
                                                        

                                                                            
 

JOBB  AGYFÉLTEKÉS  RAJZ  TANFOLYAM,  ÉS BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓS TRÉNING 
CSÍKSZEREDÁBAN 

 
A pál ika e ertől, a fotó realisztikus portréig, mindössze 3 nap. Mert rajzolni mindenki tud, csak meg kell tanulni 

másképpen nézni, látni. Eloszlatunk pár tévhitet, megértjük, hogy miért nem sikerült eddig, rákényszerítjük a 

szemünket, hogy másképpen nézzen, lásson, tanulunk pár technikát, és a harmadik napon olyan portrét tartunk a 

kezü k e , a iről korá a  ál od i se  ertü k. A ta folya  egy első ko u iká iós tré i g is egy e , a 
gyakorlatok úgy vannak egymásra építve, hogy fejlesszék a jobb féltekét, és ennek következményeké t, felerősödik 

i de  olya  tulajdo ságu k, a iért a jo  félteke felel: űvészi látás ód, kreativitás, képzelet, fa tázia, i tuí ió, 
játékosság, holisztikus látás ód, sak, hogy párat e lítsek a sok közül. A leghatéko ya  ö izalo  fejlesztő 
módszer, mert ettől kezdve akarva-akaratlanul felmerül bennünk a kérdés: most, hogy ez sikerült, ki tudja, mi 

i de re vagyok ég képes, a iről azt go dolo , hogy e .  
Időpont: 

2016. NOVEMBER 25-26-27. 
Pénteken  16,00-20,30 (21,00) 

Szombaton és vasárnap 9,00-17.00 8,  déltől  órás e édszü ettel. 
 

Helyszín: 

  FODOR HÁZ 
Csíkszereda, Kájoni János utca 1. 

 
A tanfolyam ára: 

300 RON  
Az eszközöket én adom, nem kell hozni semmit, csak enni-innivalót  

 

A tanfolyamot tartja: 

JÁNOS ÉVA (Budapest) 

a világszerte elismert módszer, okleveles oktatója. 

 

Ajánlott korhatár: 13-75 év. 

 

A TANFOLYAMOT MINIMUM  FŐ JELENTKEZÉSE ESETÉN TARTJUK MEG, EZÉRT ARRA KÉREK MINDENKIT, HA OTT 
S)ERETNE LENNI, MIELŐBB JELENTKE))EN. 

Mivel a terem befogadóképessége korlátozott, a jelentkezéseket időre di sorre d e  fogadjuk. 
 

Jelentkezni lehet: 
Telefon:  36 20 314 3313 (Budapest) 

Aki szeretne jelentkezni, megköszönöm, ha bejelöl a Facebookon, megkönnyíti a kommunikációt, 
bármilyen kérdés felmerül, tudjunk üzenetet váltani. Magában az, hogy valaki bejelöli az eseményt, NEM 
számít jelentkezésnek. Csak a telefonon, e- ail e , illetve a Fa e ooko  törté ő privát jele tkezéseket 

regisztráljuk.  

Facebook:   Jobb Agyféltekés Rajztanoda 
E-mail:    rajztanoda@gmail.com 
www. rajztanoda9.webnode.hu 

mailto:rajztanoda@gmail.com

