
Mirka Resslerová a centrum Cestou životem 

Vás zvou na víkendový seminář  

KVANTOVÉ LÉČENÍ A UNÁŠENÍ 

20. – 21.6. 2015 

podpořený magickou energií letního slunovratu 

v kouzelném prostředí Luhačovické přehrady 

             Motto: „žít v čistotě, lásce a pravdě sám k sobě“¨ 

                 

Pojďme se naladit na společnou vlnu a nechejme se unášet a hýčkat 

v překrásné přírodě Luhačovické přehrady na Jižní Moravě, ve velmi 

přívětivém prostředí hotelu Adamantino, na prosluněné slunečné a kryté 

terase 4. patra s překrásným výhledem na přehradu. 

Tento víkend si osvojíme některé techniky dýchání, necháme se kvantově 

unášet, naučíme se, jak se sami sebe i jiné léčit. Budeme sdílet na témata, 

která spontánně vyplynou. V případě příznivého počasí můžeme pobýt i 

v přírodě a večer nás čeká odpočinek u čaje v sauně a bazénu nebo u jezera , 

kde můžeme využít  magického okamžiku letního slunovratu a meditovat. 



Záměrem tohoto víkendu je přiblížit se sám sobě, spojit se sám se sebou a 

opustit žití v mysli a změnit to na pouhé bytí. Tento víkend je otevřen všem, 

kteří chtějí jít s proudem života v lásce a hojnosti na všech úrovních. 

Cena pobytu včetně vegetariánské polopenze je 2.950, (110 Euro)-. 

V této ceně je ubytování, lektorné, vegetariánská strava  – sobota oběd a 

večeře, neděle – snídaně, za mírný poplatek kč 100/osobu je k dispozici sauna 

a bylinkový čaj , rezervace na večer je jen pro nás ). 

 

Mapu s podrobnou navigaci  a fotografie najdete na 

www.adamantino.hotel.cz 

hotel Adamantino, Pozlovice 337, Luhačovice 

Začátek  v sobotu 9.30, konec v neděli v 15.00 hodin 

 

Jelikož je kapacita omezena, přihlaste se prosím co nejdříve prostřednictvím 

přihlašovacího formuláře na stránkách www.cestouzivotem.cz, v případě 

dotazů volejte Mirka Resslerová +420 777 557 823 

      

 

 Program : 

Sobota  

9.00 – 9.25    registrace  4.patro výtahem   
                           na recepci pouze nahlaste, že jdete na seminář ke mě ) 
               připravte si prosím občanky, pasy při registraci je vyberu a  
                         předám je hromadně v polední pauze na recepci , pak vám 
                                   je zase osobně vrátím ) 



 
9.30 – 13.00     přivítání, sdílení, výklad karet 

13.00 – 15.00    oběd, ubytování, osobní volno 

15.00 – 19.00    techniky dýchání, kvantové unášení, léčení, dikša 

19.00   - 20.00      večeře, osobní volno 

20.00      meditace u jezera nebo sauna, čaj  

Neděle: 

7.00 –10.00        snídaně  +  je potřeba vyklidit do této doby pokoje,  
                            věci je možné si odnést do auta nebo přemístit do  
                                              místnosti, kde budeme  
                            
10.00 – 15.00                společná práce, téma, které vyplyne  

poté je možné si dát společný oběd, kávu, procházku . . . . 

Co vzít ještě s sebou: pohodlné oblečení, karimatku, deku, polštář, plavky  a 

vše pro to, abyste se cítili komfortně ), nezapomeňte na ponožky, 

papučky) 

Těším se na vás 

S láskou, pokorou a úctou 

Mirka Resslerová 

 

On-line přihlášky najdete na www.cestouzivotem.cz, současně s přihláškou 

prosím o zaslání  zálohy ve výši kč  950,- (30 Euro) na číslo účtu 

2105011514/0600, jako variabilní symbol uveďte své jméno a název 

Luhačovice, doplatek je možný na místě. 


