
  
 

 

 

 

 

Roční víkendová škola 2011 (25.3.-27.3.)  

 

Po tisíce let se ţeny scházely, aby si předávaly 

ţenskou moudrost, aby se učily o ţenské síle, o 

posvátnosti ţenského těla a jeho cyklů, aby uctily 

důleţité fáze ţenského ţivota: vstup mezi ţeny: 

první menstruaci, vstup mezi matky: těhotenství a 

porod, vstup mezi moudré ţeny: přechod.  

 

Dnes, ač si to neuvědomujeme, nám ţenám tento 

prostor chybí. Probojovaly jsme se do "muţského 

světa" práce a soutěţení - často přijímáme jeho 

hodnoty a zapomínáme na ty ţenské. Zrcadlo 

ţenských skupin nám pomáhá spojit se se svojí ţenskou duší, intuicí, citlivostí, chápat, ţe 

nemají menší hodnotu neţ rozum, úspěch a výkon. Kruh ţen nás podporuje v tom být samy 

sebou, uvolnit se do své vlastní přirozenosti. 

 

Proč bohyně a čarodějky? Kaţdá ţena je bohyně i čarodějka, i kdyţ o tom moţná neví. Jako 

bohyně stvořitelka má dar přinášet nový ţivot na tuto zemi. Jako čarodějka je skrze své  

ţenské tělo přímo napojená na cykly a rytmy Země a Měsíce. Kdyţ přijmeme tyhle svoje dary, 

najdeme svou sílu, důstojnost a krásu jako ţeny. 

 
 

28.-30.1., Imbolc – svátek nového světla, nové naděje: patronka – bohyně Brighid, oheň 

inspirace, nový začátek, mystérium první menstruace- iniciace z dívky v ţenu  

(toto setkání jiţ proběhlo) 

 

25.-27.3. Ostara - vítání jara, probouzení jarní síly v nás, rovnodennost: rovnováha 

mezi dnem a nocí, rovnováha mezi muţským a ţenským principem v nás, ve vztazích, ve 

světě a v přírodě. Setkání s Eostre – bohyní jara, plodnosti a nového ţivota, jarní 

čarování: jak vyuţít energii tohoto období k posílení svých projektů, cílů a snů.  

(ještě je moţnost připojit se, po tomto setkání se skupina uzavírá) 

 

20.-22.5. Afrodíté - bohyně vášnivé lásky, prameny naší ţivotní energie: smyslnost a 

vášeň, probouzení vnitřního ohně, posvátná sexualita, oslava  ţenského těla, uctění naší 

vnitřní bohyně. Cesta bohyně lásky nás bude inspirovat k tomu, jak přinést vášeň do 

všech aspektů svého ţivota 

 

29.7.-2.8. Lammas – svátek sklizně: Příroda je na vrcholu plodnosti, můţeme poděkovat 

za její dary a uvědomit si, jaké plody přinášíme do světa a do svého ţivota my.  

Deméter – velká matka, bohyně země a úrody, otevírá témata ţena jako matka, 

stvořitelka nového ţivota, mystérium těhotenství, porodu, mateřství. překročení duality 

dobrá-špatná matka. 

Země jako naše matka,  propojení s přírodou skrze 4 ţivly, celonoční vision quest – cesta 

za vizí 

 



7.-9.10. Královna a vědma, vlastní ţenská síla, mystérium menopauzy – rituál uctění 

ţenské síly a moudrosti, léčení negativních obrazů přechodu, které si v sobě neseme, 

cesta vlčice – setkání s vlastní odvahou 

 

18.-20.11. Hekaté, moudrá stařena, temná bohyně. Jako iniciátorka, průvodkyně na 

cestě do podsvětí, přináší sílu, smrt, transformaci a znovuzrození 

Jako stará moudrá ţena, 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 přeţilo v našich ţivotech, co 

uţ nám neslouţí. Podnikneme vnitřní cestu k předkyním, starým moudrým ţenám a 

šamankám dávné minulosti. 
 

