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Cítíš se
ve svém
tvůrčím 
 procesu
sem tam
zaseklá?



Občas může být
obtížné rozproudit
kreativní šťávu, 
znám to :)

A může za to mnohdy
únava a stres.

Na následujících stránkách, 
se můžeš inspirovat tipy, 
jak ji nastartovat.



Odpočinek
prospívá
Tobě 
i Tvé 
mysli.

Ticho
předchází
kreativitu. 



Tipy k probuzení kreativity
jsou především tipy
pro uvolnění a odreagování.

Jestliže je mysl přetížená,
pak nemůže být kreativní.

Vyber si tip, který Ti sedne.
Jak?
Zvol tip hezky popořadě,
vyber číslo tipu podle týdne
v roce, mrkni, kolik je minut
nebo losuj.

Zkrátka buď kreativní...



Zrelaxuj se
a poté 
se pusť 
s větší
lehkostí
do díla.



1.
Je ráno, 
pusť si hudbu, 
zapal svíčku,
sedni si na podlahu
a popíjej kávu nebo čaj.

Pak se postav
a začni pracovat. 



2.
Sedni si do svého
oblíbeného křesla,
procházej si 
oblíbené časopisy
a čerpej inspiraci
z příběhů, módy,
kuchyně.



3.
Jdi se projít
do lesa, parku.

Nadýchej se 
čerstvého vzduchu,
sleduj přírodu
a zaposlouchej se 
do ptačích melodií.



4.
Postav se ke knihovně
a vyber si knížku
o umění, přírodě,
módě.

Inspiruj se díly
přírodními 
i uměle vytvořenými.



5.
Ukliď si svůj
pracovní prostor,
abys měla kolem
sebe čisto, přehledno,
Aby bylo vše
na svém místě.



6.
Zapni si hudbu, 
 zatancuj si naplno,
nechej se vést tělem
a věci poté začnou
plynout.



7.
Než začneš tvořit,
přivoň si k materiálu,
který změní svůj tvar,
k papíru, osobní vůni,
svíčce nebo květině.



8.
Večer si načrtni plán
pro další den.
Usínej s klidem, 
protože vše je na papíře.

Po probuzení
se protáhni, najez se 
a pusť se do práce.



9.
Pracuj s materiály
nebo rozměry,
které běžně nepoužíváš. 

Donutí to přemýšlet
mimo vyjetou kolej.



10.
Otevři okno,
zhluboka se nadechni
a přijmi lásku přírody. 

Naoplátku nabídni
svou lásku i vděčnost.



11.
Sedni si na balkon, 
terasu nebo lavičku
a vnímej vůni přírody.
 
Deště, sněhu, větru,
slunce...



12.
Otevři skicák,
začni uvolněně 
malovat, psát,
mysl povede. 

Vzniklý vzor nebo
barevnou kombinaci
si schovej a použij 
někdy a někam...



13.
Uvař si čaj či kávu,
zapal svíčku,
zapni rádio
a prohlížej si 
své dosavadní práce.

Spokojenost?
Příšel nápad na změnu?



14.
Listuj starými 
rodinnými fotografiemi,
zavzpomínej na příběhy
svých rodičů i prarodičů.
 
Zavzpomínej
na své zážitky.



15.
Na chvíli se protáhni
nebo si rovnou zacvič,
dýchej a soustřeď se 
jen na prováděný cvik.

Prožívej pohyb, dech
a jen tak buď.



16.
Běž se projít
a pokud je možné
nakrm ptáky
nebo jiná zvířata.

Jsou to milá stvoření, že?
Co se jim asi honí hlavou?



17.
Najdi, vyber si
citát nebo báseň,
která s tebou
v daný okamžik rezonuje.

Napiš si před sebe
jedno vybrané slovo.



18.
Projdi si své 
zápisky, poznámky
a rozpracuj tu, 
která tě nejvíce 
zaujme a pohltí.

Na ni je ten správný čas.



19.
Naplánuj si výlet
na hrad, zámek, 
výstavu, vernisáž.

Zajdi si do kina, divadla
a načerpej energii
z díla.



20.
Procházej díla
svého oblíbeného
umělce.
Malíře, spisovatele,
zpěváka, herce.

Čím tě inspiruje, 
okouzluje, přitahuje?



21.
Projdi si hromadu
starých papírů a knih,
mají svůj příběh.

Vyber jeden kousek, 
který rozezpívá tvé srdce.



22.
Proměň kousek
z minulosti.

Dej mu nový vzhled,
ať udělá ještě parádu
a tobě dvojitou radost.



23.
Pusť si oblíbený 
film nebo seriál.

Na sobě máš oblíbené
tepláky a vžíváš se
do role svého hrdiny.



24.
Inspiruj se dětmi.
Jejich světem, 
bezstarostností,
bezprostředností
a upřímností.

Žijí okamžikem.



25.
Pusť si svou
oblíbenou hudbu.
Tu, při které máš
husí kůži.

Zasní se do ní
a představuj si...



26.
Medituj,
zasni se nad tím,
čeho chceš dosáhnout.

Jak se přitom cítíš?
Jsi plná energie
pustit se do něčeho
nového?



27.
Črtej a kombinuj
písma, barvy, záměry,
názvy, nápady...
a nechej uležet.

Kreativní duch
najde rovnováhu
a poté laď.



28.
Reorganizuj, 
knihy, oblečení,
pomůcky, poznámky.

Co tě zaujme a nepustí,
v tom hledej inspiraci.



