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Předmluva 
 

 

…Všichni v sobě máme světlo, 

které nás vede i v té největší tmě. 

Je mnoho cest.  

Každá nás zavede přesně tam,  

kam máme v daný okamžik dojít. 

Pro svoji zkušenosti, poznání, pochopení, uzdravení… 

 
 

Kdo z nás nezatoužil něco ve svém životě změnit, 

nebo alespoň zlepšit? Kdo nezažil bolest či zklamání? 

Kdo neprožil lítost a trápení způsobené druhými lidmi? 

Kdo se nikdy neptal - proč? Proč ti druzí ubližují? 

Kdo nikdy nezatoužil po odvetě? Proč ubližujeme? 

Děláme tak úmyslně, nebo nevědomky? 

Umíme na tyto otázky vůbec odpovědět? 

 

 

Během své práce jsem se setkávala s nejrůznějšími 

projevy chování mladých lidí. 

Téměř všechny spojovala jedna myšlenka: 

„JSEM TU, VŠÍMEJ SI MĚ!“ 

A za ní se často skrývalo zoufalé: 

„PROSÍM!“  

 

 

 



Arteterapie  - Světlo v nás 

Poděkování 
 

 

Děkuji všem, 

kteří byli ochotni nahlížet do svého nitra, 

setkáním se sebou samými 

měnit svůj pohled na sebe i své okolí. 

 

 

Děkuji všem,  

kteří byli vstřícní řešit svá vnitřní trápení, 

nad kterými okolí často mávlo rukou. 

 

 

Pocit, že nejsem dost dobrý, nejsem milován, 

jsem sám, nezvládnu to, jsem tu zbytečný. 

Jak málo někdy stačí klopýtnout a upadnout. 

A jak obtížně se zvedá. 

 

 

Děkuji svým žákům za trpělivost, s jakou naslouchali. 

Děkuji za jejich ochotu měnit sebe a pomocí 

jednoduchých metod zažívat všechny ty úžasné zázraky 

přímo na sobě a svých blízkých. 

 

 

Děkuji, že jsem směla být u toho. 
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Prohlášení 
 

 

Tento materiál je informačním produktem. 

 

 

Jeho šíření nebo poskytování třetím osobám 

je dovoleno s uvedením zdroje. 

 

 

Zobrazením e-booku rozumíte, 

že jakékoli použití informací z tohoto materiálu 

a úspěchy, či neúspěchy z toho plynoucí, 

jsou pouze ve Vašich rukách 

a autor za ně nenese žádnou zodpovědnost. 

 

 

Tyto informace jsou pouze doporučením 

na základě mnoholetých autorových zkušeností 

a vyjádřením názoru k této tématice. 
 

 

 

 

Děkuji za respektování výše uvedených informací. 

Mgr. Eva Šustr                                                               
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V čem vám může kniha pomoci 
 

 

Vlastní zkušenost je tím nejsilnějším motivem našeho 

jednání. Ovlivňuje tak, jak chceme, nebo i nechceme.  

 

Negativní zkušenost nás většinou varuje. Emoce s ní 

spojená bývá někdy tak silná, že se snažíme vzpomínku 

na ni ze své mysli vytěsnit.  

 

Naše podvědomí však poctivě zaznamenává každý 

okamžik. Pokud jsme ve svém životě vystaveni 

podobným okolnostem, jaké provázely naše minulé 

zkušenosti, současně se vynořují pocity s nimi spojené.  

 

Ty jsou příčinou vzorců chování, které nám komplikují 

vztahy se sebou a s okolím. Nedorozumění a konflikty 

jsou na světě.  

 

Čím silněji události a průvodní pocity (strach, smutek, 

hněv, zlobu, ale i bolest, tlak, sevření…) prožíváme, tím 

intenzivněji se zapíší do našeho podvědomí. Pak stačí 

jakýkoli spouštěcí mechanismus - slovo, zvuk, pohled… 

a vzpomínka a s ní spojené pocity vystoupí na povrch.  

