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Možná už dlouho přemýšlíte o změně prá-
ce, partnera, města nebo dlouhé roky sníte o
tom, že si skočíte padákem, zhubnete nebo
se konečně naučíte kreslit. Jenže... Ono to
nějak nejde. I když se vám to, co máte, nelíbí,
zůstává vše při starém často jen proto, že to
tak znáte a cítíte se v tom do jisté míry bez-
pečně. Nicméně: co kdybyste to vážně zkusili
změnit? Co kdyby vám někdo řekl, že změnit
to lze za pouhé dva dny? Co kdybyste se do-
četli o tom, že existuje
kreslení pravou moz-
kovou hemisférou, kte-
ré vám dá přesně to, co
potřebujete?

Zní to sice trochu
jako sci-fi, ale je to
holá, vědecky podlože-
ná skutečnost, která
říká: v pravé mozkové
hemisféře jsou uložené
všechny naše sny, tou-
hy, přání, fantazie, kre-
ativita, tvořivost, odva-
ha. Kdyby pravá moz-
ková hemisféra mohla, dala by nám všem po-
myslná křídla a nechala nás dělat si, po čem
toužíme. Jenomže vedle pravé máme také le-
vou mozkovou hemisféru, a ta je v tomto pří-
padě trochu kamenem úrazu. Levá hemisféra
je přísně logická, vyhodnocuje každou situa-
ci, do které vstupujeme, plní nám diáře, nutí
nás dodržovat povinnosti, starat se o rodinu,
vyhovět každému... Každému, kromě nás sa-
mých. V ideálním případě by měly obě dvě
spolupracovat. Měli bychom chodit do prá-
ce, ale po ní si jít třeba (při troše nadsázky)
skočit padákem, chceme-li. Ale přiznejte si:
kdy naposledy jste si bez jediné výčitky svě-
domí udělali po splnění povinností čas jenom
sami na sebe? Se vší pravděpodobností je to
už dávno. Co s tím? Skutečně to všechno mů-
žete změnit kreslením.

Dva dny, které vám změní život...
Metoda kreslení pravou mozkovou hemi-

sférou je ve všech směrech unikátní. Za pou-
hé dva dny vám ukáže, že kreslit umíte. Všich-
ni! Nepotřebuje totiž žádný talent, ale pracuje
se základní schopností kreslit, kterou dosta-
ne do vínku skutečně každý. Je stejná jako
schopnost chodit, psát, mluvit. Ale protože ji
nevyužíváme, postupem času ji ztrácíme. A
spolu s ní také chu� zkoušet něco, v čem si
nejsme jistí, i to, co je pro nás nové. Nicméně

pokud v sobě tuto
schopnost znovu
objevíte - a jde to
snadno, s pomocí
jednoduchých cvi-
čení - váš život do-
stane tak trochu jiné
rozměry. Splníte si
svůj dávný sen a
budete umět kreslit.
A když dokážete to-
hle, něco, o čem
jste si mysleli, že ni-
kdy nepůjde, zjistí-
te, že zvládnete na-

prosto cokoliv! Chce to jen pár drobností: dva
dny času, chu� učit se a ochotu poznávat sami
sebe.

Toužíte to zažít na vlastní kůži a ptáte se,
kde? Podívejte se na webové stránky
www.konecnekreslim.comwww.konecnekreslim.comwww.konecnekreslim.comwww.konecnekreslim.comwww.konecnekreslim.com. Vzdělávací insti-
tuce KK Serafin s.r.o., která vznikla již před
pěti lety, má na svém „kontě“ přes dva tisíce
spokojených klientů a jako jediná u nás se v
tomto oboru může pochlubit akreditací Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Na jejím základě si z těchto kurzů můžete od-
nést osvědčení, jež navíc bude sloužit jako ofi-
ciální doklad vašeho dalšího vzdělávání třeba
v okamžiku, kdy se rozhodnete změnit práci
nebo jít studovat, přestože už na to „dávno
nemáte věk“. Změny máte na dosah, stačí se
odhodlat...