Jak a s čím budeme pracovat: 

Sdílení v ţenském kruhu, Konstelace, Archetypy Bohyní jako zdroj ţenské síly, Ţenské 

cykly, cykly přírody a práce s energií, Moudrost ţenského těla, Ţenská spiritualita 

spojená se zemí, Bytí v přírodě a propojení s jejími cykly, Techniky budování energie – 

tanec, zpěv, bubnování, práce s dechem, hlasem, Setkání s vnitřními průvodci a rádci, 

Rituál jako cesta transformace, Meditace, Ţenská péče dotekem, 
 

Prvního víkendu je moţné se účastnit samostatně. Od druhého víkendu se skupina pro větší 

intimitu a hloubku uzavírá. Kurz je pojat jako celek, proto na 2. víkendu vybíráme nevratnou 

zálohu 1000 Kč na 6. víkend. Na všechny ostatní víkendy záloha 700,-Kč. Pro přijetí do Školy 

se stačí přihlásit aspoň na 4 víkendy. 
 

Místo a čas:  

Zhoř u Pacova  a Skalka u Doks, Začátek pá 19 h, konec ne 14h , letní setkání pá-út 

Kurzovné: 2200,-Kč/víkend, letní prodlouţené setkání 3200,-Kč  

Slevy: ţeny na mateřské nebo zaplacení nevratné zálohy do 3.1., sleva 200Kč.  

Ubytování a vegetariánské jídlo:  

Zhoř 430,-Kč/den, Skalka(2.,3.,4.kurz) /385/den(meditárna) nebo 485/den(pokoj) 

 

Po odeslání přihlášky a zaplacení nevratné zálohy 700 Kč vám rezervujeme místo. 

(č.ú.1384768063/0800 var.symbol: vaše telefonní číslo., ve zprávě pro příjemce uveďte své 

jméno a Škola)  
 

Bliţší informace a přihlášky on line:www.zenskekruhy.cz 

Ivana: 737 445 123, megova@volny.cz,   

Katka: 603 287 450, Katerina.Kramolisova@centrum.cz 

 

Mgr. Katka Kramolišová (nar. 1971), Vystudovala jsem psychologii, prošla několik 

terapeutických výcviků: Gestalt terapie , Bodyterapie , Tantra . Od r. 1999 pracuji jako 

terapeutka, od r. 2000 vedu kurzy pro ţeny, od r. 2001 kurzy tantry. Organizovala jsem několik 

záţitkových cest na Krétu za objevováním naší zapomenuté minulosti. V r. 2004 jsem 

spoluorganizovala mezinárodní Festival Bohyně. Při své práci vyuţívám jak moderní metody práce s 

tělem, myslí a emocemi: Gestalt, bodyterapie, konstelace, tak metody tradičních učení: tantra, 

taoismus, šamanismus. Důleţitá je pro mě rovnováha mezi srdcem a myslí, duší a tělem.  

 Ţiju partnerem a dvěma malými syny v Praze 

Mgr. Ivana Megová (nar. 1967), pedagoţka, lektorka ţenských kurzů. Studovala jsem 

pedagogiku na PF UJEP a psychologii na FF UK, absolvovala jsem pětiletý psychoterapeutický 

výcvik SUR a dvouletý výcvik tantry u Johna Hawkena, semináře tantry u dalších učitelů (Piontek, 

Lowen, Hodosi). Od roku 2004 jsem lektorkou ţenských kurzů, vedla jsem pravidelný ţenský 

tantrický klub v Praze. Věnuji se i šamanismu (Pablo Russel, Alicia Hamm, J.Hawken), kultu Bohyně 

a dávnému postavení ţeny ve společnosti.Učím na střední škole, od října‘ 09 jsem na mateřské. 

Ţiji s partnerem, dospělým synem a maličkou dcerou v Praze 
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