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Am început să pictez încă din copilărie, a fost ceva

natural să-mi creez o lume interioară în care să mă pot

refugia atunci când realitatea devenea greu de

suportat. 

Încă de pe atunci, inconștient, am simțit pe pielea

mea, puterea vindecătoare și ajutătoare a artei.

Abuzul emoțional din familie m-a făcut să-mi găsesc

un refugiu plăcut, creativ, o lume în care eu eram cea

care deținea controlul. 

Desenam sau mâzgăleam personaje, cream povești în

jurul lor și le ofeream tot ce îmi doream pentru mine:

iubire, atenție, înțelegere și suport emoțional. 

Arta a devenit încet - încet parte din mine și

creativitatea, spontaneitatea sau pofta de a explora

culori, mediumuri sau stiluri s-a realizat treptat.

În liceu am învățat să mânuiesc pensula și să devin un

artist în toată regula. Să conectez lumea mea

interioară cu exteriorul și să-mi exprim ideile sau

conceptele, prin creațiile mele. 

INTRODUCERE
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Cu toate acestea, rănile mele emoționale erau prezente

ca întotdeauna. Iar abuzul din partea părintelui

narcisist a continuat ani la rândul. 

Arta era pansamentul, însă oricât de mult aș fi lucrat

și oricât de mult aș fi pictat, rana sângera în

continuare. Până a ajuns să nu îmi mai pese de nimic...

Ceea ce în trecut îmi adusese alinare și fericire, acum

devenise o corvoadă și ceva ce abia reușeam să produc.

Nu mai eram capabilă să recunosc forme, să iubesc

culori sau să admir o operă de artă. Foarte mult timp

mintea mea era încețoșată. Plină de griji, reproșuri,

frustrări și mustrări. Îmi doream să creez, însă nu

știam cum să regăsesc acea parte din mine. 

Era ca și cum aveam un văl peste ochi și nu reușeam să

mai văd lumea exterioară așa cum o privisem în trecut.

Nu mai aveam speranțe, nimic care să mă facă să-mi

doresc să mă dau jos din pat dimineața sau să iau

pensula și să încep să creez. 

Gândurile negative erau ca o tornadă în capul meu, iar

și iar aceleași idei repetitive, care mă demoralizau.
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Sunt sigură că și tu ai trecut prin astfel de momente, ai

avut aceste trăiri sau emoții. Tocmai de aceea ai

descărcat această carte gratuită.

Am avut nevoie de o pauză lungă, de peste doi ani, ca

să încep procesul de vindecare. Am cedat psihic,

simțeam că nu mai sunt în stare de nimic. O frază pe

care o auzisem în copilărie, atât de des încât parcă

cineva mi-o croise în piele. 

A fost o pauză lungă, plină de căutări și realizări. De

momente în care doream să mă răzbun și să vărs tot

veninul care îmi fusese administrat, înapoi către ruda

mea narcisistă. Atunci am realizat că aveam două

alegeri de făcut: ori mă voi transforma într-un monstru

asemănător și mă voi răzbuna cu prețul neliniștii, al

unei boli sau mai rău, al incapacitării mele psihice;

ori mă voi vindeca și voi vindeca tot veninul din mine,

fără să mă înjosesc sau să-mi murdăresc spiritul. 

Presupun că vă dați seama care a fost alegerea mea.

Însă am știut că nu mă voi descurca singură. Așa că

am ales să merg la terapie. 
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Printre soluțiile oferite de către terapeuta mea a fost și

terapia prin artă. Inițial am fost foarte sceptică, am

încercat și mi-era dificil să mă rup de artistul din

mine, care dorea să preia pensula și să creeze pe baza

teoriei culorilor și a tuturor învățăturilor acumulate de-

a lungul anilor. 

Cu toate astea, simțeam o atracție către acest tip de

terapie. Ceva din mine era zgândărit, enervat și incitat

în același timp. Așa că am început să citesc despre

terapia prin artă. Am găsit cărți, caiete de lucru și

informații prețioase. Un alt artist mi-a oferit

posibilitatea de a studia un astfel de curs, pe care îl

studiase și el. Astfel că mi-am luat rolul în serios și am

încercat primul curs. 

