
Vztahové konstelace 

Každodenně řešíme vztah k sobě, k partnerovi, k dětem, k rodičům, ke kolegům v práci, k 

přátelům. Je jen na nás, kam se bude naše cesta ubírat, jestli k lásce a světlu nebo k 

nespokojenosti a vzteku.  

Smyslem konstelace neboli pohybu duše je, podívat se Z NADHLEDU na své problémy a 

prozkoumat, jestli je naše vidění situací v rámci rodiny, přátel či kolegů reálné nebo jestli 

žijeme ve své "bublině" a vidíme svůj život v iluzi a jsme na útěku  

Přijď se podívat, zbystřit své smysly, zamyslet se, změnit svůj postoj.  Pokud nemáš s 

konstelacemi zkušenosti, nevadí, vše potřebné se dozvíš. Jsi vítán. 

Pokud máš pocit, že něco z toho se tě dotýká, jsi vítán. Pokud máš pocit, že potřebuješ pobýt 

mezi lidmi stejného smýšlení, jsi vítán též. 

 

Datum:  sobota 25.11.2017 

Čas:  10.00 – 14.00 hod. 

Místo:  centrum Akropolis, Stará Tenice 1199, Uh. Hradiště 

Příspěvek: postavení si vlastní konstelace  - 600 Kč –  je nutno uvést do přihlášky 

              herec, divák – 300 Kč 

 

Rezervaci provádějte prostřednictvím online přihlášky na stránkách  www.cestouzivotem.cz, 
výjimečně na tel.: 777 557 823 ) 
 
S láskou, úctou a pokorou 

Mirka Resslerová 

 

Něco o lektorce: 

Mirka svým způsobem bytí, práce a působením vynáší napovrch vnitřní bloky a schémata a 
ve spolupráci s daným člověkem je pojmenovává, uvolňuje a následovně propojuje 
s hloubkou vlastní existence – podstaty ukrytou pod uvolněným nánosem.  
Je léčitelkou, terapeutkou, lektorkou, průvodkyní šamanskými rituály, cestovatelkou, 
zakladatelkou Školy vědomého života a milovnicí zewlingu v houpací síti. 
 
Ve svém alternativním centru „Cestou životem“ v Uherském Hradišti i na dalších místech 

v ČR a SR provádí několik druhů masáží a masážních technik, terapie duše a terapie léčení 

odstraňující psychosomatické blokády, provádí a vyučuje práci s tělovými svícemi a zaměřuje 

http://www.cestouzivotem.cz/


se na práci s ženstvím a ženskou energií, Sebeláskou a Stinnými stránkami osobnosti, 

metabolismem a stravou, provází  Systemickými rodinnými konstelacemi.  

Součástí Mirčiny práce s energiemi je i čištění prostoru od negativních energií a odvádění 

zbloudilých duší do světla. 

Přes 13 let se intenzivně zabývá lidským tělem a stále objevuje nová a nová tajemství jeho 

fungování a nachází nové možnosti, jak žít v souladu s tělem a duchem v rovnováze, 

tvořivosti, v radosti a v bezpodmínečné lásce a bytí. 

Mirku silně ovlivnily cesty do Brazílie, Thajska, Kambodže, Egypta, kde se léčila při 

šamanských rituálech ve vysokých stavech rozšířeného vědomí. Těchto prožitků využívá 

individuálně, ale i skupinově ve své práci. 

Jejím posláním a naplněním je sdružovat lidi, propojovat je a sdílet s nimi, což se jí moc hezky 

daří při přednáškách, seminářích, meditacích, masážích i při individuální práci v terapiích, při 

pobytech u moře.  Ke své práci používá pouze čisté přírodní oleje, mastičky a tinktury, které 

si i sama vyrábí.  

Je tvůrkyní krásný šperků archandělů, kteří podporují lásku, čistotu srdce a čistotu prostoru, 

tělových a ušních svící a lapačů snů.  Prostřednictvím vlastní práce přirozeně vnímá člověka 

jako celek. 

Pokud bytost dlouho stoná, je potřeba ji podpořit a vyzdravět na úrovni psychiky, na úrovni 

jemněhmotných těl  i na úrovni fyzického těla .  

Více o akcích najdete na www.cestouzivotem.cz,    tel.+420 777 557 823 
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