
 
 

CYKLUS VÍKENDŮ S KATKOU KRAMOLIŠOVOU V ROCE 2013 
 

Zvu vás na transformační cyklus, 
který vás podpoří na cestě k 
vlastní ţenské síle, k naplňující 
sexualitě, k bohyni, která ţije 
uvnitř kaţdé ţeny. 
 

Zvu vás na cestu poznávání, léčení a 

rozvíjení  sebe jako ţeny, k propojení 

se zdrojem naší síly a ţivotní energie. 

 

Jedinečná atmosféra ţenského kruhu, 

kde ţeny si nejsou navzájem 

konkurentkami, ale spíš přítelkyněmi a 

sestrami, nás podpoří na naší cestě k 

sobě, své svobodě a radosti. 
  
 

Termíny: 1.-3.3., 3.-5.5., 5.-7.7. 2013  

V případě, ţe jste se neúčastnily úvodního kurzu, můţete absolvovat první 

víkend samostatně a poté se rozhodnout pro pokračování. Od druhého 

víkendu je kurz uzavřený (uţ není moţné přistoupit). 

Místo konání: Doubravčice – poblíž Říčan u Prahy, dostupné MHD z Prahy 

 

Témata kterým se budeme věnovat: 
 

Přijetí sebe a svého těla: Tantra je cestou k celistvosti. Zejména pro nás ženy to 

znamená vzít si zpět svoje tělo. Často žijeme oddělené od svého těla, od zdroje naší živosti, 

síly a radosti. Budeme znovunalézat spojení duše a těla, učit se ctít svoje ženské tělo a 
jeho jedinečnou podobu. Budeme rozvíjet jeho schopnost cítit a prožívat, probouzet jeho 

enerigii a vitalitu. Když se naučíme ctít samy sebe, bohyně v našem nitru se probudí a 

začne z nás vyzařovat naše osobní kouzlo.  

 

v bezpečném prostředí uzavřené skupiny se můžeme ponořit do větší hloubky: 

 
Osvobození ţenské smyslnosti: Náš vztah k vlastní smyslnosti a sexualitě se řídí 

poselstvími, která jsme přijaly od svých rodičů, partnerů, společnosti. Je ovlivněn našimi 

minulými zážitky a také dvěma tisíci let omezování ženské sexuální síly. Společně budeme 

očišťovat naši ženskou sexualitu od nánosů minulosti, abychom osvobodily její jedinečný 

potenciál. Budeme objevovat nevinnost, krásu a posvátnost sexuality. Budeme v sobě 

probouzet archetyp kněžky bohyně lásky. 



Ţenské klenoty: Ženské lůno je kolébkou života, zdrojem ženské moudrosti a intuice. 

Joni – brána života - ženský klín - je pro ženy zdrojem vitality a potěšení. Různá zranění 

však mohou vést ke znecitlivění a ztrátě kontaktu se svým tělem i se svým ženstvím. 

Láskyplným způsobem budeme (znovu)objevovat a prohlubovat kontakt se svými ženskými 

klenoty, učit se o posvátnosti ženského těla. Když jsme spojené se svým lůnem a svou joni, 

jsme  pevně zakotveny ve své ženské síle, můžeme žít svůj život vášnivě a naplno. 
 

Co vás čeká:  
*Tanec a dynamická cvičení k rozproudění energie,  

*Objevování ţenských archetypů k rozšíření obrazu sebe jako ženy,  

*Masáţe pro uvolnění a zvýšení citlivosti našeho těla,  

*Rituály a meditace k prožití posvátné dimenze sebe sama,  

*Dechová cvičení k prohloubení schopnosti prožívat své tělo, emoce i       

  potěšení,  

*Práce s energetickým tělem a čakrami,  

*Sdílení v ţenském kruhu, skupinkách, dvojicích - otevření ženských témat   

souvisejících s hodnotou ženství, ženskou silou i zranitelností, ženským tělem, 

sexualitou, mateřstvím, přináší do našich životů více vědomí a pomáhá nám   

otevřít se pro přijetí více radosti a potěšení. 

 

Cena:  
1. víkend samostatně 2000 Kč, při přihlášení na celý cyklus 1850 Kč za víkend. 

Jídlo a ubytování: 460/den (ubytování na pokoji či ve společ. místnosti na matraci) 

Čas: víkend pátek 19 h – neděle 14 h 

 
 

Mgr. Kateřina Kramolišová (nar. 1971) Psycholožka, 

terapeutka, má soukromou poradenskou praxi, vede ženské 

skupiny a skupiny zaměřené na vztahy mezi muži a ženami. 

Vystudovala psychologii, prošla výcviky v Gestalt terapii, 

Bodyterapii, Tantře, inspirovalo ji mnoho skvělých učitelů: Ria 

Verlinden, John Hawken, Katinka Soetens, Yvona Lucká, Eli 

Weidenfeld, Alicia Hamm …. Přes 12 let pracuje jako 

terapeutka a lektorka seminářů pro ženy i smíšených kurzů. 

Organizuje zážitkové cesty na Krétu. Spoluorganizovala 

mezinárodní  festival ženské spirituality a Festival Letního 

slunovratu. Při své práci čerpá z Gestalt (celostní) terapie, bodyterapie (terapie těla i 

duše), konstelací, tantry, taoismu i šamanismu. Jako průvodkyně pomáhá lidem 
nalézat rovnováhu mezi tělem, myslí, srdcem a duší, pozvat do svého života svobodu 

volby vlastní cesty a radost z jeho žití. Pomáhá nalézat rovnováhu a porozumění mezi 

muži a ženami. Pomáhá ženám obnovit tradici ženských společenství, být ve spojení 

se svou silou a vnitřní moudrostí.  Žije se svým mužem a dvěma malými syny v Praze.  
 

katerina.kramolisova@centrum.cz, 603 287 450, 
WWW.ZENSKEKRUHY.CZ 
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