Acel prim curs a fost un mic licăr în zare, chiar dacă

nu conținea foarte multe informații și totul era succint,

mi-a confirmat faptul că este ceva ce îmi doresc să

studiez. Doream să aflu tot ce se poate afla și să

cunosc cât mai multe despre terapia prin artă. 
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Așa că am făcut mai multe cercetări și am găsit un

curs de Terapie prin artă, lansat de către Universitatea

din Florida. Și m-am regăsit totalmente în acest curs!

A fost flacăra de care aveam nevoie pentru a reporni

motorul și pentru a începe să creez. 

Unul dintre module a fost despre Pictura intuitivă și

odată ce am experimentat-o, am simțit pe pielea mea

cum este să îți recapeți încrederea, să te redescoperi și

să începi să-ți formezi lumea exterioară, pornind din

interior. Să creezi liber, să te abandonezi sinelui tău

sau subconștientului și să te îmbrățișezi sau să te

iubești așa cum ești. 

Acesta este principalul motiv pentru care am creat

această carte, un suport pentru cei care doresc să se

vindece și nu își permit încă sesiunile de terapie prin

artă sau un terapeut care să le ofere suportul necesar

pentru a se vindeca. 

Îmi pare rău dacă Introducerea a fost mai lungă, însă

mi-am dorit să aflați că și eu sunt pe acest drum al

vindecării, alături de voi. De aceea există cartea mea.



XAARA  NOVACK

 Pictura
Intuitivă

L-am numit ritual pentru că ar fi bine să existe un

obicei, oricît de mic ar fi, pe care să-l repeți și care să

devină tipic ție atunci când începi sesiunile de pictură

intuitivă. 

Fie că alegi să te speli pe mâini înainte de a te apuca

de desenat sau pictat, ori îți aranjezi biroul, meditezi

sau faci o baie relaxantă, indiferent de soluția pe care

o adopți, ideal este să te conectezi cu tine. Să îți oferi

ție câteva ore și să le transformi în ceva special. 

Poți asculta o muzică relaxantă dacă dorești sau îți poți
construi un colțișor al tău, într-o cameră, destinat

explorării de sine. Odată ce vei începe, ai să observi

cum aerul din acea încăpere se schimbă și vei simți
nevoia să petreci mai mult timp în acea cameră. 

Eu am o cameră separată unde creez, am un birou

simplu, dintr-un blat așezat pe patru picioare

metalice, toate cumpărate separat. Sunt înconjurată de

plante și de pisicile mele. Și anul acesta am pictat un

perete întreg cu forme florale, în culori vesele. Mi-am

creat propriul Univers. 

I :  R I TUALUL  TĂU  CREAT IV
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Însă nu ai nevoie de o cameră întreagă, poți lua câteva

coli simple, din acelea de imprimantă, creioane

colorate și te poți pune în pat pentru a crea. Sau la

biroul unde înveți sau lucrezi. Ai grijă totuși să fie

liniște, să nu ai parte de întreruperi. 

Ca artist, pot să-ți confirm că nimic nu strică cheful

mai tare ca întreruperile. Uneori te poți speria și poți
pierde șirul poveștii sau te poți deconecta subit de la

acea stare de creație cursivă.

Nu ezita însă să-ți pui amprenta pe locul în care vei

crea. Acela va deveni refugiul tău, o extensie a ta și vei

avea nevoie de o fortăreață interioară și de o

fortăreață exterioară pentru a putea vindeca rănile

provocate de către ceilalți. 

Va deveni locul în care vei începe să-ți descoperi

puterea, îți vei recunoaște calitățile cu mândrie și îți
vei accepta defectele cu iubire. Vei construi în tine nu

doar antidotul care te va vindeca, dar și muniția cu

care să te aperi, în cazul în care cineva vreodată va

mai încerca să-și verse veninul asupra ta. 
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Vei învăța să trasezi granițe sănătoase între tine și cei

din jur, pentru a spune NU atunci când simți că nu

dorești să faci un lucru și a spune DA fără ezitări și

fără să îți fie rușine de dorințele tale. 

