
Systemická práce s konstelacemi 

Síla jednotlivce spočívá v přijetí, že není pouhým jednotlivcem. 

Konstelace nám dávají možnost vhledu do zákonitostí a fungování jednotlivého sys-
tému. Na základě tohoto uvědomění můžeme pochopit chování některých členů sys-
tému, přinést úlevu vtěžkých situací, pochopení minulosti, které může osvobodit a 

přinést spokojenost do přítomnosti. 

Duhová medicína Jičín  

2020 
sobotní termíny:  25.ledna  29.února  21.března  18.dubna  30.května 

9:30 hod - 18:00 hod 

Mgr. Sofie Smolíková 

1500,- vlastní konstelace 
500,- zástupce v konstelacích 

přihlášky sofiesmolikova@email.cz; 733 706 330 
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Systemická práce s konstelacemi 
Mgr. Sofie Smolíková 

Konstelace nám dává možnost vhledu do zákonitostí a fungování jednotlivého systému. 
Na základě tohoto uvědomění můžeme pochopit chování některých členů systému, při-
nést úlevu v těžkých situací, pochopení minulosti, které může osvobodit a přinést spo-

kojenost v přítomnosti. 

Rodinné konstelace 
Tato metoda je velmi účinná k rozpoznání rodinných zapletení v původní i současné ro-
dině. Konstelace pracují s našimy kořeny, s naším původem, který je velmi důležitý pro 
náš celkový postoj k životu. Naše kořeny ovlivňují veškeré oblasti našeho života: vztah 

k rodičům, k partnerům, k dětem, k práci, zdraví, k penězům, ke smrti… 
Rodinu, do které se rodíme, si na vědomé úrovni nevybíráme, ale to co si můžeme vy-

brat je, zda zůstaneme ve vlastní síle vycházející z našich kořenů, s propojením celku, 
nebo upadneme do slabosti a oddělenosti. 

Pracovní konstelace 

Zde se nacházejí skryté systemické vlivy v pracovním systému.Tyto vlivy mohou po-
cházet přímo ze samotného pracovního systému, ale také od jednotlivých pracovníků a 

jejich rodinného systému. 

Pohyby Duše 

Naše duše se touží rozšířit za hranici rodinného systému. Touží po jednotě, po míru, po 
svobodě. Volání naší Duše je něco co přichází jako záblesk, jako vnitřní tenký hlas, jas-

ný a mnohdy i rozumem nevysvětlitelný silný pocit. 

Konstelace Traumatu 

Pokud dojde v našem životě k traumatizovanému zážitku, naše osobnost se rozpadne 
na tři části: traumatizovanou, přežívající a zdravou část 

V konstelacích traumatu se tyto části propojují, aby o sobě vzájemně věděly a mohly 
tak začít spolupracovat.Traumatizovaná část může být přijata včetně svých pocitů, 

přežívající část si může uvědomit, že nemusí být na vše sama, že si také může odpoči-
nout a pro zdravou část je zde více místa a prostoru. 


