
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bývaly doby, kdy se ženy scházely, aby si předávaly ženskou moudrost a ženská tajemství. V kruhu 
žen nalézaly podporu a péči, rozvíjely svoji vlastní ženskou sílu a přirozenost, učily se, jakou hodnotu 
jako ženy do světa přinášejí. Ženský kruh jim pomáhal procházet důležitými obdobími ženského 
života, oslavit jeho jednotlivé fáze skrze ženské rituály: vstup do ženství - první menstruace, vstup 
mezi matky - první porod, mezi moudré ženy - rituál přechodu… 
 

Dnes nám ženám tento prostor chybí, Pohybujeme se ve světě soutěžení, kde je důležité mít úspěch, 
dosáhnout nějaké pozice, být dokonalá. Bez zrcadla kruhu žen můžeme často ztratit spojení se svojí ženskou 
duší, se svojí intuicí, tvořivostí, a citlivostí,  
V kruhu žen můžeme být opravdu samy sebou, nemusíme nic předstírat, můžeme se uvolnit do své vlastní 
přirozenosti. 
 

Pojďme navázat na tuto tradici a společně se zastavit na sklonku roku, v atmosféře ženské podpory a 
sounáležitosti se podívat na svoji cestu: 
Kde jsme teď, čím žijeme, co nás naplňuje a vyživuje, co nám chybí… 
Ohlédnout se za odcházejícím rokem: co jsme prožily, jaké – možná skryté – poklady si z něj 
přinášíme 
Podívat se, kam a jak opravdu chceme jít dál  
 
Co nás ještě čeká:  
Přijetí podpory linie našich ženských předků 
Večerní rituál který oslaví každou z nás jako jedinečnou bohyni a současně naši společnou hlubokou ženskou 
podstatu 
Sebepoznání skrze ženské archetypy a cykly ženského života 
Užijeme si také meditaci, tanec, vnitřní cesty- imaginace, masáže, ženskou péči a další ženská čarování, ke 
kterým se naštěstí v naší době máme možnost opět vrátit- vrátit se k ženství, vrátit se k sobě,  a ke skutečným 
hlubokým vztahům mezi ženami … a nejen mezi nimi 

Počet míst ve skupině je omezen, ve skupině bude maximálně 16 žen. 
 

6.-7.12.2008 Praha 
 

V přírodě je prosinec nejtišším měsícem v 
roce, všude je klid, všechno odpočívá -je 
to pozvání a šance k tomu se zastavit, 
najít klid v sobě, načerpat síly, naslouchat 
svému vnitřnímu hlasu, čas pro reflexi a 
zamyšlení. Čas pobýt v kruhu spřízněných 
duší s voňavým čajem, při svíčkách, 
povídat si příběhy, zpívat, tančit... 
  
Přijměte naše pozvání do kruhu žen:  
 



Místo:  
Integrační centrum Zahrada, U Zásobní zahrady 6, Praha 3, nedaleko Parukářky  
V místě je možné přespat ve vlastním spacáku za poplatek 70,-Kč 
 
 
Termín: 
Sobota 6.12. od 9:30 do 21:30 hod, neděle 7.12. od 10 do 17 hod 
 
Kurzovné:  
2200,- Kč, sleva 10% (1980,-Kč) při zaplacení nevratné zálohy 500,-Kč do 11.11. 2008. 
 
Přihlášky a bližší informace: 
 
Katka: 603 287 450,  katerina.kramolisova@centrum.cz, http://mujweb.cz/www/kurzyprozeny, 
www.zenskekruhy.cz  
Dáša: 777 176 627, d.mautskova@viaconsulting.net, www.viaconsulting.net 
 
 
Po odeslání přihlášky , zaplacení nevratné zálohy 500,- Kč a zaslání potvrzení o zaplacení na mail 
d.mautskova@viaconsulting.net vám zarezervujeme místo. 
Zálohu pošlete prosím na č.ú.27-1828320287/0100, v.s. =  datum narození , ve zprávě pro příjemce 
uveďte jméno). 
 
 

 

 
 

 
Mgr. Katka Kramolišová ( nar. 1971) - psycholožka, terapeutka, od r. 2000 se 
věnuje individuální a skupinové práci se ženami. Vede ženské skupiny osobního 
růstu a kurzy tantry, organizuje zážitkové cesty na Krétu za objevováním 
zapomenuté ženské historie. Má soukromou poradenskou praxi. Absolvovala 6 
let výcviku v Gestalt terapii,  4 roky v terapeutické práci s tělem ( biosyntéza, 
biodynamická psychoterapie) a 2 roky v Tantře. Zajímá se o mytologii, 
archeologii, psychologii a náboženství původních kultur, šamanismus a historii 
úlohy ženy ve společnosti. Žije se svým partnerem a synem v Dobřichovicích.  
 

 

 
 

 
Mgr. Dagmar Mautsková – (nar.1966), 1 syn -  psycholožka ,absolventka řady 
kurzů a seminářů - mj.výcviku v eriksonovské psychoterapii a rodinných 
konstelací - jako terapeutka pracuje v oblasti osobního rozvoje.Majitelka 
agentury Viaconsulting zeměřené na firemní vzdělávání a koučování.Zajímá se 
o využití ženské energie v oblasti seberozvoje,partnerství a podnikání. 

 
 
 

S sebou si přivezte své oblíbené šaty, vůně, šperky a další „rekvizity“ se kterými se cítíte žensky, 
sebevědomě - sama sebou! 
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