 

Následují emočně nevyrovnané projevy některých 

jedinců (důsledkem puberty či rodinného zázemí), ty 

naruší poklidnou atmosféru např. ve škole, v práci, mezi 

sousedské vztahy, partnerské vztahy, atd. 
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Jde o tzv. vyrušování „problémových“ žáků ve třídě, 

projevy šikany na pracovišti, domácí násilí, různé formy 

závislosti.  

 

Všechny takové projevy vyjadřují zpravidla individuální 

potřebu být viděn, strhnout na sebe pozornost okolí, stát 

druhému za povšimnutí, a tudíž získat chybějící energii, 

kterou potřebujeme doplnit pro dosažení vlastní pohody 

a rovnováhy. Nehledě na to, zda někomu ubližujeme, či 

nikoli.  

 

Někdy bývá složité a zdlouhavé změnit navyklé vzorce 

chování, které jsou v nás hluboko zakořeněné a které 

jsme si po mnoho let pěstovali.  

 

Uvědoměním si, že existují jejich a pojmenováním 

můžeme udělat první krok ke změně.                                                                                                    

 

 

 

 

 

Tato knížka je určena pro každého,  

kdo touží  

přiblížit se sám sobě i druhým lidem,  

porozumět a uzdravovat své vztahy  

a být v nich šťastný. 
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Relaxační kreslení 
 

Vykreslení se z nepříjemných pocitů je účinná metoda, jak můžeme 

snadno ze sebe dostat, co nás bolí a trápí, aniž bychom někomu svými 

slovy a chováním ublížili.  

 

Potřebujeme:  
Pastelky (voskovky, atd.), čistý papír a problém, který „řešíme“.  

 

Postup:  
Uvolním se a chvíli klidně dýchám. Myšlenkou JÁ JSEM prociťuji 

sám sebe.  

Jsem to JÁ, kdo tu sedí. Je to MOJE TĚLO, které vnímá (tlak na 

prsou, v břiše…)  

Jsem to JÁ, kdo má problém (strach, bolest, vztek, trápení, obavy, 

nejistoty).  

Svým „vnitřním zrakem“ si představím, co mě trápí, čeho se bojím, 

co mě štve…  

Jsem to JÁ, kdo ze sebe vyndává problém na papír - papír snese vše  

 

Uchopím pastelku (vyberu poslepu, nebo jak sám cítím - intuitivně).  

Ruku nechám, aby se volně rozjela po papíře. Pokud za chvíli sama 

zastaví, zkusím změnit barvu.  

Není třeba se znepokojovat, pokud se objeví jen čára a nic víc. Hlavně 

zpočátku. Není totiž vůbec důležité, co jsme nakreslili. I sebevětší 

čmáranice pomůže dostat nahromaděné negace ven!  

A o to nám právě jde.  
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Intuitivní kresba 
 

 

Jaké jsou výhody intuitivní kresby? 
 
 
- může s ní pracovat každý člověk  

- není třeba ovládat žádné výtvarné techniky  

- všichni jsme umělci (všichni tvoříme, nic nelze zkazit)  

- volíme barvy a tvary podle citu  

- bez zábran a záměru uvolněně tvoříme  

 

 

 

Jaké má účinky? 
 
- respektuje individuální tvořivost  

- podporuje dobré vlastnosti  

- rozvíjí víru ve vlastní možnosti  

- působí silně relaxačně, harmonizuje  

- odvádí negativní emoce a stres  

- tvoří pozitivní myšlení  

- zklidňuje hyperaktivitu  

- uvolňuje svalové napětí  

- nastavuje rovnováhu v organizmu  

- odvádí nahromaděná traumata (tmavé barvy)  

- každá barva má svůj význam (psychologie barev a tvarů) 
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 Psychologie barev - symbolika

