 
to raší? Jaká vůle k růstu je v každe větvičce? Odpadnou pevné šupiny, které pupen chránily v zimě.
Jak rychle po rozpuku nabírají směr a nový tvar? A stále to pokračuje, každým jarem nanovo. 
Uvolnění, obnova, růst. Léto, podzim a zima nám zase připomínají jiné věci života.

Srdečně 
Radka Josková


