
Newsletter – Apríl 2013 
 
Dobrý deň, prinášam Vám novinky z môjho sveta, poteším sa, ak vás zaujmú. :) 
 
V tomto žurnáli nájdete krátke informácie o vedených meditáciach, kurzoch, o projekte 
Kalednároknihy sebarozvoja a akutálnej súťaži, na akých stránkach nájdete mňa a kde zase 
moje produkty s linkami kde sa môžete pri záujme dozvedieť viac. 
 
Vedené meditácie 
Pozývam Vás na pravidelné riadené meditácie v Bratislave. Konajú sa raz v týždni, striedavo 
v utorok a vo štvrtok o 18:30. V utorok meditujeme v Esejskom kontexte, vo štvrtok na témy 
ktoré máte možnosť si určiť. Bližšie informácie nájdete tu. 
 
Do budúcna plánujem viesť meditácie online, zatiaľ som v testovacej fáze. Kedy budeme 
štartovať sa dozviete na mojej stránke na facebooku alebo na blogu. 
 
Kurzy 
Ak máte záujem o tvorivý deň v príjemnej atmosfére, pozývam Vás na kurzy kreslenia 
mandál a enkaustiky. Najbližší kurz kreslenia mandál sa koná v Bratislave dňa 27.4.2013, 
bližšie info nájdete v tomto článku. 
 
Termíny a témy pripravovaných kurzov aktualizujem tu. 
 
Kalendár sebarozvoja 
S vami a pre vás pripravujeme spolu so Sun Belangelo kalendár sebarozvoja s pracovným 
názvom „Cesta k sebe“.  Momentálne beží súťaž pre umelcov a fanúšikov, kde je možné 
prispieť vlastnou tvorbou a ohodnodiť tvorbu druhých a popri tom vyhrať pár exemplárov 
pripravovaného kalendáru. Tešíme sa z každého dielka a komentáru k nemu :). 
 

Kamenné obchody 
Moju tvorbu máte možnosť získať aj v pár kamenných obchodoch. 
Sú to hlavne obrazy a reprodukcie maľovaných mandál, Mandaly 
svetla – zalaminované kartičky a magnetky, produkty maľované 
enkaustikou ako pohľadnice alebo tašky. Zoznam obchodov je na 
tejto stránke.  
Ak máte kamenný obchod a záujem o niektoré z mojich vecičiek, 
poteším sa keď mi napíšete a dohodneme sa čo a ako.  
 
Online predaj 
Môj online shop mandala-shop.eu plánujem na určitú dobu vypnúť 
a prerobiť ho. Dovtedy budete môcť objednávať mailom a aspoň 
z časti cez slovenský portál Sashe. Momentálne máte šancu objendať 
si maľby skladom za výhodnú cenu, oplatí sa nazrieť do shopu :). 

 
Kontakt 
Ak používate „fejsbúk“, najnovšie informácie ohľadne mojich aktivít nájtede pod Tinatopi 
a ohľadom pripravovaného Kalendára sebarozvoja pod Cesta k sebe. Moje úvahy, články, 
meditácie, cvičenia a veľa iného píšem na blogu Duchovno, krátke správy z každodenného 
života čvirikám na twitteri.  
Niečo o mne a mojej liečiteľskej práci nájdete na blogu Tinatopi. 
 
Ďakujem za prečítanie, 
s láskou a pokorou 
Topalovic Martina 


