salonní iq

I když na začátku
neumíte kreslit,
na konci kurzu
dostanete na
papír cokoli
budete chtít.
A teď si představte takový pokrok
ve vaší pracovní
tvořivosti!

Rozviňte svou kreativitu

a naučte se kreslit

ve své práci jste precizní, ale přesto máte pocit,
že byste od ní chtěly víc. jít dál, dostat se
za hranice rutiny, odlišit se od ostatních, vyniknout,
zkusit něco nového. Cesta je snazší, než by vás
napadlo. Překvapivě, vede přes tzv.kreslení pravou
mozkovou hemisférou.

K

reslení pravou mozkovou hemisférou je unikátní metoda, která vás naučí kreslit za pouhé dva dny! už to zní
samo o sobě jako zázrak. a teď si představte, že vám
dokáže dát daleko víc. Podpoří vaši kreativitu, fantazii,
tvůrčí schopnosti i (profesionální) sebevědomí. Že nemáte talent
na kreslení? ani ho nebudete potřebovat, vystačí vám jen chuť
zkusit něco nového a posunout se dál.
Eva Šmídová - lektorka
výuky firmy Trosani je
pyšná na své první dílko.

Rozdíly v úrovni
kreslení před
kurzem a po kurzu
jsou obrovské.
A co teprve, když
se vám podobné
pokroky podaří
i ve vaší profesi?
Věřte, jde to!

Právě ona totiž našeptává při každém pokusu o něco nového:
„to nezvládneš, na tohle nemáš, raději se do toho nepouštěj“.
jenže tu je naštěstí ještě pravá mozková hemisféra! nabitá
emocemi, sny, tvořivostí a touhami něco dokázat. jen ji stačí
probudit k životu. a ideálně to jde právě přes kreslení pravou
mozkovou hemisférou.
●● užijete si při tom tak trochu návrat do dětství, ke spontánnosti. a i když v tuto chvíli třeba vůbec neumíte kreslit, za dva dny
dostanete na papír prakticky cokoliv budete chtít. a jestliže dokážete vy sami něco tak unikátního v pouhém kreslení, co pak jste
schopni dokázat ve své profesi manikérky, kadeřníka, vizážisty či
kosmetičky? odpověď je jednoduchá: cokoliv! s trochou odvahy,
dobrým nápadem a trpělivostí. Což jsou přesně atributy, jež vám
pomůže posílit práce s pravou mozkovou hemisférou.
●● ač to zní tajemně, mysticky a neuvěřitelně, veškerá metodika
těchto kurzů je podpořená vědeckými výzkumy neurobiologů
a pedagogů, kteří ve světě již od sedmdesátých let minulého
století věnují výzkumu činnosti pravé mozkové hemisféry velkou
pozornost. zjistili, že ji zanedbáváme, podceňujeme, stejně jako
podceňujeme velmi často sami sebe. Pojďte to zkusit změnit,
vy máte určitě na všechno, co si zamanete! ■

Kde na Kurzy Kreslení,
alias rozvoje Kreativity, narazíte?

●● vědecké výzkumy posledních čtyř desítek let ukázaly, že
drtivá většina z nás používá v daleko výraznější míře levou mozkovou hemisféru. ta je přísně logická, racionální, všechno hodnotí
rozumově a částečně nám do života vnáší strach, obavy, nejistotu.
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společnost Trosani CZ&SK v.o.s. ve spolupráci se vzdělávací institucí KK Serafín s.r.o. tyto kurzy pořádá mimo jiné
i v centru nehtového designu a manikúry v Českých
Budějovicích. tento kurz kreslení jako jediný u nás získal
akreditaci MŠMt. naučíte se kreslit, probudíte v sobě
kreativitu a vychutnáte si pocity příjemného sebevědomí.
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