
  
 

 
 
 

22.10.-24.10.2010, Zhoř u Pacova 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Co nás čeká: 
• Sdílení naší moudrosti, radosti i bolesti v ženském kruhu 
• Archetypy Bohyní jako cesta k sebepoznání a zdroj ženské síly 
• Ženské cykly a práce s energií, tajemství ženského těla 
• Ženská spiritualita spojená se zemí, propojení s přírodou 
• Techniky budování energie – tanec, zpěv, bubnování, práce s dechem 
• Setkání s vnitřními průvodci a rádci 
• Rituál jako cesta transformace 

 
Místo: Zhoř u Pacova,  (pá 19-ne 14) 
Ubytování a vegetariánské jídlo: 430,-Kč/den 
Kurzovné:2200,-Kč, Slevy: ženy na mateřské nebo zaplacení nevratné zálohy do 22.9., sleva na 2000Kč. Po 
odeslání přihlášky a zaplacení nevratné zálohy 700 Kč na č.ú.1384768063/0800 vám rezervujeme místo. 
(var.symbol:dat.nar., ve zprávě pro příjemce uveďte své jméno a Div)  
Bližší informace a přihlášky on line:www.zenskekruhy.cz 
Přihlášky:  Ivana: 737 445 123, megova@volny.cz  
Katka: 603 287 450, Katerina.Kramolisova@centrum.cz 
 
 Mgr. Katka Kramolišová (nar. 1971), žiju partnerem a dvěma malými syny v Praze. Vystudovala jsem 

psychologii, prošla několik terapeutických výcviků: Gestalt terapie (MULTI-DI-MENS Institut), 
Bodyterapie (Eli Weidenfeld), Tantra (Skydancing Institut). Od r. 1999 pracuji jako terapeutka, od r. 2000 
vedu kurzy pro ženy, od r. 2001 kurzy tantry. Organizovala jsem několik zážitkových cest na Krétu za 
objevováním naší zapomenuté minulosti. V r. 2004 jsem spoluorganizovala Festival Bohyně – mezinárodní 
festival oslavy ženského principu (nejen pro ženy ☺). Při své práci využívám jak moderní metody práce s 
tělem, myslí a emocemi: Gestalt, bodyterapie, konstelace, tak metody tradičních učení: tantra, taoismus, 
šamanismus Ráda tancuju, hraju na šamanský i africký buben, zajímá mě moudrost tradičních kultur, lidská 
duše i tělo, historie a mytologie, věci mezi nebem a zemí, moji dva malí synové mě spolehlivě drží na zemi. 
 

 

Mgr. Ivana Megová (nar. 1967), pedagožka, lektorka ženských 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 ženských kurzů, vedla jsem pravidelný 
ženský tantrický klub v Praze. Věnuji se i šamanismu (Pablo Russel, Alicia Hamm, J.Hawken), kultu Bohyně a 
dávnému postavení ženy ve společnosti.Učím na střední škole, od října‘ 09 jsem na mateřské. Žiji 
s partnerem, dospělým synem a maličkou dcerou v Praze. 

 

Budeme se těšit na setkání s vámi Katka a Ivana 

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. V dnešní době nám obnovení této 
tradice může přinést vnitřní sílu a pocit návratu „domů“ 
Zveme vás na víkend probouzení nespoutaného ženského já, naší hluboké 
ženské přirozenosti - archetypu divošky a čarodějky, která dřímá 
v každé ženě. Je to zdroj naší síly a nezávislosti i spontánnosti a 
energie. Budeme se také věnovat propojení s našimi dávnými ženskými 
kořeny a s linií našich ženských předků . 


