
Májové nadechnutí v Bílých Karpatech 
 
Chcete se nechat hýčkat a odpočinout si? 
Zveme vás na víkendové nadechnutí do panenské přírody Bílých Karpat.  
Během tohoto pobytu budete mít možnost se přiblížit sami k sobě, odpočívat, povídat si a nabírat 
energii a sílu z přírody a z místa samotného.  
 

V ceně pobytu je zahrnuto: 
- ubytování 2 noci 
- vegetariánská plná penze 
- cvičení jógy – vhodné pro začátečníky a mírně pokročilé 
- práce s dechem 
- relaxace na zmírnění stresu 
- povídání o možnostech životních stylů 
- povídání o lymfě s praktickou ukázkou ošetření 
- povídání o našem těle s praktickou ukázkou práce s tělovými svícemi 
- povídání o stravě a dalších tématech, která vyplynou 
- šamanský rituál na očistu těla i duše  
- výklad karet 

 

Cena: Kč 2.890,-  

 
Začátek a konec: 
Začínáme  v pátek 13.5. v 18.00 hod. večeří.  Registrace je možná od 16.30 hod. 
Ukončení je v neděli 15.5. cca v 15.00 hod. 
 

Místo konání : 
Bystřice pod Lopeníkem. 
Mapu cesty a jak se dostat do centra najdete na www.ordejov.cz. 
 

Platba: 
Aby byla přihláška platná, je potřeba současně s přihláškou, kterou najdete na 
www.cestouzivotem.cz,  zaplatit zálohu 1.000 Kč na účet 2105011514/0600. 
Jako variabilní symbol uveďte své jméno a datum akce, doplatek je možný na místě.  
 

Co byste měli mít s sebou: 
Pohodlné oblečení, deku, polštářek, podložku na cvičení, přezůvky, ponožky, blok a psací potřeby, 
láhev na pití a vše co potřebujete k tomu, abyste se cítili komfortně. Prosím, vezměte si s sebou své 
povlečení a taky oblečení do přírody. 
 
Těšíme se na vás 
Mirka a Iveta 
 
Něco o nás: 
Jsme dvě kamarádky, které společně procestovaly Irsko a a zjistily tak, že mají stejné zájmy a 
vnímání života a že jim to spolu vzájemně „ladí“. 
A tak přirozeně přišlo propojení jejich profesí s tímto víkendem. 
Jsou též společně součástí projektu Pobytů u moře na ostrově PAG v Chorvatsku, kde jste všichni  
v měsíci červenci vítáni. 

http://www.ordejov.cz/
http://www.cestouzivotem.cz/


 

 
Mirka Resslerová  
Jejím životním záměrem je propojit odpočinek s pohybem, sdílením a místem. Pomocí toho všeho, 
tak umožnit tělu i duši se restartovat ke své vlastní, nové, zdravé a vědomé cestě životem. 
 
Je léčitelkou, terapeutkou, průvodkyní šamanskými rituály, cestovatelkou, milovnicí slunce,  
moře, a zewlingu v houpací síti. ) 
Lektorkou seminářů, přednášek, zakladatelkou alternativního centra Cestou životem . 
Více o ní, fotky z cest a pobytů u moře a její práci najdete na www.cestouzivotem.cz  
 

Na pobytu, pokud to tak budete cítit,  
je možné se předem dohodnout na některé z následujících procedur: 

Lymfatické masáže v systému reflexní terapie  Kč 600,-. 
Cena individuálního léčení – sezení Kč 500,-  

 
                                                                    mirkaresslerova@gmail.com                                           
 
 
 

Iveta Pekařová 
Je lektorkou angličtiny a hathajógy a žije v Uherském Hradišti. 
 

Jóga jí přišla do cesty po dlouhém pátrání, kdy hledala pro své tělo nejvhodnější způsob pohybu, ze 
kterého by cítila radost a naplnění. Hathajóga předčila její očekávání, protože rozvíjí nejen tělo, ale 
také zklidňuje mysl a povznáší ducha a je pro každého, kdo chce v pomalém tempu protáhnout a 
posílit své tělo a současně zklidnit mysl pomocí dechu, ásan a relaxace.  
 
Díky tomuto harmonickému propojení dokážeme zapomenout na okolní svět, více se koncentrujeme 
sami na sebe a na práci s energií těla. 
 

 
 

http://www.cestouzivotem.cz/


                                                                 Iveta.pekarova@centrum.cz  


