
   
 

Zveme vás na cyklus 4 setkání, zveme vás na cestu probouzení ženské síly, nespoutaného 

ženského já, archetypu vnitřní bohyně a čarodějky - zveme vás na cestu změny. 

Skrze sdílení v ženském kruhu, sebepoznání, tanec, rituál a vnitřní cestování navážeme na starou 

tradici posilujícího společenství žen, které nám pomáhá najít vlastní celistvost, moudrost a 

nezávislost. 

 

Sejdeme se ve čtyřech předělových obdobích v roce, která byla po tisíce let oslavována 

jako mezníky v ročním cyklu, abychom se v souladu s energií přírody věnovaly tématům, která 

tato období nesou. Naši předkové v této době oslavovali přírodu jako Bohyni ve čtyřech 

podobách:jako mladou dívku, jako bohyni lásky, jako matku a jako stařenu-starou moudrou ženu 

 

1.SETKÁNÍ: 1.-3.2. 2008 (pátek –neděle) svátek IMBOLC (Hromnice)   

OBDOBÍ BOHYNĚ DÍVKY – archetyp amazonky a dívky, bohyně  Diana, Artemis, Brigid 

První  předzvěst jara a konce zimy. Příležitost vymést staré a přivítat nové. Přípravit se na období 

růstu, provést vnitřní očistu a úklid.  

Patronka svátku bohyně Brigid nám pomůže zažehnout oheň inspirace v našem srdci, probudit nadšení 

a sílu následovat své sny – oživit nejhlubší touhy svého srdce ( v životě, v práci, vztazích).  

Archetyp Amazonky nás povede na cestě k větší nezávislosti a vnitřní svobodě. Pomůže nám také 

probudit v sobě hravou vnitřní dívku 

Rituál Iniciace, transformace a nového začátku. 
(první setkání je otevřené, je možno se ho účastnit samostatně) 

 

2.SETKÁNÍ: 2.-4.5. 2008 (pátek-neděle) svátek BELTANE (Čarodějnice, 1.máj) 

OBDOBÍ BOHYNĚ LÁSKY – archetyp hetéry - kněžky lásky - Venuše, Afrodíta, Ištar 

V přírodě vrcholí energie přitažlivosti a sexuality. Připravíme se přijmout oplodňující životní sílu, 

očistit, opečovat a oslavit své ženské tělo a jeho schopnost přinášet potěšení. Napojíme se na pramen 

životní energie, naučíme se uvolnit se do vlastní ženské síly a nalézt ženu-bohyni uvnitř. Připravíme se  

přijmout zasvěcení do vlastní sexuální síly. Posvátný sňatek – rovnováha a spojení vnitřního muže a 

vnitřní ženy. Mystéria ženské krve, Plodnost a Sexualita. Cesta kněžky bohyně lásky nás bude 

inspirovat k tomu, jak přinést vášeň do všech aspektů svého života (všechny činy lásky a potěšení jsou 

rituály Bohyně, jejími dary jsou potěšení těla, radost a extáze)  
(od 2. víkendu se skupina uzavírá) 

4 setkání v roce 2008, Skalka u Doks 
 

Bývaly doby, kdy se ženy scházely, aby si 

předávaly ženskou moudrost, aby se učily o 

ženské síle, o posvátnosti ženského těla a jeho 

cyklů spojených s přírodou.  
 

Existoval ženský kruh, který každé ženě dával 

sílu a podporu na její životní cestě.  

Vzpomínáte?  

 
 



3.SETKÁNÍ: 31.7.-3.8. 2008 (čtvrtek-neděle) svátek LAMMAS (Dožínky)  

OBDOBÍ BOHYNĚ MATKY – archetyp matky a královny- Deméter, Gáia, Héra, Ísis, Maeve  

Archetyp bohyně matky přináší témata: láska a péče, hojnost a bohatství, plodnost a tvořivost, Země 

jako naše matka, Velká matka jako světlá i temná matka, překročení duality dobrá-špatná matka. 

