
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sejdeme se v předělovém období v roce: Na začátku února ve vzduchu ucítíme 

první závan jara, i když je země ještě možná schovaná pod sněhovou peřinou. 

Světla přibývá, noci ubývá, semínka v zemi se začínají chystat na příval jarní 

energie. Bohyně jara se začíná probouzet. 
 

Oslavíme první předzvěst jara a konce zimy. Je to příležitost vymést staré a přivítat nové. 

Připravit se na období růstu, provést vnitřní očistu a úklid.  

Naladíme se na přírodu jako mladou dívku: probouzející se bohyně jara – síla, která volá 

k životu semínka v zemi a mízu v kořenech stromů nám požehná v rituálu ženského zasvěcení. 

Semínka našeho potenciálu, naší ženské síly, dostanou požehnání k růstu a plnému rozvinutí. 

Patronka tohoto období, mladá, nespoutaná panenská bohyně, nevinná i divoká, nám pomůže 

napojit se na naši vnitřní divokou pannu, naši nespoutanou ženskou duši. 

Čeká nás také sdílení v ženském kruhu, tanec, bubnování, zpěv, práce s energií a vnitřní 

cestování.  
 

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

Kurzovné: 2100,-Kč, Slevy: Při přihlášení a zaplacení nevratné zálohy 600,-Kč do 6.1. cena 1900,-Kč 

Ubytování a  vegetariánské jídlo: 340,-Kč/den při spaní ve spol. místnosti, 440,-Kč/den při spaní v pokoji 

Přihlášky a bližší informace: Katka: 603 287 450, 775 287 450, katerina.kramolisova@centrum.cz,  
  Ivana: 737 445 123, megova@volny.cz  http://mujweb.cz/www/kurzyprozeny, www.zenskekruhy.cz 

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

 

 

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

Studovala pedagogiku na PF UJEP a psychologii na FF UK, absolventka pětiletého  psychoterapeutického 

výcviku SUR a dvouletého výcviku tantry u Johna Hawkena, seminářů tantry u dalších učitelů (Piontek, Lowen, 

Hodosi). Lektorka a asistentka kurzů tantry, vedla pravidelný ženský tantrický klub v Praze. Věnuje se 

šamanismu (Pablo Russel, Alicia Hamm, J.Hawken), kultu Bohyně a dávnému postavení ženy ve společnosti. Učí 

na střední škole. Žije s partnerem a synem v Praze. 

 

6.-8.2. 2009, SKALKA U DOKS 
Každá žena je bohyně i čarodějka, i když o tom 

možná neví. Jako bohyně stvořitelka má dar 

přinášet nový život na tuto zemi. Jako čarodějka 

je skrze své ženské tělo přímo napojená na cykly a 

rytmy přírody. Dříve se ženy scházely, aby si 

předávaly ženskou moudrost a ženská tajemství. 

V dnešním světě nám ženám tento prostor často 

chybí.  Zveme vás k obnovení této tradice, zveme 

vás do ženského kruhu, na cestu probouzení ženské 

síly, archetypu vnitřní bohyně a čarodějky.  
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