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PRODUKTY 

MANDALY 

MANDALY SVETLA 

Ak chcete vytvoriť vo Vašom živote oázu harmónie, porozumenia 

a lásky, je potrebné mať takýto stav najprv u seba. Jedna z ciest 

je, aktívne pozorovať vlastné myšlienky a vedome ich 

transformovať na tie, ktoré sú nám prospešné. K tejto transformácii 

nám môžu pomôcť aj afirmácie a ich grafické zobrazenie v tvare 

mandaly. 

Mandaly svetla ktoré vytváram, sú vysokoenergetické obrazce 

vytvorené na základe Fibonacciho postupnosti, mojej intuície a 

otestované pomocou SRT. Farba a tvar mandalky vplývajú na 

naše energetické telá, na naše vedomie a podvedomie.  

 

 

Možnosť objednávky podľa katalógu „Mandaly svetla“, kde sa 

nachádza vyše 350 motívov zoradených podľa tém (astrologické 

znamenia, financie, rodina, zdravie, čakry, anjeli, pozitívne 

afirmácie) alebo individuálne za možnosti osobnej konzultácie: 

 vlastné afirmácie 

 partnerské 

 osobné (podľa mena a dátumu narodenia) 

 atď.  
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MAĽOVANÉ MANDALY 

Maľované mandaly je možné zakúpiť ako originál alebo reprodukciu. 

Originály vytváram na papier a plátno. Od veľkosti A4 po 60x60 cm.  

Technika: farbičky, akryl, enkaustika, kriedy, mix 

Reprodukcia: formáty a ceny ako pri mandalách svetla 

Možnosť výstavy a komisionálneho predaja originálov. 

Na objednávku vyrábam aj osobné mandaly, ako darček pre seba alebo 

niekoho iného. Potrebujem k tomu fotku pre koho mandalku budem robiť, 

aby som sa mohla lepšie na človeka naladiť. Pri tvorení osobnej mandaly sa 

„pozerám“ na osobu z energetického hľadiska (môžete si to predstaviť ako 

moju fantáziu, vidím auru osoby ako keď si človek premietne v hlave nejakú 

udalosť) a podľa toho mandalu maľujem, vyberám jej tvar a farby. 

MANDALY - CENY 

Všetky motívy mandaly svetla, reprodukcie maľovaných mandál a kvetu 

života možno zakúpiť v nasledovných formátoch: 

Formát: Rozmer MOC  

€ / ks 

Vizitka (aj ako záložka) 5,4 x 8,6 cm 4,- 

Vizitka - magnetka 5,4 x 8,6 cm 6,- 

A7 (aj ako záložka) 7,5 x 10,5 cm 5,- 

A6 (aj ako záložka) 11,1 x 15,4 cm 6,- 

A5 15,4 x 21,6 cm 7,- 

A5 – podložka so 7 mandalami 15,4 x 21,6 cm 12,- 

A4 21,6 x 30,3 cm 10,- 

A4 – podložka so 7 mandalami 21,6 x 30,3 cm 20,- 

A3 30,3 x 42,6 cm 18,- 

Elektronická forma (veľkosť vhodná na tlač plagátu) 50,- 
Mandaly dodávam v sáčku s eurodierou s príslušným popisom. Môžem dodať 

aj nezabalené (vhodné na prezentáciu pri kase v krabičkách). Všetky motívy 

môžem dodať v nemeckom jazyku. 
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MANDALY – POUŽITIE 

Mandaly treba vyberať podľa vnútorného pocitu – niektoré 

obrázky sa ku nám vyslovene pýtajú. Farby a tvary nás ovplyvňujú 

– mandaly sú energetické žiariče, ktoré nám dávajú to, čo akurát 

potrebujeme.  

Mandalku je možné použiť pre potešenie a ako energetický žiarič 

do 

 bytu, 

 kancelárie,  

 čakárne,  

 prevádzky,  

 zdravotného alebo  

 vzdelávacieho zariadenia  

– jednoducho kde sa ľudia zdržujú :)  

Energia mandál podporuje uzdravovacie procesy, zvyšuje blaho 

človeka, kompenzuje negatívne vplyvy žiarenia, miesta na spanie, 

križovatky vodných žíl, atď. 

