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Podzim

Každé roční období má svůj půvab a má své
charakteristické barvy. Na jaře převládá pěkně světle zelená
barva, léto se vyznačuje převážně tmavě zelenou barvou, na
podzim svítí příroda všemi barvami a v zimě převládá bílá.

Pro pohodu každého člověka, pro jeho optimizmus a duchovní
klid je potřebné, aby si našel způsob uklidnění. Jednou z
možností jsou procházky přírodou daleko od průmyslových
center a lidského obydlí. Les je jedním místem, kde je klid a
pohoda. Na člověka v něm působí mnoho přírodních faktorů,
jako je vlhkost, tlumené světlo, harmonické barvy apod.
Sluneční svit vždy zvýrazní působení lesního prostředí.

Dobu příjemných procházek lesem je třeba volit tak,
abychom se neocitli v lese za bouře, silného větru, silného
deště. V takových chvílích sílí v člověku strach, stres a
nepříjemné pocity.

Vnímejte mé postřehy a chvíle, kdy pohled na zajímavou
scenérii upoutal moji pozornost a měl jsem silný pocit
zaznamenat st přítomný okamžik.



Kompozice i barva vytváří harmonii v mysli



I při zatažené obloze 
jsou podzimní barvy 
působivé



Při cestě 
autem takový 
obraz těžko 
postřehnete



Působivé jsou i kontrasty barev a jasu



Slunce a jeho energie vždy potěší



Drobnosti zajímavých tvarů a barev



Podzimní slunce je již poměrně nízko



Podzim na brněnské přehradě



Při cestování autem to neshlédnete



To zažijete jen 
při pěší 
procházce 



V lese to nevypadá 
tak temně, jako na 
fotografii



Obvyklý podzimní 
pohled při  
procházce lesem



Sluneční svit 
přináší silnější 
zážitek z 
barevného 
vjemu



Jeden z pohledů do 
Wilsonova lese v Brně



Procházkou v 
Údolí oddechu 
v Brně



Na klidné 
říjnové 
procházce



Už se blíží podzim 
a některé stromy 
pěkně kontrastují



Psí víno 
vypadá
jak jazyk



Zvláštní příjemný pocit s prosvítajícím slunečním svitem



Podzimní 
procházka 
Podkomorskými 
lesy u Brna



Podzimní 
detaily



Krásně působící osvětlené 
javory v dálce a detail 
dubových listů při zemi



Často listy v lese září a kontrastují s okolím



Barevná rozdílnost javorových listů



Podzim v malbách 
umělců



Ginkgo biloba v podzimním hávu



Detail podzimních 
listů Ginkgo biloba



Detail podzimních 
listů Ginkgo biloba



Brslen na podzimBursera, jinak zvaná Březule v podzimních barvách



Žluté listy Kivi již v 
říjnu dokáží svítit



Koruna s 
podzimními 
listy Javoru



Na plotech najdeme Přísavník, nebo-li Psí vínoDetail podzimních listů Brslenu



Červeň kanadských 
borůvek



Skalkový šeřík na 
podzim



Tak se barví běžný 
Brslen



Metasekvoj se barví do hněda a Weigelie působí hědočerveně



Svítel latnatý na 
podzim Javor na podzim



Svítel latnatý v 
podzimním hávu


