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Chcete být lepší než konkurence? Začněte kreslit!
Zdá se vám to šílené, nedovedete si
představit, že by kreslení mělo stmelit
váš tým nebo ho motivovat pro další
práci? Pak jste ještě neslyšeli o kreslení
pravou mozkovou hemisférou. Všem,
kteří jej absolvují, totiž otevře dveře
do světa fantazie, nápadů, kreativity
a naučí je, že můžou dokázat všechno,
co chtějí! Jak to funguje?
Vědecké výzkumy posledních čtyř
desítek let ukazují, že prakticky všichni využíváme v převážné většině pouze
jednu polovinu mozku, jeho levou hemisféru. V té sídlí naše schopnost organizovat si den od rána do večera, díky
ní máme plné diáře, zvládáme skloubit
práci s rodinou... Je to naše racionální
já, které nás ovšem brzdí, co se zkoušení
nových věcí týče. Pochybuje totiž o tom,
že bychom je zvládli. To levá mozková
hemisféra nás zrazuje a našeptává nám:
„Možná jsi snil o tom, že jednou povedeš
vlastní ﬁrmu, ale vážně si myslíš, že na to
máš? Přemýšlíš o povýšení, ale co když na
to nejsi dost dobrý?“ Jen pravá mozková
hemisféra vám rozhodně odpoví: „Ano.
Když budeš chtít, dokážeš to!“ Jenže, jak
ji probudit ze „spánku“? Ideální je právě kreslení!
„Kreslení pravou mozkovou hemisférou je unikátní metodou v tom, že vám
umožní znovuobjevit schopnosti, které
jsme jako děti měli dané všichni. Ano, skutečně všichni jsme uměli jako malí kreslit,
stejně jako jsme měli danou schopnost psát

nebo mluvit. Jen kreslení jsme z nějakého důvodu vytěsnili jako nepotřebné,
a ochudili se tak o ohromný kus kreativity.
S kreslením pravou mozkovou hemisférou
se k této své schopnosti dokážete vrátit za
pouhé dva dny! Je to nejefektivnější metoda učení, která v tuto chvíli existuje,“

před

Za tu dobu mají za sebou více než tisíc spokojených klientů. „Řada z nich se
k nám vrací a nezastírají, že je kreslení
posunulo o obrovský krok kupředu. Dovolilo jim splnit si dávné sny, realizovat
podnikatelské plány, nebo se prostě jen
naučili být šťastní u něčeho, co jim při-

po

Rozdíly v úrovni kreslení před kurzem a po něm jsou obrovské, a co teprve, jak
se vaše nová schopnost odrazí ve vašem zaměstnání nebo vám pomůže při plnění
dávných snů?
vypočítává Jaroslava Pavlová. Právě ona
před pěti lety spolu s Miroslavou Indráčkovou založila Vzdělávací instituci
KK SERAFIN s.r.o., která se věnuje
kreslení pravou mozkovou hemisférou.

náší radost a umožňuje jim relaxovat,“
říká Miroslava Indráčková a pokračuje:
„Naše kurzy jsou určené všem, kteří pro
sebe chtějí něco udělat. Ženám na mateřské dovolené stejně jako špičkovým mana-

gerům. Tím, že se u nás za pouhé dva dny
naučí něco, o čem byli přesvědčení, že neumí, jim logicky zvedne sebevědomí. Pak
už se nebojí jít vůbec do ničeho.“
Kreslení pravou mozkovou hemisférou vám dá také ohromnou schopnost
vizualizace. Lépe dokážete přesvědčit
své zaměstnance o tom, proč je daný
projekt důležitý, i motivovat je k jeho
realizaci. Stejně tak dokážete novým
klientům vysvětlit, že vaše ﬁrma je
zkrátka ta nejlepší.... Je toho spousta,
co vám kreslení pravou mozkovou hemisférou může dát!
Vzdělávací instituce KK SERAFIN
s.r.o. navíc nepracuje pouze s kreslením, stejně unikátní je i jejich kurz zpívání. „Ten je skvělý zase pro všechny, kteří
se bojí vystupovat na veřejnosti, promluvit nahlas, zkrátka dát o sobě pořádně
vědět. To všechno se dá naučit - právě
prostřednictvím našeho kurzu zpívání.
Chce to jen přijít a zkusit to!“ doplňuje
Jaroslava Pavlová. Možná i vy nebo váš
tým hledáte cestu, jak být lepší, konkurenceschopnější, kreativnější. A není
nic snazšího než s tím začít. Na kurzech pořádaných Vzdělávací institucí
KK SERAFIN s.r.o. je také potěšující,
že jsou jako jediné u nás akreditované
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, takže se můžete spolehnout na jejich vysokou úroveň
a profesionalitu lektorů, kteří je vedou.
Víc na www.konecnekreslim.com.
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