
 

OBJEVOVÁNÍ VNITŘNÍHO UMĚLCE  
aneb KRESLENÍ PRAVOU HEMISFÉROU 

 

Kurz realistického kreslení zvláště pro ty, 
kteří si myslí, že rozhodně kreslit neumí. 

 
 
 

o Rozvinete si schopnost relaxovat, uvolnit 
se a vypnout na chvíli přemýšlení. 

 

o Naučíte se, jak nastavit mozek tak, 
abyste zapojili tvořivou pravou hemisféru. 
To můžete využít pro jakoukoliv práci, kde 
chcete být schopni tvořivě myslet. 

 

o Zbavíte se přesvědčení, že neumíte 
kreslit a začnete objevovat, že dokážete 
víc, než jste si mysleli, což posiluje 
sebevědomí a radost z vlastní tvorby. 

 

o Začnete si všímat nových rozměrů krásy 
světa a vidět ho očima Umělce. 

 

o Dozvíte se základní principy kreslení, 
které vás ve škole neučili. 

    www.zivaporadna.cz 
o Portréty a autoportréty vám umožní 

pracovat na zlepšení svého vztahu k sobě 
i k druhým lidem.  

 

 

Víkend 17. – 18. 11. 2018 v Českém ráji s ubytováním 
 

Vede Mgr. Zorka Rossmannová, kouč, terapeut a lektorka kurzů pro osobní rozvoj. 
Určeno lidem od zhruba 11 do 111 let. Sobota 9-18h, neděle 9-16h. Cena 2400Kč je při platbě do 
17. 10., později 2600Kč, zahrnuje kurzovné a materiál. Účast jednoho či více rodinných příslušníků je 
za každého dalšího 50% ceny (1200/1300Kč). Ubytování a využití kuchyně je za 200 Kč/noc. 
  

Přihlášky na tel. 725 345 165 nebo emailu zorka.rosa@gmail.com. Platba na účet 670100-
2207788850/6210 (Uveďte své jméno a název kurzu). Chcete-li fakturu do účetnictví, kontaktujte mě. 
Rodinní příslušníci a partneři mají 50% slevu. Když přijdou na vaše doporučení další lidé, dostanete 
10% slevu za každého jako poděkování za vaše doporučení. 

mailto:zorka.rosa@gmail.com


 
Kurz si také můžete objednat pro firmu, 
organizaci, skupinu lidí či jako dárek  
pro rodinu na víkend nebo všední dny 
kdekoliv v rámci České a Slovenské 
republiky. Zajistíte-li skupinu minimálně 5 
lidí, absolvujete kurz zdarma. 
Jestliže teď dokážete nakreslit maximálně 
jednoduchý domeček nebo panáčka 
z několika čárek podobně, jako to nakreslila 
Míša na začátku jejího prvního kurzu, budete 
možná velmi překvapeni, tak jako ona, ze 
svého posunu… 
 
Tvorba Míši na začátku a na konci kurzu 
(rozdíl po 24 hodinách kurzu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dáša a její autoportrét 

 
      

Otec Míši se v dětství specializoval na kreslení 
Indiánů a na kurzu se odvážil prolomit některé 
vnitřní bariéry k portrétům úplně jiné dimenze.  