Sper că ai înțeles pe deplin importanța unui loc pe care

să-ți pui amprenta. Un loc în care tu, împreună cu

toate aspectele tale și cu toate rănile tale, să fiți
împreună fără alte griji. Fără presiuni, fără

întreruperi, fără gânduri repetitive.

De asemenea, dacă ești o persoană expansivă, acel loc

se poate transforma în mai multe locuri. O bancă în

parc, într-o dimineață liniștită. Un luminiș în pădurea

din apropriere, sau o bucată de iarbă la tine din

grădină. Nu îți face griji dacă locul nu este perfect în

accepțiunea generală. Nu există așa ceva, permite-ți
luxul de a te simți bine oriunde dorești să te simți bine. 

Iar dacă acel loc te face să te simți bine și să dorești să

creezi, poate fi oriunde! Important este să începi

undeva și de undeva. 
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I I :  R ESURSE  Ș I  MATER IA LE
Nu îți imagina că va trebui să investești foarte mulți
bani în resurse sau materiale. Iată, până și această

carte este gratuită! Niște coli de imprimantă sunt

perfecte pentru început.

Este suficient un set de creioane colorate din

supermarket sau dacă preferi poți încerca acuarelele,

tempera, creioane cerate. Posibil ca atunci când ajungi

să le cumperi, să te simți atrasă de anumite tipuri de

materiale. Acordă atenție intuiției tale, în special în

astfel de cazuri. 

O altă resursă pe care o voi pune la dispoziția ta este

meditația ghidată pentru a descoperi însemnătatea

culorilor pentru tine. Este inspirată de metoda

Archelaus de artă intuitivă și o vei găsi chiar aici: 

https://youtu.be/X4AhKWdDO6g
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I I I :  ÎNSEMNĂTATEA  CULOR I LOR
Mai sus la Capitolul II, la Resurse vei găsi link către

meditația ghidată care te va ajuta să descoperi

însemnătatea culorilor. 

Și cred că ți-ai dat deja seama că nu este vorba despre

însemnătatea culorilor într-un sens general, ci într-un

sens foarte personal. 

Am ales metoda Archelaus a artei intuitive pentru că

este un prim pas de a te conecta cu sine și de

asemenea, te va ajuta să înțelegi cum poți interpreta

creațiile tale. 

Te va surprinde această meditație, pentru că ai să

realizezi că deși general vorbind o culoare are o

însemnătate social acceptată, pentru tine, acea culoare

poate însemna cu totul altceva. Îți va aminti de

obiecte, de momente sau de oameni. Și vei reuși să

pătrunzi pentru prima oară, în lumea ta interioară. 

Să vezi cât de colorată este, plină de trăiri și

sentimente care așteaptă să fie descoperite. Nu îți fie
teamă să dai frâu liber lacrimilor.  
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Nu este nici o rușine dacă vei plânge, lasă toate

emoțiile să vină la suprafață și acceptă-le. Bucură-te

de ele, oferă-le recunoștiința ta pentru că te-au regăsit

și că ai oportunitatea de a le observa, de a le ști așa

cum trebuie, de a le înțelege și de a le vindeca. 

Dacă revin amintiri din copilăria ta, permite copilului

interior să preia controlul, dă-i voie să vină alături de

tine și să-ți arate ce simte. Oferă-i spațiu și permite-i

să-ți spună tot ce nu a putut spune până acum. 

Unele culori te vor amuza, așa că nu îți fie teamă să

râzi, să le simți și să îți lași sufletul să danseze alături

de ele. Alte culori te vor întrista, permite-le inclusiv

lor să îți arate emoțiile, să ceară înțelegere și

compasiune. Simte fiecare culoare în parte, fără

ezitare. Vei avea propriul tău curcubeu de trăiri, care

te va însufleți și va da un nou sens vieții tale. 

