
LUNA, STÍNY, ARCHETYPY víkendový seminář  

Datum:     27.-28.6.2020 

Místo konání:      CENTRUM OÁZA, HALENKOVICE 400  www.peceodusi.net 
      

Čas konání:     sobota 9.30 – 18.00, večerní program 20.00 – 22.00 
     neděle 10.00 – 16.00  čas je orientační a odvíjí se od počtu lidí 
     Prosím přijeďte tak, abychom mohli v 9.30 hod. začínat, děkujeme 
 
Rezervace:    Žanet Slováčková, telefon 739 046 716 , kvetouciduse@seznam.cz 
     Mirka Resslerová, telefon 777 557 823, www.cestouzivotem.cz – on line přihláška 
 
Příspěvek:     3.850 Kč      
     V ceně semináře je ubytování, vegetariánská strava, pronájem centra, lektorné, občerstvení, káva, čaj. 
 
Způsob úhrady   Zálohu ve výši 2.000 Kč zašlete na účet 2105011514/0600, jako variabilní symbol uveďte  
     telefonní číslo z přihlášky, do zprávy pro příjemce své jméno, datum konání akce a její název. 
     Doplatek je možný uhradit na místě v den konání akce. Druhou možností je uhradit celou částku na 
     účet předem najednou. Kdo bude chtít vystavit fakturu, uveďte své IČO a fakturační adresu do zprávy  
     online přihlášky. 
 
Ubytování:    Ubytování je ve společné meditárně na matracích, nutno vzít s sebou spacák, deku, polštář a vše, abyste  
     se cítili komfortně. K meditárně náleží i krásná terasa a možnost pobýt v přírodě, takže tomu uzpůsobte  
     své oblečení.  

Kdo požaduje větší komfort, v centru je možnost ubytování ve dvou dvoulůžkových pokojích a 
     v jednom jednolůžkovém  – výběr a cenu najdete na výše uvedených stránkách u místa konání (tato cena 
     není součástí příspěvku semináře, a pokud o toto ubytování budete mít zájem, hradí si jej a zajišťuje každý         
                              sám individuálně a je potřeba to uvést do přihlášky. 
 
Jídlo:     sobota – oběd, večeře   neděle  - snídaně, oběd 
  
Co vzít s sebou: Něco na psaní, osobní deník – pokud máte nebo pokud chcete, pořiďte ), menší nůžky, trochu pastelek, 

pohodlné oblečení, ve kterém se cítíte dobře, přibalte si i ponožky, mikinu, šátek nebo pareo na tanec a 
také jako možnost něčeho lehkého na přikrytí, můžete přidat pohodlnou sukni či šaty pro podporu a hlubší 
prožitek ženské esence v nás. Láhev na pití, karimatku na cvičení  
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STÍNY 
Od malička se chceme ostatním zavděčit, tím se u nás nastartují vzorce chování, abychom ve společnosti "přežili" a jak rosteme, zautomatizují 
se a my jedeme na tzv. autopilota a ani nevím, že se tak chováme.  
Vede nás k tomu spousta vzorců - chceme být lepšími, chceme, aby nás měli všichni rádi, chováme se tak, abychom se zavděčili. S tím se však 
nevystačíme celý život. Pokud sami sebe dlouhou dobu potlačujeme, stojí nás to mnoho energie, začneme být unavení, vyčerpaní,  nemocní.  
 
Při systematické práci na sobě, tak jak si začínáme uvědomovat fungování světa a fungování nás v něm, se začnou z našeho podvědomí 
vynořovat „stinná“ témata psychiky – závislosti, moc, chtění, strachy, vzorce chování. Tato témata nám již neslouží, ale my si je jakoby 
„hýčkáme“, i přesto, že nám způsobují problémy. Je to totiž něco, co důvěrně známe, něco, co nám dává pocit jistoty.   
Anebo děláme, že neexistují, že na ně chceme jakoby zapomenout. Jenže ony si v našem v podvědomí žijí svým vlastním životem a pak, když to 
nejméně čekáme, projeví se v plné síle a my se hroutíme nebo ničíme vše okolo nás. 
Na tomto semináři, který má hloubku, ale je i velmi humorný se na své stinné stránky zaměříme a budeme je pojmenovávat, ukážeme si, jaké 
nám přináší dary do našich životů a tím je budeme léčit a prosvětlovat. 
 
 
Náplň semináře: 

- Stíny a práce s nimi 
- Magie ŽENSTVÍ 
- jak být Bohyní 
- Rituál jako posvátný prostor setkání 
- Žena v LUNĚ a Luna v Ženě 
- Žena vodou, tancem, Bohyní i Láskou 

 
Co nás čeká: 

- Svět mimo nás, svět v nás – setkání s Dívkou/ Milenkou v sobě 
- Posvátná zahrada – zvědomění Matky /Pečovatelky 
- Setkání se svými stíny – objevování Divošky/Čarodějky 
- Jak využít svých stínů a nebojovat s nimi – pochopení kvalit Stařeny/Vědmy 
- Jaké dary nám naše stíny přináší – budeme objevovat, přijímat 
- Setkání se svým já – propojení a změna 
- Znovu nastavení sebe sama – meditace 
- Život, který stojí za to žít – tanec, tvoření, léčení, meditace 

 
 

 



 

Kdo Vás bude víkendem provázet: 

                                                                    Mirka Resslerová 

                                                                                                        

                                                                                                                 www.cestouzivotem.cz   

 

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, ukryté pod uvolněným nánosem. 