 

Vibrácie mandál sa prenášajú napríklad: 

 pitím vody (motív položiť pod pohár, fľašu) 

 oživenú (nabitú) vodu pridať do kúpeľa 

 jednoduchým pozeraním sa na ne,  

 nosením pri tele  (motív obrátiť smerom k telu), 

 položením pod plachtu,  

 zavesiť ako obraz na stenu 

 rastliny, čerstvé kvety polievať oživenou vodou 

 finančné motívy vložiť do peňaženky 

 pre učenie použiť ako záložku, motív "zvýšenie koncentrácie" 

položiť pred seba  

 pre školy, doučovanie: obraz ("zvýšenie koncentrácie", "ľahké 

učenie", "vyrovnať hemisféry") zavesiť v triede, kartičku položiť 

pred žiaka  
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ENKAUSTIKA 

Enkaustika je  tisícročia stará umelecká technika. Pri enkaustike sa 

maľuje s rozpustenými farebnými voskami na špeciálny 

enkaustikový kartón, plátno alebo iný povrch. Použité sú 

vysokokvalitné vosky, ktoré obsahujú 80% včelieho vosku.  

Vosk je prírodný materiál, pri maľovaní konzervuje farebné 

pigmenty, farby na obrazoch nemenia ani po rokoch farbu. 

Reakciou na tepelné rozdiely počas roku môžu jedine zmatnúť, raz 

za rok (najlepšie na jar) ich pretrieme jemne silónovou pančuchou 

alebo handričkou na obnovenie lesku.  

Umiestnenie: Enkaustikové obrazy nevešať na priame slnko, pod 

bodové osvetlenie alebo priamo nad radiátor. Teplota topenia 

vosku sa pohybuje pri ca. 60°C.  

OBRAZY 

        

 

Každý obraz je originál, nesie signatúru autora a dátum vytvorenia. 

Obrazy sú buď zarámované , alebo ich môžete zarámovať podľa 

Vášho vskusu, do pasparty alebo pod sklo. 

Obrazy maľujem na rôzne podklady v rôznych veľkostiach:  

 enkaustikový papier  

 kartónované plátno  

 plátno na drevenom ráme 
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POHĽADNICE 

Pohľadnice s obrázkami enkaustiky sú v ochrannej fólii, s obálkou a 

popisom (štandardne v SK, môžem pribaliť aj v DE a EN).  

Každý obrázok je originál. 

 

 

Pohľadnice vytvorím aj na objednávku pre rôzne príležitosti 

(vianočné, veľkonočné, narodeninové, svadobné). Vyhotovím aj 

originálne pozvánky na svadbu alebo inú príležitosť.  

Ak máte záujem o väčší odber, môžem poskytnúť stojan na 

pohľadnice – stolový alebo veľký. 

Formát: MOC  
€ / ks 

A6 3,50 
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PAPIEROVÉ TAŠKY 

 

Ručne maľované papierové tašky zdobené enkaustikou. 

Tašky sú papierové s krúteným uchom, v rozmeroch 18x8x21 cm.  

S láskou a radosťou ich zdobím voskami, väčšinou mandalami. 

Občas sa nechám uniesť aj iným motívom :))  

Každá taška je originál. 

Ak chce zákazník darovať darček v originálnom obale, tieto 

taštičky sú ideálne.  

Cena: 

Formát: MOC  
€ / ks 

18x8x21 cm 1,60 
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SPOLUPRÁCA 

Pri záujme o tovar môžem zostaviť „štartovací balíček“ na komisiu. 

Takisto je možné urobiť uvádzacie akcie, reklamné plagátiky alebo 

pútače do obchodov. 

Pri spolupráci je istá reklama a propagačné články na webových 

stránkach a facebooku: 

http://mandala-shop.eu 

http://duchovno.wordpress.com 

http://tinatopi.wordpress.com 

http://facebook.com/tinatopi 

 

Pri záujme o sponzoring je možnosť umiestnenia reklamy 

v pripravovanom kalendári sebarozvoja – Cesta k sebe. 

