
 
 

 
 
 
 
 
Eva Pávková - Nedobrovolná bezdětností v konstelacích 
V krátkých ukázkách a diskusi se budeme věnovat klientům, kterým se nedaří stát se rodiči. 
V mé privátní praxi psycholožky a na seminářích konstelací se objevují, protože chtějí vědět 
více o vhodnosti různých druhů léčby, protože hledají změnu ve svém partnerském životě, který 
je tím zasažen. Setkávám se s nimi také ve chvíli, kdy uvažují o náhradním rodičovství, adopci, 
pěstounství či společné bezdětné budoucnosti. Souvislosti s osudy jejich rodů jsou někdy velmi 
zřejmé, jindy nečekané. Vítány budou jakékoliv zkušenosti účastníků s tímto tématem. 
 
 
 
Iva Pavková, Vladimír Krutina - Paradox (bez)moci 
Každý systém má svá uspořádání a vnitřní dynamiky. V jednom se můžeme cítit jako ryba ve 
vodě, jiné jsou neprozkoumaným teritoriem a v některých se cítíme někde mezi tím. 

• Nakolik vědomí našich vnitřních zdrojů souvisí s uspořádáním těchto systémů? 
• Ovlivňuje to naše sebe-vědomí? 
• Jakou roli v tom všem hraje mozek? 
• A jak to všechno souvisí s konstelacemi a naší rolí v nich? 

Pojďme to společně prozkoumat, protože TO NEVYMYSLÍŠ. 
 
 
 
Petr Jansa - Představení intervizních setkání 
Představení a praktická ukázka intervizního formátu konstelací, který ČASK používá při 
kolegiálních setkáních svých členů. 
 
 
 
Petra Pejchalová - Obejmout svůj životní příběh: Integrační konstelace 
V Procesu životní integrace podle W. Nellese se nedíváme tak jako v systemických nebo 
rodinných konstelacích na vztahy k druhým nebo místo v systému, ale čistě na jednotlivce a 
jeho vnitřní postoj sama k sobě. Klient si vybere zástupce za sebe jako nenarozené dítě, dítě a 
dospívajícího a z pozice dospělého se ohlíží za svým životním příběhem. Tím, že tyto své 
mladší části ponechá takové, jaké byly, mohou se zklidnit a uvolnit. Tímto přitakáním 
skutečnosti se uvolní i klient a dostává se do souladu se sebou, tak jak je, a se vším, co ho sem 
dovedlo - a tím i se svou vnitřní silou, radostí, klidem a jedinečným potenciálem. 
 
 
 



 
 

Kalliopi Anthi - O bylo a nebylo v konstelacích pohádek 
Jak probíhají konstelace pohádek a k čemu mohou být užitečné. 
O Popelce jako archetypu a o jejím hlavním tématu, který se skrývá zahrabaný v popelu.  

• Co mají společného Popelka vyprávěná šlechtickým dětem u francouzského 
královského dvora, s německou Popelkou truchlící nad opuštěným maminčiným 
hrobem a s českou Popelkou, která umí šplhat po stromech jako veverka? 

• Jak různé verze příběhu o Popelce odrážejí mentalitu a kulturu různých národů a jak 
Popelka zpětně ovlivňuje a formuje své posluchače, čtenáře a diváky? 

• A především, jak to dopadne, když se řecká Popelka z kamenitého sluncem vyprahlého 
ostrova setká s Popelkou z českých luhů a hájů? 

• Máte Popelku rádi a jaký otisk střevíčku zanechala ve vaší duši?  
• Jak na vás zapůsobí její balkánská verze? 

Příspěvek o konstelacích pohádek bude především o našem vlastním životním příběhu, který 
často vnímáme dětskýma očima a tudíž černobíle. Dříve, než zazvoní zvonec, možná dospějeme 
k tomu, že přesvědčení „jak to vlastně bylo doopravdy“ patří do katergorie „Bylo a nebylo“ , 
popřípadě do kategorie „To nevymyslíš“. 
 
 
 
Ivana Wurstová - Zdraví a nemoc v přítomnosti 
V dnešní době konečně přibývá lidí, kteří se zajímají o své zdraví a snaží se nemoci a bolesti 
řešit jinou, než farmakologickou cestou. Víme, že konstelace jsou  jednou z možných, velmi 
účinných metod, jak nahlédnout, odkud vítr vane. Ale i práce se zdravotními konstelacemi se 
stále více posunuje do stavu tady a teď, kdy se otevírá zcela jiný způsob práce. Několik si jich 
vyzkoušíme.  
 
 
 