29.
Listuj v knížkách,
hledej na webu 
fotky vzdálených míst.

Rozviř svou fantazii. 
Co bys chtěla
na daném místě prožít?



30.
Otevři večer okno.
 
Zaposlouchej se 
do ticha, 
do nočních
zvuků přírody.



31.
Přesaď a ošetři
rostliny. 

Porostou ony, 
porosteš i ty.



32.
Žehli, uklízej
a poslouchej
zajímavý inspirující
rozhovor nebo
vzdělávací kurz.

Jako žena zvládneš
více věcí najednou :)



33.
Sbírej mech, 
kameny, dříví, kaštany.
Úlovky ozdob
své produkty
nebo svůj domov.

Obdivuj úmysly přírody.



34.
Namoč pero
do inkoustu a piš.
Štetec do barvy a maluj.

Nechej vést ruku,
ať kreslí, píše sama.
Nepřemýšlej u toho.

Jaký je výsledek?



35.
Procházej krabici
rodinných památek.

Náhodný předmět
se stane základem
nového příběhu.



36.
Dotýkej se věcí
ve svém okolí.

Dotyk s nimi
ti otevírá dveře
ke kreativitě.



37.
Při úklidu najdeš něco,
na co jsi zapomněla. 

To tě inspiruje
ke vzniku
nového projektu.



38.
Pracuješ do noci?

Svět je zaneprázdněn
sněním a ty vnímáš
zvuky, které tě
doprovázejí (ťukání
do klávesnice, jehlice, 
míchání v hrnci...).



39.
Ráno popiš stránku
deníku myšlenkami.
Zakonči je cíly, 
kterých chceš 
během dne dosáhnout
a podpoř je citátem
nebo afirmací.

Objasni si den i projekt.



40.
Cti svůj
mentální prostor.

Vypni sociální média,
abys ztišila okolní svět
a více naslouchala 
své vlastní tvůrčí cestě.



41.
Dej si 10minutovku.
 
Při ní piš, kresli, 
zpívej, tancuj, 
jen tak se protahuj.



42.
Účastni se výzvy.
Vytlačí tě
z komfortní zóny
a donutí tě k posunu.

Inspiruj se 
posuny druhých.



43.
Rozmazluj se.

Když se necítíš
krásná a odpočatá,
na tvé práci
se to projeví.



44.
Cti svůj
emocionální prostor.

Umění, tvorba, sport
tě pomůže zregenerovat.



45.
Běž na bleší trh.

Inspiruji se 
starými příběhy 
a předměty s duší.



46.
Sedni na lavičku
nebo choď naboso 
v trávě a pozoruj.
Lidi, zvířata, fontánu...

Jaký je asi jejich příběh?



47.
Uvař, upeč 
oblíbenou pochutinu.

Nebo ukuchti něco 
z toho co dům dal.

Dobrou chuť!



48.
Obklopuj se stejně
smýšlejícími lidmi.
Sleduj své vzory
i konkurenci.

Jsou ti inspirací 
a hnacím motorem?



49.
Protříď, srovnej.
Korálky, pastelky, 
oblečení, lodičky,
knížky, hrníčky,...

Současně srovnávej
své myšlenky a nápady.



50.
Představ si, 
jaké by to bylo, 
kdybys byla...

... nevěrnou labutí,
bezednou peněženkou,
nebo hadí princeznou :)



51.
Vytvoř něco hezkého
- vyšij ubrus,
- vyrob bedýnku,
- vytvaruj strom
- maluj na plátno

Líbí se ti tvůj výtvor?



52.
Tvoř a bav se
s dětmi a přáteli.

Bez hranic, ostychu
a naplno popusť fantazii.



KONEC?

Ano, ale tipů a inspirací,
jak probudit kreativitu
je spousta.

O některé další
se s Tebou ráda podělím.

Stačí mě sledovat...



Sledovat mě můžeš
na těchto místech:

veronika-vaska

vaskadesign

veronika_vaska

PODNIKEJ HRAVĚ

PSYCHOLOGIE BAREV

 PRO OSOBNÍ POHODU A BYZNYS

veronika.vaska

https://www.linkedin.com/in/veronika-vaska/
https://www.facebook.com/vaskadesign
https://cz.pinterest.com/vaska_design/_created/
https://www.facebook.com/groups/podnikejhrave
https://www.facebook.com/groups/svetpsychologiebarev
https://www.facebook.com/groups/svetpsychologiebarev
https://www.facebook.com/groups/svetpsychologiebarev
https://www.facebook.com/veronika.vaska/


S čím se na mě
můžeš obrátit, 

s čím Ti mohu pomoci?



Pomůžu
Ti vyladit
brand
vizuální
identitu,
prodejku
i web
a prezentace
nabídek.



Aby prezentace
Tvé značky
byla čitelná,
sjednocená,
zapamatovatelná,
konkurenceschopná,
a důvěryhodná.



Kontakt

728 826 788

veronika.vaska@email .cz

vaska-design.cz

tel:+420728826788
mailto:veronika.vaska@email.cz
https://vaska-design.cz/


Jiné pojmenování
pro kreativitu

je odvaha.

Henri Matisse,
francouzský umělec

1869 - 1954

The Dance



A na závěr...



Věnuj prezentaci
svého byznysu
stejnou péči,

jako při jeho budování.
Mgr. Veronika Váská - Bobková



vaska-design.cz

https://vaska-design.cz/

