
Muži a ženy
Setkání dvou světů

3. - 5. května 2013
Víkendové setkání s Ivanou Megovou a Kamilem Večeřou

Muži a ženy - dva světy, co je odlišuje a co spojuje. Budeme naslouchat 
druhému světu, dovolíme si dotknout se jej a být jím dotčeni.

Vzájemné propojení v úctě. Co muži očekávají od žen a žen od mužů. 
Jak se s respektem dotknout. Jak přijmout dotek.

Mgr. Ivana Megová (nar. 1967), 
pedagožka, lektorka ženských kurzů,
Studovala jsem pedagogiku na PF 
UJEP a psychologii na FF UK, absol-
vovala jsem pětiletý psychoterape-
utický výcvik SUR a dvouletý výcvik 
tantry u Johna Hawkena, semináře 
tantry u dalších učitelů (Piontek, 
Lowen, Hodosi). Jsem ve výcviku 
Kněžek Staré Evropy (Katinka Soe-
tens) Od roku 2004 jsem lektorkou 
ženských kurzů. Věnuji se i šama-
nismu (Pablo Russel, Alicia Hamm, 
J.Hawken), kultu Bohyně a dávnému 
postavení ženy ve společnosti. 
V posledním roce opět začínám vést 
i smíšené skupiny, protože cítím že 
bych ráda přispěla k obrodě hluboké 
vzájemné úcty mužů k ženám a žen 
k mužům . Učím na střední škole. 
Žiji s partnerem, dospělým synem 
a maličkou dcerou v Praze.

Ing. Kamil Večeřa (nar. 1971), 
bodypsychoterapeut,  

průvodce osobním rozvojem
Nohama stojím pevně na zemi 

díky svému technickému strojnímu 
vzdělání. Do hlubin i výšin lidského 
nitra se pak vydávám jako terapeut 

doprovázející své klienty.  
Absolvoval jsem psychoterapeutic-

ký výcvik v bodyrelease bodyterapii 
- psychoterapii zaměřené na tělo, 

výcviky v hlubinné abreaktivní 
psychoterapii u A. Dragomireckého 

a M. Lukášové, tantrické výcviky 
u J. Hawkena, shiatsu a shintai 
u J. Pletánka, Ki u K. Grünicka, 
výcvik systemických konstelací 

u J. Bílého, šamanismus  
(J. Hawken, M. Kašpar).

V osobním životě žiji s mou ženou 
a naší dcerou. Žiji a individuálně 

pracuji na okraji Prahy.

Kurzovné: 2 200 Kč
Slevy: včasná: při zaplacení nevratné zálohy do 3. dubna,  sleva na 200 Kč,  
párová sleva: při společném přihlášení muže a ženy (nemusí být partneři) 
200 Kč. Slevu je možné sečíst. Pár přihlášený včas platí za osobu 1 800 Kč. 
Po odeslání přihlášky a zaplacení nevratné zálohy 800 Kč na č.ú. 
1384768063/0800 vám rezervujeme místo. (v.s. vaše tel.číslo.,  
ve zprávě pro příjemce uveďte své jméno a „Muži, ženy květen“) 
Ubytování s jídlem: přibližně 500 Kč na den, cca 1000 Kč za víkend 
Místo a časy: okolí Prahy, pá 19 - cca 23 h, so 10 - cca 23h, ne 10 - cca14 h.
Bližší informace a přihlášky on line: www.zenskekruhy.cz
Přihlášky: Ivana Megová. Tel: 737 445 123, megova@volny.cz

S čím se můžete setkat?
• relaxační a meditační techniky
• energetická dynamická cvičení 
• sdílení vlastních prožitků a pocitů
• tanec a prožitek v pohybu
• práce s ženskými archetypy
• konstelace
• večerní rituál
• jemné vzájemné masáže


