
Provázet vás budou sestry Katka 
Kramolišová a Monika Hložánková.
Konečně se naše čarodějnické kořeny 
protnuly a rozhodly jsme se spolu uspořádat 
ženskou výpravu do kouzelných a divokých 
Bílých Karpat, kraje Žítkovských a jiných 
„bohyní“, léčitelek a bylinkářek.

Kraje krásného i drsného, který se každého, 
kdo jej navštíví, hluboce dotkne a budete-li 
otevřené, promění i vás.

Víkend je výživným elixírem, namíchaným 
z těchto ingrediencí:

Síla krajiny -budeme putovat Bílými 
Karpaty, krajinou drsnou i krásnou, která 
zrodila nejen moudré vědmy a léčitelky, ale 
také jedinečné místní lidi – kopaničáře.

Příroda jako učitelka – budeme 
naslouchat horám, loukám a lesům, 
stromům, rostlinám i zvířatům, skrze které 
k nám promlouvá příroda a ukazuje nám, co 
právě teď potřebujeme vidět a vědět.

Naše kořeny – napojíme se na staré lidové 
tradice, ve kterých přežívá vědění našich předků.

Ženská moudrost, ženské čarování – 
skrz hluboký kontakt se svým tělem i duší 
budeme objevovat kořeny své síly a moudrost 
našeho těla.

Sdílení a tvoření v ženském kruhu – tak 
jako kdysi dávno si ženy vyprávěly u draní peří, 
scházely se u studny, nebo v posvátném 
ženském prostoru – červeném stanu, 
necháme se obnovit a vyživit alchymií 
ženského kruhu, budeme společně tvořit 
a čarovat.

Jóga, meditace, rituály, zpívání, tanec 
a mnoho dalšího – společná pokladnice 
našich darů je pestrá a bohatá, máte se 
na co těšit.
Rezervujte si místo, je jich jen 16!

Jak? Klikněte na tlačítko „přihlásit se“ dole na 
stránce, vyplňte přihlášku (formulář má dvě 
strany), pošlete zálohu a místo je vaše :-)

Informace
• Časy
Pátek 2. 10. – příjezd od 16 hod.,   
18 hod. večeře, 19 hod. program;
Neděle 4. 10. – konec cca 15–16 hod.
• Cena:
Kurzovné:
Při platbě zálohy do 14. 8. 2 900 Kč
Platba od 14. 8. do 25. 9.  3 200 Kč
Záloha     2 000 Kč
Storno do 31. 8. 50%, od 1. 9. 100% zálohy.
Pokud za sebe seženete náhradnici, zálohu 
vrátíme.

Zálohu pošlete prosím na č.ú. 
7155040287/0100, jako VS uveďte svoje 
telefonní číslo a ve zprávě pro příjemce 
uveďte Vaše jméno a název kurzu.
• Jídlo a ubytování: dvě noci, polopenze 
– 2x snídaně, 2x večeře
1 100 Kč – ubytování v šestilůžkovém pokoji
1 250 Kč – ubytování ve čtyřlůžkovém pokoji
1 500 Kč – ubytování ve dvoulůžkovém pokoji 
(k dispozici pouze 1)

V ceně sauna, wifi, dle počasí úžasné 
západy slunce.

Fotografie ubytování:
https://www.chalupy-bile-karpaty.cz/
fotogalerie/

Těšíme se na vás!
Organizační informace
Začátek kurzu: 2. 10. 2020, 18.00 hod.
Konec kurzu: 4. 10. 2020, 16.00 hod.
Cena:  3 200 Kč  
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