Je léčitelkou, terapeutkou, lektorkou a průvodkyní šamanskými rituály, cestovatelkou, zakladatelkou Školy vědomého života a milovnicí 

zewlingu v houpací síti, kávy a zeleného čaje. Ve svém alternativním centru „Cestou životem“ v Uherském Hradišti i na dalších místech v ČR, SR 

a Švédsku, provádí terapie duše, léčení odstraňující psychosomatické blokády, léčení křišťály, práce s fyzickým tělem – masáže i náprava páteře 

a pohybového aparátu, do hloubky pracuje s lymfatickým systémem – viz víkendové semináře. 

Provádí a vyučuje práci s tělovými svícemi a zaměřuje se na práci s ženstvím a ženskou energií, Sebeláskou a Stinnými stránkam i osobnosti, 

metabolismem a stravou.  Provází též již několik let Systemickými rodinnými konstelacemi.  



Pracuje s čakrovými horskými křišťály, které rozvibrují tělo do vyšších vibrací a v této úrovni dochází k léčení. Součástí Mirčiny práce s energiemi 

je i čištění prostoru od negativních energií a odvádění zbloudilých duší do světla. Přes 15 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 v přítomnosti. 

Mirku silně ovlivnily cesty do Brazílie, Thajska, Kambodže, Egypta, Srí Lanky, Avalonu, na Filipínách, kde se léčila při šamanských rituálech ve 

vysokých stavech rozšířeného vědomí a při léčení Bohyněmi v Glastonbury v Anglii. 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 a při pobytech na horách v Bílých Karpatech. 

Ke své práci používá pouze čisté přírodní oleje, mastičky a tinktury, které si i sama vyrábí.  

 

Je autorkou dvou elektronických knih: 

1. JAK ZMĚNIT SVŮJ ŽIVOT BĚHEM VYPITÍ JEDNOHO ŠÁLKU KÁVY – skládá se z jedné knihy a pracovních sešitů 

2. CESTA OD NEVĚDOMÍ K VĚDOMÍ  - AYAHUASCA – o putování po Brazílii, o očistných rituálech s posvátnou medicínou 

Obě dvě knihy si můžete zakoupit v obchůdku na stránkách www.cestouzivotem.cz 

 
Mirka je též tvůrkyní krásných šperků archandělů, kteří podporují lásku, čistotu srdce a očistu prostoru. Vyrábí tělové a ušní svíce a lapače 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, terapiích, její práci a o pobytech  a internetový obchůdek najdete na www.cestouzivotem.  
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  Žanet Slováčková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    www.kvetouciduse.cz 
 

 

Žanet pochází ze severních Čech, „doma“ je v Českém ráji. Se svými úžasnými třemi Dary, Učiteli a Dětmi nyní žije v Přerově. Její Cestou se staly 
dotykové a pohybové terapie, léčení Duše, rituály, cykličnost a magie Ženství. Poskytuje terapie, pořádá přednášky, semináře,  kurzy i zážitkové 
víkendy. 
 
Nedílnou součástí její práce na fyzické úrovni se staly principy spirální dynamiky, myofasciální integrace, Dorn-terapie, zdravého pohybu a tance 
jako ženského principu. Věnuje se systematické práci s lymfou a hormonálním systémem a komplexní terapií pánevního dna. 
V emočních terapiích pracuje s hlubokými bloky a traumaty (ESEJSKÁ ZRCADLA vztahů a událostí, ACESS BARS a TĚLESNÉ PROCESY, 
METAMORFNÍ TECHNIKA, POSVÁTNÉ LŮNO a Osmé esejské zrcadlo, AVALONSKÉ LÉČENÍ). 
 
Součástí terapií ženství a ženského principu jsou zážitkové víkendy pro ženy, meditace, cykličnost, rituály, bioenergetika a psychosomatika. 
Žanet žije a pracuje s vědomím, že největším Darem na Cestě za Vědomým Já je každý okamžik, kdy se potkáte sami se sebou v hloubce svého 
srdce, bez Ega, odporu, očekávání, bez masek. Jen tam potkáte své zcela nahé Já, svou uplakanou Duši, možná hodně zraněnou a přesto 
odhodlanou jít svou Cestou. To chce velkou odvahu, neboť tahle Cesta není ani snadná, ani pohodlná, ani tak rušná. Podobá se hodně meditaci, 
což znamená, že vede do klidu a ticha za hranice vlastních myšlenek. Tam začíná Srdce, tam je náš Pramen poznání. Celou moudrost Vesmíru 
máme každý v sobě, neboť každý máme Duši, jen jsme ztratili signál. Platíme za různá „připojení“ na povrchu a nevidíme to nekonečno Krásna 
pod povrchem, které je zcela zdarma. 
 
VZKAZ pro každého na každý den: “Těsím se na všechny, kteří se rozhodnou jít kousíček Cesty společně se mnou a dovolí mi pomoci Vám 
otevřít některé dveře. Možná tak najdete, co už dlouho hledáte , anebo objevíte, co jste vůbec nehledali, ale co vám dá směr, naději, impuls 
k činu, cokoliv , co je dobré pro vaši unavenou, smutnou, ztracenou nebo uplakanou Duši.  
S láskou, obdivem, respektem a úctou ŽANET.“ 


