
VZTAHOVÉ SYSTEMICKÉ KONSTELACE – POHYBY DUŠE 

 

Místo konání:   Jiný Svět, Osvoboditelů 484, Zlín 

Datum konání:  14.2.2019 čtvrtek 

Čas konání:   17.00 – 20.00 hodin 

Příspěvek:   500 Kč – divák, herec 

1.000 Kč – postavení si vlastní konstelace – je potřeba uvést v přihlášce na www.cestouzivotem.cz 

Provázet Vás bude:  Mirka Resslerová 

Pokud nemáte s konstelacemi zkušenost, nevadí, není to překážkou, přijďte a uvidíte. Těším se. 

 

Co jsou vztahové, rodinné, systemické konstelace nebo-li Pohyby duše? 

Proces rodinných konstelací odhaluje vlivy skrytých sil v našich rodinných systémech a tvoří prostor pro znovunalezení osobní  síly, přijetí a 

prožití našeho života naplno. V případě, že chceme ve svém životě něco změnit, stačí odhodlání se podívat pravdě přímo do očí a být k sobě 

upřímný. 

Tímto způsobem můžete ve svém životě změnit nejen své vztahy k druhým, ale hlavně sami k sobě. Naučíte se dívat na věc jinýma  očima a 

náhle se změní všechno kolem vás, nejen vztahy, ale i práce, peníze, láska, nemoci a další. 

Pohyby duše jsou součásti hlubšího vývoje v oblasti konstelací, kde mohou být nejhlubší impulzy naší duše vyjádřeny beze slov. V energetickém 

poli konstelací odkrývá naše duše svou hloubku. 

 



 

Konstelace jsou hodně o emocích a často hodně silných, vidíme a prožíváme tam pláč, hněv, smích, cokoliv, ale to vše je právě  to, na co 

čekáme. Hledáme to potlačené a při určitých vyřčených větách dojde k uvolnění – k odblokování. Konstelace působí nejen na toho, kdo si 

konstelace staví, ale také na zástupce. Navíc žádná role není náhodná, každý je svým způsobem postaven do své vlastní role.  

To vše působí také i na diváky, kteří se jen dívají. Protože nejde dost přesně popsat, co se v konstelacích děje, je  dobré se na ně přijít alespoň 

podívat- člověk dokud to neuvidí, neuvěří. 

Při konstelacích můžete mít zvláštní pocity, jako po různém odblokování. Není vhodné první dny konstelace rozebírat a analyzovat, vhodnější je 

na ně nemyslet vůbec. Konstelace působí na jiných neenergetických úrovních a v pravý čas se projeví. Jedna z věcí, které vám konstelace změní 

je změna vašeho vnitřního postoje k dané věci a to vás úžasně osvobodí. Vaše vztahy např. s rodinou se časem změní  ač nikdo z nich na 

konstelacích nebyl. Je tomu třeba jen dát volný průběh. Samozřejmě, že u každého to může mít jiný průběh, někomu to může trvat déle, na 

jiného to působí ihned. Je to hodně individuální. 

Pokud chcete zkvalitnit  svůj život, změnit svůj vnitřní postoj  a  vztahy, přijďte se uzdravit . . . . 

 

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, 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.  

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 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, Srí Lanky, 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 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  

a  

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

 Je tvůrkyní krásný šperků Archandělů, kteří podporují lásku, čistotu srdce a čistotu prostoru, tělových,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, terapiích a internetový obchůdek najdete na  

                                                                                                                                       www.cestouzivotem.cz 
                                                                                                                                      +420 777 557 823 

 

http://www.cestouzivotem.cz/