 
Žlutá - povzbuzuje, osvobozuje, přináší uvolnění, pocit souladu, 

harmonie, radost, otevřenost  

Oranžová - vyvolává pocit radosti, je spojena s představou slunce, 

tepla, očekávání  

Světlezelená - potřeba klidu, ticha, přírody, ekologie a růstu  

Tmavozelená - uklidňuje a chrání, je přátelská, dává pocit bezpečí, 

naděje  

Zelenomodrá - hrdost, uzavřenost  

Tmavomodrá - klid, vážnost až sklíčenost, touhy dálek, rozjímání, 

smutek, mír, spokojenost  

Modrá - znamená klid, důvěru, tradice, stálost přetrvávající na věky  

Světlemodrá - přívětivost, představa oblohy a vzduchu, ticha a touhy, 

bezstarostné veselí  

Červená - vzrušující, energická, prudká, silná, mocná, spojená s 

představami ohně, krve, nebezpečí, lásky, hluku, je symbolem 

energické akce, změny, dobývání, energie a sebevědomí     

Purpurová - hrdost, vznešenost, povzbuzuje, představuje 

spravedlnost a majestát, klid, příměří  

Fialová - melancholie, zastírání, skryté tajemství až znepokojení, 

pokora, skromnost  

Růžová - volnost a zároveň energie, něha, symbolizuje lásku, 

náklonnost a oddanost v srdeční úrovni, bez pudové smyslnosti, 

jemnost, oddanost, jemný způsob života, elegance, slavnostní nálada  

Hnědá - spojená s představou jistoty a pořádku, domova, tradice, 

zdrženlivosti, v negativním slova smyslu vyjadřuje naše strachy, zlobu  

Šedá - netečnost, smutek, představa chudoby a pokory, neutralita, 

nechuť vyčnívat  

Bílá - neurčitost, nejistota, nevinnost, čistota, osvobození se, nové 

začátky  

Černá - barva smrti, konečné rozhodnutí, agresivní vzdor, nicota, 

odříkání, bojovné „ne“, ale také potřeba nebýt viděn, ukrýt se   

Zlatá - pocit zářícího štěstí, střed, univerzální láska, velkorysost, 

šlechetnost, poznání, pochopení, zvládnutí duševních nejistot, 

podporuje ducha  
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Psychologie tvarů - symbolika 

 
Blesk - nevybitá energie, prudká, nečekaná změna  

Býk - symbol ženského principu, neboť jeho rohy připomínají dva 

půlměsíce  

Čtverec - pevnost a stabilita, vyváženost, racionalita, schopnost 

rozumově uvažovat  

Diamant - nejvyšší poznání, podstata všeho  

Duha - radost, že jsme překonali nevlídné období, pozitivní úkaz, 

naděje, odměna  

Hvězda - smysl pro sebe-ocenění a vysoké sebevědomí, více malých 

hvězd ukazuje na vysoký počet malých dílčích cílů nebo na hodně 

možností, které se tvůrci naskýtají  

Jehně - umírněnost, čistota a nevinnost  

Kapky, slzy, ranní rosa - mohou znamenat očištění, pokud jsou však 

červené nebo fialové, hovoří o nějaké ztrátě, bolesti  

Kruh - prostor: co je uvnitř, je chráněné a v bezpečí, symbolické 

vyjádření slunce, kruh s prázdným středem značí otevřenost  

Kříž - spojení svislé čáry s vodorovnou, člověk stojící s nohama u 

sebe a rozpřaženýma rukama, symbol hrdinskosti a nezlomnosti 

člověka, znamená rovnováhu protikladů  

Kůň - jemnost, citlivost, vnímavost, instinkt  

Květina - symbol krásy, obnova života, všímáme si barvy, počtu, 

tvaru, vyznání lásky                                                                                                  

Lvi - krása a bojovnost, síla a mužnost                                                         

Lotos - lidské srdce nebo někdy celé tělo  

Medvěd - vyjadřuje instinkt a nebezpečí  

Motýl - symbol přeměny, psychické síly, jistý druh proměny, krása, 

fyzická i duševní  

Měsíc - představuje ženu, ženskost  

Oheň - chrání před nepříznivými silami  

Oko - nadpřirozenost, jasnozřivost, pochopení, vcítění se do druhého, 

oči mohou mít jak pozitivní tak negativní význam (někoho sledovat) 

