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Jak se uvolnit od stresu a otevřít se 
inspiraci zábavnou formou

POJĎTE DÁL



PROGRAM - CO VÁM TO PŘINESE

V dnešní době, kdy jsme obklopeni přemírou technologií a racionálna a současně 
vystaveni zvyšující se zátěži a stresu, stále více potřebujeme zapojovat a rozvíjet 
i intuitivní a tvořivou pravou mozkovou hemisféru. Často se stává, že na to při 
běžném shonu a stresu nemáme čas a přestáváme tvořit úplně.
Nabízím Vám aktivní způsob odpočinku formou aktivity, při které se nenásilnou  
a hravou formou potkáte s vlastní tvořivostí a nahlédnete nevšedním způsobem do 
procesu inspirace. Při této aktivitě bude pracovat především Vaše pravá mozková 
hemisféra. 

PŘÍBĚH

Sama jsem se dostala do stavu vyprahlé tvořivosti v době, kdy jsem pracovala na 
vysoké manažerské pozici. Tato práce mě přes značnou míru stresu do určité doby 
naplňovala. Postupně mi ale začalo chybět cosi, čím bych skutečně odbourávala 
stres a navíc jsem začala cítit hlubokou vnitřní nenaplněnost. Postupným hledáním 
a zkoušením jsem se dostala k malbě, která je dnes v mém životě nutností a která 
výrazně obohatila můj život. Nejsem sama, mnoho lidí to má dnes podobně -  
malování jako koníček ke své práci a k relaxaci. Malování ze své podstaty člověku 
umožňuje, aby se více díval kolem sebe a skutečně vnímal svůj život.  Nejde jen  
o malování, jde o naši přirozenou schopnost tvoření ve všem, co děláme.

UŽIJTE SI TO

V mém programu Vám umožním těmi 
nejjednoduššími výtvarnými prostřed-
ky uvolnit vlastní tvořivost, překonat 
časté bloky a přitom se bavit. Výsled-
kem může být, že si čas, který spolu 
strávíme, „jen“ naplno užijete. Anebo 
Vám naše setkání otevře přístup do 
nového prostoru, o kterém jste neměli 
ani tušení.

Těším se na setkání s Vámi

Jana Gregorová

O AUTORCE 

Vystudovala VŠE v Praze.  Dlouho, až 
do nedávné doby pracovala na pozici 
finanční manažerky v koncernu Volk- 
swagen. Malbu studovala v ateliérech 
Praga Prima a Malba a kresba v Pra-
ze a v St. Ives School of Painting ve 
Velké Británii. Maluje olejem, ale též 
experimentuje s různými technikami. 
Se svými obrazy byla hostem výstavy 
Zahrada snů ve Výstavní síni Mánes. 
Vede workshopy na rozvoj tvořivosti. 
Více na www.janagregorova.cz.

Kontakt:
gregorova.jana@seznam.cz,
tel.: 777 687 700



VARIANTY

ČÁRY
Umělecká tvůrčí dílna zaměřená na 
podporu kreativity s uvolněním obvy- 
klých bloků, rozvoj pravé mozkové he-
misféry, práci jednotlivě a ve dvojicích, 
zpětná vazba v týmu, kresba spojená  
s hledáním asociací a souvislostí, to vše 
zábavnou formou podporující relaxaci.
Vhodné pro skupiny od 5 do 15 osob, 
individuální dohoda možná.

Co si připravit

• Nic, veškeré výtvarné pomůcky jsou 
dodávány s workshopem

• Stačí se jen těšit

BARVY
Umělecká tvůrčí dílna, která rozvíjí 
tvořivost účastníků díky práci s bar-
vou. To se děje několika volnými me-
todami, přičemž žádná z nich nevyža-
duje předchozí malířské dovednosti. 
Metody zahrnují např. práci s omyva-
telnými barvami a malbu prsty, práci  
s jinými pomůckami než štětcem.  
Budeme pracovat ve vrstvách a odkrý-
vat konečný výsledek. 
Vhodné pro skupiny od 5 do 15 osob, 
individuální dohoda možná.

Co si připravit

• Košili, mikinu nebo plášť, u které 
nevadí, když se ušpiní

• Už nic dalšího, veškeré výtvarné po-
třeby jsou dodávány s workshopem

Co získáte
• Uvolnění od stresu
• Práci bez hodnocení a posuzování
• Vypnutí logického myšlení
• Náhled do procesu inspirace
• Často moment překvapení co jsem schopen / schopná vytvořit
• Narušení obvyklého bloku „já neumím kreslit“
• Komunikaci s kolegy na jiné úrovni než obvyklé
• Potkání se s vlastní hravostí a tvořivostí
• Zábavu

Program je určen těm

• Kdo se potřebují uvolnit od stresu
• Kdo chtějí dát první impuls své tvořivosti nebo ji rozvinout
• Kdo se chtějí nechat inspirovat
• Které baví hledat a objevovat a dovolí si hrát si



UKÁZKY VÝSTUPŮ

A HLAVNĚ  - JE TO ZÁBAVA

Z workshopuZ workshopu

Autorka


