Otroci so po svoji naravi gotovo zelo ustvarjalna in vedoželjna bitja. V teku svojega
razvoja pa potrebujejo tudi ljubeče starše in ustvarjalne vzgojitelje in učitelje, da bi
njihovi potenciali tudi zaživeli in predvsem njih same opremili z lepimi in plemenitimi
lastnosti.Vzgoja je prisotna že od rojstva naprej in starši danes otroke zasujejo z
igračami in vsemi mogočimi pripomočki, ki naj bi vzpodbujali otrokovo ustvarjalnost,
v resnici pa jo bolj zavirajo. Ustvarjalni procesi se namreč veliko bolj vzpodbudijo,
kadar ima otrok malo materiala kot obratno. Starši so tudi pristali na vlogo - soigralcev pri otrokovi igri, kar je nenaravna vloga, saj se otrok ne obnaša isto, kadar je v igri
z vrstnikom ali s staršem. Prav tako nam vsakodnevno življenje nenehno postavlja
izzive za ustvarjalno delo in igro. Starši bi morali poiskati ravnovesje med raznimi
obšolskimi dejavnosti in dejavnostmi, ki bi jih otrok lahko opravljal doma.

Izr. prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak je po poklicu psihologinja, svojo poklicno izpopolnjevanje pa je najprej nadaljevala na Medicinski Fakulteti v Zagrebu, kjer si je pridobila tudi naziv »Magistra socialne psihiatrije«. Nato je specializirala v Münchnu logoterapijo – terapijo za smislom življenja, ki je postala tudi njeno glavno teoretično
izhodišče za vsakodnevno praktično delo. Njena pot se je nadaljevala z doktoratom iz
psiholoških znanosti in profesuro iz psihologije osebnosti. Za sabo ima čez trideset
let praktičnega dela zlasti s področja psihologije osebnosti, medosebnih odnosov,
pomena komunikacije in to v izobraževalnem, svetovalnem in terapevtskem delu.
Posebno področje predstavlja delo z otroki in mladino, saj že 28 let vodi »Tabore za
ustvarjalno življenje otrok in mladine«.
Njeno delo zajema več kot 200 strokovnih člankov, šest samostojnih knjig (Vzgoja je
...ni znanost, Vzgoja za smisel življenja, Vzgajati z ljubeznijo, Jaz in ti – medosebni
odnosi v sodobnem času, Otroci, mladostniki, starši in Brez pravljice ni otroštva) ter
dva priročnika.

