
Zveme vás na kurz, 

 který vás podpoří na cestě k naplňující  sexualitě, pomůže Vám uvolnit se do 

vlastní ženské síly a nalézt ženu-bohyni uvnitř. 
 

Vydáme se na cestu poznávání, léčení a rozvíjení  sebe jako ženy, svého těla, své 

jedinečnosti. Budeme objevovat zdroj naší síly a životní energie.  V kruhu žen vytvoříme 

bezpečný prostor pro upřímné sdílení, léčení,vzájemnou podporu a inspiraci . Přijďte zažít 

hloubku a sílu ženského společenství. 

 
Co nás čeká: 

Tanec a dynamická cvičení k rozproudění energie, Masáže pro uvolnění a zvýšení citlivosti našeho těla, Rituály 

a meditace k prožití posvátné dimenze sebe sama, Dechová cvičení k prohloubení schopnosti prožívat své tělo, 

emoce i potěšení, Práce s energetickým tělem a čakrami, Sdílení v ženském kruhu i ve dvojicích pro 

vybudování upřímného a bezpečného prostoru podporujícího náš růst . 
 

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

Kurzovné: 1950,-Kč Slevy: pro ženy na mateřské nebo při zaplacení zálohy do 20.5. 1800,-Kč 

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

Přihlášky:Katka: 603 287 450, katerina.kramolisova@centrum.cz  Ivana: 737 445 123, megova@volny.cz 

http://mujweb.cz/www/kurzyprozeny, www.tantra.cz ,  

Po odeslání přihlášky a zaplacení zálohy 600 Kč na č.ú.1384768063/0800 (v.s.dat.nar.,ve zprávě pro příjemce 

uveďte své jméno a Úvod) vám rezervujeme místo. 

 

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. Učí na střední škole. Žije 

s partnerem a synem v Praze. 

 

 
 

20.-22.6.2008, Skalka u Doks 
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