
Mystérium Bohyně na Krétě 
3. června – 9. června 2013 

 

Posvátná ženská pouť po stopách poslední evropské 

kultury Bohyně 

 

 

Krétská Minojská civilizace byla na dlouhou dobu 

poslední evropskou předpatriarchální společností, kde  

život, krása, ženy a Bohyně byly ctěny a váženy.  

 

Vydáme se po stopách Bohyně na Krétě,  

po stopách našeho dávného dědictví, dědictví ženské 

síly a moudrosti. Vydáme se na vnitřní i vnější cestu 

ženského zasvěcení.  

 

Navštívíme posvátná a silová místa Bohyně, budeme 

tančit a vytvářet rituály v prastarých chrámech, 

otevřeme se blahodárné a kouzelné síle Kréty.  

 

Budeme si užívat slunce, moře a nádhernou krétskou 

přírodu, ženské společenství kruhu sester, lahodnou 

krétskou kuchyni a vyhlášenou pohostinnost těchto 

báječných potomků starých Minojanů. 

 
(Art by John Duncan) 

 

Program:  

 

Navštívíme Minojské chrámové paláce Knossos, Faistos a Malia, Minojskou vilu Agia Triada, 

posvátnou jeskyni Skoteino, Minjskou horskou svatyni na hoře Juktas. 

 

Propojíme se s kořeny ženské síly a moudrosti, s dědictvím Bohyně, která je přítomná v divoké a 

nespoutané krétské krajině 

Čekají nás rituály  a meditace na posvátných a silových místech,  

Vydáme se do hloubky jeskyně i do výšky hory, abychom v sobě propojily obě dimenze a našly svoji 

celistvost  

Budeme probouzet naši vnitřní kněžku a šamanku 

 

Čeká nás ranní probouzení těla na pláži, meditace a propojení se živly v přírodě, u moře,  při měsíci.  

Sdílení našich příběhů, užívání si ženské pospolitosti, oslava ženství, rozmazlování našeho těla a 

našich smyslů, otevírání se malým zázrakům přítomného okamžiku a doteku magické krétské 

krajiny… 

 

no a samozřejmě slunce, moře, ženy, víno, zpěv !!! 

 

První 4 dny strávíme v malebném městečku Matala na jihu Kréty, v příjemném rodinném hotelu 

Dimitris Villa s bazénem. V Matale jsou dvě krásné pláže: Matalská pláž sousedící se slavnými 

Matalskými jeskyněmi a vzdálenější úžasná Rudá pláž: rajské místo,které se vám nebude chtít 

opustit  . Navštívíme blízké Minojské památky: chrámový palác Faistos, vilu Agia Triada a 

přístav Kommos, který je přímo na pláži i pod hladinou (šnorchl s sebou ).  

 

Pátý den pojedeme na sever, kde strávíme zbývající tři dny.  Ubytované budeme v chatičkách 

v kempu přímo u krásné písečné pláže. Podnikneme transformační cestu do hlubin posvátné 

jeskyně Skoteino, kde se skrze rituál temného měsíce znovuzrodíme obnovené z lůna matky země. 

Vydáme se na pouť a cestu za vizí na posvátnou dvouvrcholkovou horu Juktas do Minojské svatyně 



Matky hor.  Obě místa mají mnohotisícletou historii jako posvátná poutní místa, jejichž sílu 

vyhledávají lidé od Neolitu až do současnosti. Obě byla spojena s chrámovým palácem v Knóssu 

jako  místa uctívání Bohyně, síly, života.  

Navštívíme samozřejmě i Knóssos, kde se vydáme na cestu nazpět časem a spojíme se s moudrostí 

Hadí bohyně.  

 

Navštívíme také chrámový palác Malia a archeologické muzeum v Heraklionu, kde můžeme 

obdivovat umění starých Minojanů a jejich lásku ke všemu krásnému. Uvidíme slavné Hadí bohyně, 

nádherné zlaté šperky, necháme úžasné obrazy malované na stěnách, vázách, sarkofázích, 

vytepaných do prstenů vyprávět příběh této skvělé civilizace, která tolik milovala život a ze které 

vzešla moderní evropská civilizace. Z tohoto setkání si můžeme odnést plamen naděje pro 

budoucnost, protože i my jsme se zrodili z těchto lidí, kteří milovali mír, oslavovali život a ctili 

přírodu jako Matku Bohyni. 

 

Slibujeme vám nezapomenutelnou cestu, která vás promění, naplní radostí a inspirací,  

zanechá ve vás dotek Bohyně.  
 

Vašimi průvodkyněmi budou: 

 

Katinka Soetens: kněžka Bohyně, facilitátorka tanečních a transformačních workshopů, lektorka 

workshopů spirituality Bohyně, lektorka přirozených porodů, dula: http://soetens.wix.com/katinka, 

Astarte@postmaster.co.uk  

 

Katka Kramolišová: facilitátorka ženských kruhů, psychoterapeutka,učitelka tantry, kněžka 

Bohyně : www.zenskekruhy.cz, katerina.kramolisova@gmail.com 

 

Cena ( 9600 Kč, 376 Eur) zahrnuje: ubytování, cestování po Krétě, provázení po památkách, 

program během celého pobytu. 

Cena nezahrnuje letenku, cestovní pojištění, vstupné do muzejí a památek, jídlo. 

 

Počet je omezen na 14 žen. Pro rezervaci místa pošlete prosím zálohu ( 2500 Kč, 100 Eur) do 

29.dubna na č.ú. 7155040287 / 0100 v.s.: vaše telefonní číslo. 4 týdny před odletem se záloha stává 

nevratnou, aby mohly být pokryty náklady na organizaci a storno poplatky. V případě zajištění 

náhradnice zálohu vrátíme. 

 
(photo by Hana Evans) 
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