Osel - symbol špatného chování, hlouposti  

Palác - místo, kde sídlí král, vládce  

Pes - symbolizuje věrného, oddaného společníka  
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Ptáci - symbol lidské duše, živlu vzduchu a procesu přeměny, určité 

druhy ptáků nesou zvláštní význam, orel je spolu se lvem znakem 

odvahy, síly, ušlechtilosti, potřeba neustále shánět informace, pocit, že 

jsem neustále kontrolován někým druhým  

Ruka - znamená fakt, že se slova přeměňují v činy  

Ryba, kachna, žába - vodní zvířata = původ věcí, síla znovuzrození  

Slon - symbol umírněnosti, moudrosti a věčnosti  

Sova - noční pták, symbolizuje tmu, smrt a vědění                                                

Spirála - symbol cesty, znak pro nekonečno a neustálý duchovní 

rozvoj, spirály zatočené doprava (po směru hodinových ručiček) mají 

"pozitivní" směr a značí rozvoj, spirály zatočené doleva mají význam 

opačný, ruší něco, co tu již bylo                                                                           

Srdce - symbol lásky mezi dvěma osobami, může poukazovat na to, 

abyste se zabývali opravdu důležitými věcmi, zvláštní význam mají 

srdce probodnutá šípem a srdce zlomená  

Strom - symbol života, člověk jako celek, všímáme si proto, jestli 

kvete, má plody, jestli opadává nebo je holý, jsou kořeny našeho 

stromu hluboko pod zemí, nebo jsou jen na povrchu. To vše značí 

něco o našem fyzickém i psychickém já                                                   

Trojúhelník - symbolizuje sílu a ukazuje směr, trojúhelník se špičkou 

dolů symbolizuje ženu a ženský princip, se špičkou nahoru muže, 

princip mužský  

Vlk - symbolizuje chrabrost a oddanost  

 

Obecně platí: Co je ve středu, je pro mě důležité, na okraj odsouvám 

ošklivé a zlé, čeho se bojím, co je pro mě nepodstatné. 
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Automatická kresba ve vyučování 
 

Popis atmosféry z automatické kresby žáků ZŠ Dolní Dubňany přináší 

paní učitelka Petra Kameníková, účastník mojí dílny Automatická 

kresba jako prostředek k uvolnění na Víkendu tvořivých učitelů.  

Ten se koná pravidelně v Dolních Dubňanech:  

 

„Realizovala jsem ji v prvních dvou vyučovacích hodinách s žáky 4.  

a 5. ročníku. Bylo přítomno 12 dětí. V ranním kruhu jsme si vysvětlili, 

co se bude dít a proč. Diskutovali jsme na téma stres, strach, 

povinnosti, ale i mezilidské vztahy (kamarádství). Ještě před relaxací 

jsme atmosféru umocnili zapálením vlastnoručně vyrobených 

lampiček, které si děti vyrobily v PČ z dýní, papíru ...  

Každý měl na lavici jedno světýlko, zatáhli jsme rolety a pustili hudbu. 

Během relaxace i samotné kresby bylo ve třídě tajuplné ticho.  

V dětských tvářích se většinou objevoval úsměv, ale některé byly také 

vážné nebo nejisté.  

Po první části - Domalovánkách jsem nechala jejich pocity 

zaznamenat písemně na lístek, jak si říkáme, co jim slina na jazyk 

přinese. (Někdo se potřeboval „vypsat" a použil více než jeden.) 

Následovala diskuse na koberci. Většina dětí sama ráda sdělovala své 

dojmy a pocity (spíše kladné). Jedna dívka se v tuto chvíli rozplakala 

(výborná žákyně, bystrá, ale myslím, že na ni rodina klade velké 

nároky). V tuto chvíli se mi líbila reakce ostatních, nikdo se 

neposmíval, spíše se někteří vyjadřovali např.:                                                      

„Vůbec se nedivím, že Terka brečela, protože ta hudba byla moc 

dojemná ..."                                                                                                    

Hodně dětí vyprávělo, že se jim při kresbě chvěly nohy i ruce, některé 

rozbolela i hlava, ale přes to všechno u nich převládaly spíše příjemné 

pocity. V druhé části kreslili žáci své rodiče. Na tuto práci bylo již 

méně času, nestačili jsme si to více rozebrat.  
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Z celé práce jsem měla sama výborný pocit. Byla jsem ráda, že mi při 

práci asistovala Peťa, která mi v některých chvilkách dost pomohla. 