Info o kalendári: 

http://facebook.com/cestaksebe 

http://kalendarcestaksebe.wordpress.com 

 

Online predaj 

Po prerobení môjho online-shopu (v blízkej budúcnosti) ponúkam 

možnosť predaja tovaru. Je vytvorený hlavne pre nemecky-

hovoriaci trh.  

http://mandala-shop.eu/
http://duchovno.wordpress.com/
http://tinatopi.wordpress.com/
http://facebook.com/tinatopi
http://facebook.com/cestaksebe
http://kalendarcestaksebe.wordpress.com/
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SLUŽBY 

Venujem sa liečeniu energiou a klientovi môžem pomôcť 

znovunastoliť harmóniu v jeho tele/živote a tým vyriešiť a vyliečiť 

jeho zdravie, vzťahy a iné oblasti života, precítiť radosť a lásku v 

srdci ♥. Po rozhovore a analýze problémov určím najvhodnejšiu 

formu terapie, ak máte záujem, s akými technikami pracujem, tu je 

časť z nich, popis jednotlivých techník je na dole uvedenej stránke: 

 Jin shin jyutsu 

 Energetické liečenie 

- kryštálmi, Atlantický kľúč 

- liečenie, harmonizácia čakier 

- ošetrenie pred a po operáciach, tetovaním, piercingom… 

- odrušenie fyzických a psychických jaziev 

- odrušenie manipulatívnych vzťahov, energetických pút 

- clearing (špeciálna technika energetického čistenia) 

- čistenie aury 

- liečenie sebadôvery, vnútorného dieťaťa, vnútorného dospelého 

- zrušenie sľubov duše, karmických sľubov 

- liečenie systému pri WalkIn (výmene duší) 

- odstránenie posadnutí, urieknutí, splynutí ľudskej duše s inou 

bytosťou 

- energetická ochrana 

- liečenie energiou na diaľku 

- anjelská terapia 

- Esejské energetické liečenie, rituály, meditácie 

 Energetické čistenie priestorov, vydymovanie 

 SRT 

 Meditácie, šamanské cesty 

 Channeling 

 Energ. liečenie a meditácie pomocou tibetských misiek 

 Príprava esencií, olejov, globuli 
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MEDITÁCIE A KURZY 

V Bratislave IV vediem jeden krát týždenne riadené meditácie. Pri 

záujme je možné zorganizovať aj na iných miestach. 

Vediem kurzy kreslenia mandál a maľovania enkaustikou. Vhodné 

sú aj pre začiatočníkov. Pri záujme tiež možnosť organizácie 

v iných mestách. 

 

 

PRIPRAVUJEM 

 

 Ručne maľované magnetky (enkaustikou) 

 

       
 

 

 Online meditácie 

 

 Online rezervácie termínov 

 

 Semináre: 

 

o „Základy práce s energiou“  

o „Channeling“ 

o ... 
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KONTAKT 

Dipl. Energetikerin, Kristallenergetikerin 

Martina Topalovic  

 

Adresa: 

Hummelgasse 2 

1130 Wien 

Terapie:  Bratislava IV. 

 

Tel.: 

Do 18:00:  0043 676 531 24 36 

Od 18:00:  00421 911 345 455 

 

E-Mail: 

office@mandala-shop.eu 

Web: 

http://mandala-shop.eu 

http://tinatopi.wordpress.com 

http://duchovno.wordpress.com 

http://facebook.com/tinatopi 

http://facebook.com/cestaksebe 

http://sashe.sk/tinatopi 

http://twitter.com/tinatopi 

 

Veľkoobchodný cenník pošlem na požiadanie. 

mailto:office@mandala-shop.eu
http://mandala-shop.eu/
http://tinatopi.wordpress.com/
http://duchovno.wordpress.com/
http://facebook.com/tinatopi
http://facebook.com/cestaksebe
http://sashe.sk/tinatopi
http://twitter.com/tinatopi

