Rajzolni tanulok

2008. június-október
Mindig is szerettem volna megtanulni rajzolni!
Igazán tudni. Csak leülni és elveszni egy rajzban.
Sokszor probáltam, de pár alkalmat eltekintve
nem igazán tudtam elkapni vagyis rajzlapra vetni azt
amit látok.
Az év elején újra elhatalmasodott rajtam az érzés,
tanulnom kell, fejlődnöm kell... egy kicsit ebben az
irányban is. Kanadai munkatársnőm (aki sajna nem
sokkal megismerkedesunk után vissza is utazott
Kanadába) két könyvel lepett meg elutazása napja
előtt. Az egyik jógával volt kapcsolatos (Yoga and the
Quest for the True Self) a másik pedig rajzzal
(Drawing on the right side of the Brain). Véletlen?!
Mint később kiderült, midkettő nagy segítségemre
volt abban, hogy még egy lépést tehessek önmagam
felfedezése felé!

Ez az első Portré magamról, még mielőtt elolvastam
volna Betty Edwards könyvét

Kedvenc papucsom

Azt kell mondanom ez a könyv a legjobb könyvek
eggyike amit valaha olvastam ebben a témában!
Részletesen, de lényegretörően elmagyarázza, hogyan
építsd fel lépésenként a rajzot amit készítesz.
A könyv végeztével képessé váltam arra, hogy
elkeszítsem a Portrém újra. Az eredmény láttán
igazán büszke voltam magamra!!!
Kedven székem

Képek amikre igazán büszke vagyok

Portre fényképről....

Miközben rajztudásom fejlesztettem megismerkedtem
egy nagymamám korabeli asszonnyal aki akárcsak
drága Anyai Mamám művészi szinten rokkázik, köt és
horgol. Mikor megláttam a takarót amit a
kisunokájánk készített, elsöprő vágyat ébresztett
bennem, hogy végre én is megtanuljak kötni! Eszembe
jutatta drága Anyai Nagymamám, azt, hogy milyen
isten-áldott tehetség volt. Megértettem, hogy milyen
nagy kincset is adott a kezembe kisiskolás koromban
azzal hogy megtanitott hímezni és horgolni.
Most hát az élet ajándékaként tanulom Kathy-től
azt, amit a Nagyimtól már nem tanulhatok meg: kötni
és rokkázni.

Portré magamról a könyv elolvasása után

Az én csodaszép rokkám!

Rokkázni
tanulok
A hideg téli napok értékes időtöltéseként, a kötés mellett, elkezdtem gyakorlati tapasztalatokat is szerezni a
rokkázás területén. Kathy kölcsönadta az egyik rokkáját így itthon is tudok gyakorolni. Amúgy minden hétfőn
eljárok a klubba - Chatrerine Mitchell Centerbe - ahol a szigeten (Waiheke sziget- Új-Zéland) élő kötni, rokkázni
tudó hölgyek jönnek össze, eszmét- és szabasmintát -cserélni.

Dobolni
tanulok
Egy újabb szenvedély! Ez igazábból
előbb kelt mint a kötés és a rokkázás.
Még nyáron (januárban) az Auckland
tanács kreatív osztályának (mert itt
ilyen is van) szervezésével egy 6 hetes
dob tanfolyam keretében kezdtem el.
A tanács biztosította a dobokat, a
tanárt és az egész tanfolyam ingyenes
volt!
Kipróbáltam a Bongot a Kongát de
végül a Djembe-be szerettem bele.
Kedvesem aztán megajándékozott az
egyik legszebb Afrikai dobbal ami
valaha keszült széles e világon!

Angol Irodalomat és kreatív írást
tanulok
Ezt a tanfolyamot 2008 márciusában kezdtem el. A
tanfolyam előkészítője az AUT-nek (Auckland
Egyetemnek). Amellett, hogy javíthatom az angolom
sok más egyéb értékes információval gazdagodok
hétről-hétre. Például tanultunk arról, hogy ki milyen
módon tud a leghatékonyabban tanulni és milyen
hatékony problémamegoldó technikák vannak.
Beszélgetés folyt az erőszakmentes
kommunikációról és arról, hogyan fedezzük fel és
fejezzük ki írói vénánk velejét. Minden héten kapunk
témákat amiröl írhatunk és megoszthatjuk a
közösséggel. Az év végén a legjobb írások
megjelennek majd könyv formájában. Nagyon lelkes
vagyok olyan sokat kaptam már ettől a közösségtől.

A legfontosabbnak azt a felismerést találtam, hogy
az embernek mindig képesnek kell arra lennie,
hogy fejlődjön. Nyitottnak kell lenni az új
információra, és képesnek kell lenni arra, hogy ha
kell holnaptól képesek legyünk egészen másképp
élni, máshogy gondolkodni: az új kitűzött céljaink
szerint.
- BOLDOGABBAN és KIEGYENSÚLYOZOTTABBAN -

“Igyekszem minden napom a leghatékonyabban
kihasználni.
Igyekszem, minden nap nevetni és táncolni.
Igyekszem észrevenni a természet csodáit.
Igyekszem hetente egyszer egy nagy sétát tenni a
természetben. Igyekszem örömömet lelni
mindenben amit teszek.”
Kivánom nektek is a hasonlókat!
Napsugaras szép nyarat, sok baráti ölelést,
csilingelő őszinte kacajt, egészséget... de legfőképp
az adottságot: - “tudni JÓL ÉLNI!”
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Namaste
Viki