Ai încredere în tine! Eu am încredere în tine! Sunt

sigură că vei reuși!  
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I V :  CONECTAREA  CU  S INE LE
Acum că ai reușit să meditezi și să afli ce înseamnă

fiecare culoare pentru tine, vei începe pictura intuitivă

ca atare. 

Îți vei crea un ritual doar al tău, vei alege un spațiu
special în care să te simți bine și ești gata să începi.

Metoda Archelaus a picturii intuitive sugerează să te

lași condus de forța motorie a mâinii, să închizi ochii

și să abandonezi controlul. Posibil să îți fie dificil la

început, așa că sugerez să lași ochii deschiși însă să

renunți la așteptări, la gânduri și la cum ar trebui să

pui culoarea, unde și cum va arăta după.

Toate aceste gânduri, le faci un pachet imaginar, ți-l
pui în pumn și sufli peste el, risipindu-l în jur. Te vei

concentra doar pe foile din fața ta. 

Pentru început nu îți va fi ușor, însă nu îți pierde

speranța! Trage aer adânc în piept de câteva ori și

încearcă să te relaxezi. Vei reuși!
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Odată ce simți că ai pătruns în acea stare între

nerăbdarea de a începe și relaxarea plăcută, este

nevoie să setezi o intenție. Să ceri un răspuns. 

Să pictezi ceva ce te preocupă, poate o întrebare la

care nu reușești să găsești o lămurire în viața de zi cu

zi. Ai situații nesigure, cum ar fi mersul la un interviu

sau o alegere mai deosebită. Indiferent de situație,

cere un răspuns clar sinelui tău.

Nu uita să formulezi întrebarea la fel de clar. Fără

prea multe cuvinte și dacă vrei, o poți rosti cu voce

tare, însă nu este absolut necesar. Important este să

setezi intenția. Să pornești de la o dorință anume

pentru a-ți stârni intuiția în acțiune. 
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V :  P ICTAT ,  DESENAT ,  MÂZGĂL I T  INTU IT IV

Ai setat intenția și ai început să treci la acțiune...

Imediat ce o culoare te cheama să o utilizezi, vei lua

acea culoare fără ezitare. Fără să lași mintea să îți
spună că e urâtă, că nu merge lângă cealaltă culoare

sau că nu ar trebui pusă în locul în care vrei să o pui.

Gândește-te că ești iar copil și că tot ce vrei este să

explorezi și să te joci, fără să îți pese de adulți sau de

ce ar zice mintea ta care a preluat totul de la adulți. 
Dă-ți voie să te conectezi cu acea parte din tine care

deține răspunsurile. 

Intuiția ta va ghida către culorile care se vor potrivi

perfect pentru răspunsul tău, îți va oferi formele,

liniile și modurile în care tu să poți afla mai ușor

soluțiile sau lămuririle de care ai nevoie. Ai încredere

în tine și în acel sentiment interior care îți va oferi

soluțiile. 

Pune pe foaie orice răspuns vizual, chiar dacă nu va fi

cea mai splendidă operă de artă. Ideea este să creăm

pentru noi, nu pentru public. 
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Nu te teme dacă te uiți în jos pe foaie și vezi forme

abstracte, culori care altfel nu le-ai fi pus niciodată

una lângă alta, simboluri sau linii care se întrepătrund. 

Lasă judecățile de-o parte și bucură-te inclusiv de

procesul de creație! Ești aici, creezi, colorezi, fără a

avea nevoie de indicațiile cuiva, de aprobarea cuiva. 

Joacă-te așa cum îți dictează sufletul. Pune pe foaie

culorile dorite, în formele dorite, așa cum simți. La

final, odată ce vei lua lângă tine foaia cu interpretarea

culorilor, totul va deveni ușor de înțeles. 
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V I :  INTERPRETAREA  RASPUNSUR I LOR
Pentru interpretarea răspunsurilor îți va fi de mare

ajutor foaia cu însemnătatea culorilor și nu numai! 

