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UNHA VIAXE INTERIOR A TRAVÉS DO DEBUXO

BEATRIZ LAREPA



AGARDO QUE DESFRUTES DESTE TRÁNSITO. IMOS ALÓ!

 

Estamos vivindo momentos singulares. Aquí comeza esta viaxe intergaláctica, 
cara unhas profundidades descoñecidas. Estás preparad@?

INSTRUCIÓNS

1 · COMPLETAR OS DEBUXOS
É sinxelo. Non dubides da túa creatividade. Non van estar ben ou mal, 
simplemente topa o momento. O que fagas será perfecto.

2 · EMPREGAR TODOS OS SENTIDOS
Debuxa amodo, poñendo atención a todos os teus sentidos para esta viaxe 
insólita. Que arrecendos me acompañan? Que sons podo percibir? En que 
postura estou? Como é o que vivo agora?...

3 · COLOREAR
Despois de rematar cada debuxo coloreao. Podes empregar calquera material e 
diferentes estilos, como sombreados, líneas, puntos, mesmo podes facer 
recortes co que teñas a man e pegalos por riba. Desfruta do proceso.

4 · NON TEÑO MATERIAIS!
Se non tes impresora convídote a copiar os debuxos ou reinterpretalos ao teu 
xeito. E se tampouco dispós de materiais para debuxar e colorear, podes facer 
as túas creacións con elementos que teñas na casa como plastilina, cordóns, 
macarróns, recortes ou o que se te ocurra. Tira da imaxinación!
Fai foto e compártea.

5 · COMPARTES?
Encantaríame ver os resultados e as diferentes esperiencias deste proceso 
creativo. Imos a crear xuntas, por iso precisamos coñecer outras visións para 
poder compartilo comigo podes etiquetarme por facebook ou instagram como 
@beatrizlarepa e/ou  co cancelo #transitarlosadentros.
 Tamén podes envialo a hola@beatrizlarepa.com. Compartir, é parte do camiño.
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[ Grazas a Suso de Teis, autor desta tradución. ]



ESTÁS AQUÍ,

QUE CHE GUSTARÍA ATOPAR NESTA VIAXE?



COMPLETA O TEU TRANSPORTE INTERGALÁCTICO



PON AS TÚAS COUSAS

SUPER IMPORTANTES NAS BALDAS



QUE CHE GUSTARÍA VER DENDE A TÚA FIESTRA?



DEBUXA COMO TE SINTES

NO ESPELLO MÁXICO DAS EMOCIÓNS 



DEBUXA UN MOSTRO COS OLLOS PECHADOS.

E QUE DA MOITO MEDO!



QUE CHE GUSTARIA SOSTER COAS TÚAS MANS AGORA?



RECOÑECE A ZONA E DEBUXA

ALGO QUE CHE GUSTE ACARICIAR



DEBUXA OS TEUS PENSAMENTOS



PON ATENCIÓN AOS TEUS PÉS. ONDE IRÍAN AGORA?



VISUALIZA UN ARRECENDO QUE CHE ENCANTE

E DEBÚXAO MENTRAS O IMAXINAS



QUE CHE GUSTARÍA SEMENTAR EN TI?



ABRE O TEU CORAZÓN. QUE HAI NEL?



DIBUXA TEU PLANETA IDEAL



VOLTAMOS AO FOGAR. REVISA O TEU CADERNO DE VIAXE.

ATOPACHES ALGÚN TESOURO?



O TESOURO ESTÁ EN NÓS,

SOMOS O UNIVERSO MESMO.

ABRÁZATE, ESCOÍTATE, Démonos TEMPO.

XUNT@S PODEMOS CREAR OUTRO MUNDO.

ATREVÉMONOS?



 
 

Inventemos un mundo novo!

Para iso imos empregar a nosa creatividade, a imaxinación, o poder que levamos 
dentro. Aquí convidote a facer outras propostas.

A incertidume é boa aliada da creatividade. Atréveste a inventar as túas propias 
ilustracións inacabadas? É interesante comprender as diferentes visións da 
xente. ¡Anímate!

Tamén pódese facer quendas de debuxo. Comeza a facer trazos e outra persoa 
da casa engade algo ao debuxo. Claro, non é o que nós pretendíamos, pero 
poden xurdir cousas moi fermosas. Analicémolo! Coñecer outras perspectivas 
axudanos a comprender e tolerar.

Os debuxos a partir de manchas son unha boa opción. Dun garabato pode 
xurdir cousas bonitas e peculiares. O importante é liberar a nosa forma de 
expresión.

Podes facer un diario coas túas vivencias. Isto axuda a ter perspectiva do paso 
do tempo durante o illamento. Que fixeches hoxe? Que aprendiches? Falaches 
con alguén? ¿Como te sentíches durante o día?

Convídote a facer  debuxos, moitos debuxos! Proba a facelos coa túa man 
esquerda, cos ollos pechados, só cunha línea. Que tal todo á vez? 

Inventa os teus propios xogos. O  aburrimiento libera a creatividade e non tes 
límites. Aventúrate a crear!

Agardo que este caderno de viaxe nos axude a comprender, a expresar, a 
imaxinar... e non dubides en compartirlo.

Grazas por estar aquí. Celebrémolo!

OUTRAS PROPOSTAS QUE SE
CADRA TE APETEZA FACER
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