Na hodně dětech bylo vidět, že se uvolnily. O přestávce na mě mluvily 

a měly i potřebu se mě dotýkat, pohladit. Kresbu bych chtěla ještě 

někdy zopakovat s těmito dětmi, ale až budou třeťáky.“  

 

 

Rozbor kreseb žáky (částečně upraveno)  
 

 

1. Mořská panna  
 

Jednou do míst, kde byla schovaná a plakala, proplul tudy vodník, dal 

jí mořského koníka. Původně to měla být labuť, ale nakonec z toho 

vylezl vodník, který potkal mořskou pannu (princeznu), ta měla 

kletbu.  
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2. Kytka  
 

Brněly mi ruce a nohy, občas mi byla zima i teplo, ruka mě sama 

vedla a bylo mi příjemně.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Arteterapie  - Světlo v nás 

 

3. Kužel  

 

Začal jsem malovat ve tmě, ruka mě vedla, namaloval jsem svůj cit 

zevnitř. 

 

 

Doplňující rozbor: Obrázek odráží počáteční pocity „tmy“. Tma 

symbolizuje chlapcovy strachy a je vyjádřena pomocí černé barvy, 

kterou svůj obrázek začal. Černou vystřídají hnědá a červená barva 
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představující hněv, zlobu a agresi. Postupně se chlapec vykresluje 

k příjemnějším pocitům: přes lítost a přijetí situace k celkovému 

zklidnění – vyjádřeno žlutou.  Přesto je patrné, že si  ponechává 

otevřená zadní vrátka pro případnou slovní obranu, pokud by někdo 

zaútočil – modré (komunikační) hrany po vnějším obvodu kužele. 

 

 

 

4. Kamarád  

 

V tomhle obraze vidím úzkost, ale i radost a energii, která do mě vnáší 

pocit kamarádství a schopnosti s přáním, abych neubližoval druhým a 

pomáhal jim. Přál jsem si mít kamarády - to se mi splnilo.   
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Učitelům, vychovatelům a nejen jim 
 

V uplynulých letech jsem se snažila při práci s dětmi prosazovat 

metody, kterými lze citlivě uvolňovat napětí v důsledku stále sílících 

společenských nároků a tlaků životního stylu na každého člověka.  

 

Ten s sebou v mnoha případech nese různé projevy patologických 

projevů osob, kterým chybí vnitřní rovnováha, jistota a zázemí.                       

To, co je občas dáváno dětem jako dobře míněná „investice“, nemusí 

se vždy projevit v nejlepším lidském projevu.  

 

Proto jsem, vedena vlastními zkušenostmi a vnímající stále rostoucí 

tlaky na nás i naše děti, vypracovala metodický materiál (zaměřený 

nejen na spontánní kreslení) pro děti i jejich rodiče. 

Metody, které jsem používala, se v literatuře označují jako expresívní 

metody sebevyjádření (vnější vyjádření svého nitra).  

Malou část z tohoto obsáhlého materiálu jsem vám přiblížila v tomto 

e-booku.  

 

Další informace, nápady a doporučení najdete na mých stránkách:  

www.svetlovnas.estranky.cz, www.svetlovnas.comehere.cz 

  

 

 

Celou metodiku, jak pracovat sám na sobě či se skupinou, nabízím 

ve svém e-booku:   

 

 

Jak přijmout sebe i druhé a uzdravit vzájemné vztahy  

/Praktické návody ke zlepšení komunikace a vzájemného 

porozumění/ 
 

 

 

Kniha je v nabídce na stránkách: www.svetlovnas.eu 

http://www.svetlovnas.estranky.cz/
http://www.svetlovnas.comehere.cz/


Arteterapie  - Světlo v nás 

 

 

 

 