Vei regăsi în desenele tale simboluri sau idei vechi,

reluate într-un mod creativ. Subconștientul tău le-a

scos la suprafață și vine să ți le arate ca pe soluții la
problema ta. 

Uneori răspunsul se află deja în interiorul nostru,

trebuie doar să ne conectăm într-un mod profund și să

avem răbdare să interpretăm. 

Dacă nu reușești să-ți dai seama din prima de ceea ce

sinele tau vrea să comunice, dă-ți câteva zile la

dispoziție, timp în care să revii asupra lucrării. Este

bine să revii oricum, ai să vezi că îți va da o stare de

bucurie interioară. 

Am să-ți dau exemplul meu, un desen conceput la o

întrebare simplă, despre cum voi reuși să depășesc o

anumită situație. Acel scaun înseamnă că mă așez la

locul meu, însă unele elemente maro le blochează.

Maro pentru mine este casa. Acasă este un blocaj. 

Însă există elemente exterioare care vin și taie acel

blocaj. Păsările îmi arată o eliberare. 
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Vei observa tendința de a aborda anumite simboluri, de

a desena ca atunci când erați mici sau de a recunoaște

imediat semnificația unui desen, odată ce vedeți foaia

în ansamblul ei. 

Înseamnă că aceste exerciții dau roade și că ești pe

drumul cel bun!

Nu ezita atunci când ai întrebări, când te preocupă

ceva anume și dorești să afli răspunsul. Intuiția îți va

răspunde întotdeaua pentru că știe mai bine decât

rațiunea că acele răspunsuri sunt benefice pentru

echilibrul tău emoțional și mental. 

Așa că învață treptat - treptat să te bazezi pe intuiția
ta și vei observa cum lumea din jur va începe să se

schimbe odată cu tine. Alegerile pe care le vei face vor

fi mai potrivite și mult mai corecte pentru că respectă

toate valorile tale interioare și sunt luate sincer,

pentru tine, pentru sufletul tău, pentru mulțumirea de

sine, nu pentru ceilalți sau pentru mulțumirea lor. Și

nu, asta nu este egoism. Este iubire.

Iubirea de sine nu înseamnă lipsa iubirii pentru

ceilalți.
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V I I :  REZULTATE
În primul rând faptul că îți asculți intuiția îți va da mai

multă încredere în sine. Vei realiza că singurul om

important din viața ta ești chiar tu. Și singura

persoană pe care te vei putea baza să ia cele mai bune

decizii pentru tine, ești chiar tu! Exact!

Nimeni altcineva nu îți poate oferi binele și iubirea pe

care ți-o poți oferi tu, în fiecare moment al vieții tale.

Mai ales când exersezi pictura intuitivă și descoperi

conexiunea cu sinele tău superior. 

Odată ce vei exersa ascultarea intuiției, a acelei voci

interioare calme și sigure, vei lua deciziile cele mai

potrivite pentru tine. Nu vei mai ezita. Vei ști clar care

este direcția către care să te îndrepți. Iar drumul va

deveni lin și lipsit de obstacole. Pentru că acela este

drumul tău. 

Și deja ai învățat o metodă excelentă de a te conecta

oricând cu intuiția și de a-ți vindeca rănile, de a-ți
înțelege emoțiile și de a-ți accepta umbra. 
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V I I I :  ÎNCHE I ERE
Țin să îți mulțumesc din suflet dacă ai avut răbdare să

ajungi aici, la finalul acestei cărți. 
Sunt sigură că măcar o parte din aceste informații îți
vor fi de folos și te vor ajuta să începi drumul către

interior, către intuiție și către vindecare.

Cu răbdare și credință în puterile tale, veți reuși! 

Am înceredere în tine! 

Cu drag,

Xaara
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CULORILE ÎNSEMNĂTATE INTUITIVĂ

 

ROȘU - 

PORTOCALIU -

GALBEN - 

VERDE - 

ALBASTRU -

VIOLET -

MARO -

ROZ -

NEGRU -

ALB - 

GRI - 

PAG INA  CULOR I LOR
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