Příroda je na vrcholu plodnosti, můžeme poděkovat za její dary a uvědomit si, jaké plody přinášíme do 

světa a do svého života my. Budeme probouzet tvořivou sílu v nás, oslavovat ženu jako stvořitelku 

nového života ( mystérium těhotenství, zrození, porodu) i jako tvůrkyni– malováním, tancem, 

bubnováním, zpěvem, vytvářením rituálů můžeme vyjádřit vlastní tvořivost. 

Rituál vstoupení do dospělosti a zralosti - přestřižení pupeční šňůry k matce, propojení s matkou zemí 

Propojení s přírodou skrze práci se čtyřmi živly venku 

 

4. SETKÁNÍ: 7.-9.11. 2008 (pátek-neděle) svátek SAMHAIN (Dušičky)   

OBDOBÍ BOHYNĚ STAŘENY – archetyp vědmy, staré moudré ženy a temné bohyně, Hekaté, 

Cerridwen, Kálí,  

Jako iniciátorka, průvodkyně na cestě do podsvětí, přináší sílu, smrt, transformaci a znovuzrození. 

Jako stará moudrá žena, naše pramatka a vlídná babička přináší klid, moudrost a přijetí. 

Ponoříme se dovnitř abychom v meditaci a komunikaci s přírodou nalezly vnitřní klid a vedení. 

S tlejícím listím necháme odejít vše staré, to co se přežilo v našich životech, co už nám neslouží. 

Budeme se inspirovat dávným Sumerským mýtem o sestupu bohyně Inanny do podsvětí, archetypálním 

příběhem ženské hrdinské cesty, cesty do vlastního nitra. 

Podnikneme vnitřní cestu k předkyním, starým moudrým ženám a šamankám dávné minulosti. 

 
Místo: Meditační centrum Skalka u Doks 22, nedaleko Máchova jezera  

Kurzovné: základní cena: 1., 2. a 4. víkend 1950,-Kč, 3. prodloužené setkání 2950,- Kč  

Ubytování a  vegetariánské jídlo: 300,-Kč/den při spaní ve spol. místnosti, 380,-Kč/den při spaní v pokoji 

Slevy: při účasti na 2 setkáních 100 Kč, na třech a více 200 Kč z ceny každého kurzu 

od 2. setkání se skup. uzavírá, přihlášením se zavazujete k účasti alespoň na 1 dalším setkání (třetím či čtvrtém)   

Přihlášky a bližší informace:Katka: 603 287 450, 775 287 450, Katerina.Kramolisova@centrum.cz  

http://mujweb.cz/www/kurzyprozeny, www.tantra.cz , Ivana: 737 445 123, megova@volny.cz 

Po odeslání přihlášky a zaplacení zálohy (600 Kč na první, 1000 Kč na další setkání) vám rezervujeme místo. 

Zálohu pošlete prosím na č.ú.1384768063/0800,v.s.dat.nar.,ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a zkratku čar 

 

Mgr. Katka Kramolišová ( nar. 1971) - psycholožka, terapeutka, 

věnuje se individuální a skupinové práci se ženami. Vede ženské 

skupiny osobního růstu a kurzy tantry, organizuje zážitkové cesty na 

Krétu za objevováním zapomenuté historie. Spoluorganizovala 1. 

mezinárodní festival Bohyně v ČR. Účinkovala na Konferenci Bohyně 

v anglickém Glastonbury. Má soukromou poradenskou praxi. 

Absolvovala výcvik v Gestalt terapii, v terapeutické práci s tělem a 

v Tantře. Zajímá se o mytologii, archeologii, pohanství, šamanismus a 

hnutí Bohyně. Žije se svým partnerem a synem v Dobřichovicích. 

 

 

 

Mgr. Ivana Megová (nar. 1967), pedagožka, lektorka ženských kurzů 

studovala psychologii na FF UK, absolventka pětiletého  

psychoterapeutického výcviku SUR a dvouletého výcviku tantry u 

Johna Hawkena. Lektorka a asistentka kurzů tantry, vedla pravidelný 

ženský tantrický klub v Praze. Věnuje se šamanismu, kultu Bohyně a 

dávnému postavení ženy ve společnosti. Žije s partnerem a synem v 

Praze. 
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