
 

 
 

ŠAMANKA - únorové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 
2.2.13 17:00 Oslava Hromnic s Noirou seminárka Soukromá akce. 

3.2.13 13:00 
Práce s energií – Čakry         

- Noira a Anithé 
zadní 

čajovna 

Energetický systém lidského těla, jeho 
posilování a cvičení. Info a rezervace 
www.carovnezrcadlo.cz/akce/prace-s-

energii 

3.2.13 18:30 Tensegrita s Jasenem seminárka 
Energizující toltécké cvičení jinak než 

jak ho znáte od nás, kontakt 
tensegritacz@gmail.com, vstup 100,- 

4.2.13 18:00 
Odeklínání – Duchovní 
podstata kleteb - Noira 

zadní 
čajovna 

Jak fungují kletby, prokletá místa, 
rodiny a komunity. Pozitivní a negativní 

magie. Info a rezervace 
www.carovnezrcadlo.cz/akce/odeklinani 

5.2.13 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

6.2.13 18:00 Qi gong - Petr Kochlík seminárka 
Uzavřená skupina.                                  

Více na www.zy-qigong.cz 

6.2.13 19:00 Písničkování 
zadní 

čajovna 
Pozor, tentokrát ve středu!                   

Přijďte si zahrát a zazpívat ;) 

6.2.13 20:00 
Radostné setkání - Dana 

Jirkalová 
seminárka 

Zastav se na chvíli svůj běh mezi prací 
a povinnostmi, uvolni tělo, protáhni se, 

nadechni se ... 
a s úúúlevou vydechni.  Více zde: 

www.peterbartal.cz/products/ 

7.2.13 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

9.-10.2. 
2013 

11:00 
Škola Bílého havrana - 

druhý běh 
seminárka 

Šesté setkání šamanské roční školy. 
Uzavřená skupina.  Informace o 

možnosti přihlášení do dalších běhů na 
604 183 560 či mailu 
erinti@seznam.cz.   

9.2.13 9:00 
Qi gong celodenní 

seminář - Petr Kochlík 
seminárka 

Uzavřená skupina.                                  
Více na www.zy-qigong.cz 

9.2.13 19:00 
Koncert tradiční čínské 

hudby 
seminárka 

k oslavě Nového čínského roku 
vodního hada v podání Jana 

Chmelarčíka a členů souboru Pražské 
S´-ču pořádá  škola Zhong Yuan 

Qigong;                                více na  
www.zy-qigong.cz 

10.2.13 18:30 Tensegrita s Jasenem seminárka 
Energizující toltécké cvičení jinak než 

jak ho znáte od nás, kontakt 
tensegritacz@gmail.com, vstup 100,- 



11.2.13 19:00 COKOLIV 
zadní 

čajovna 

Meditativně laděný koncert zpívajícího 
básníka Michala Čagánka. Host Jan 

Bezděk a jeho poezie. Více na 
http://prameninspirace.cz/ 

12.2.13 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

12.2.13 19:00 
Večerní cesta za Duhou - 

Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Poznejte sami sebe, své kořeny, svůj 
životní příběh.  Více info na 

www.samanka.cz 

13.2.13 19:00 
Návrat ke zdroji                      

- Kateřina Stejskalová 
seminárka 

Cesta nám pomáhá probudit se a spojit 
se se svým vlastním Zdrojem tvořivé 

síly.  Více zde: 
www.peterbartal.cz/products/ 

14.2.13 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

14.2.13 19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
seminárka 

Spontánní bubnování s tancem a 
zpěvem, 150,- + 50,- za půjčení bubnu 

16.-17.2. 
2013 

9:30 

Workshop pro pokročilé - 
biochemické soli Dr. 
Schüsslera - Žaneta 

Truplová Brachňáková 

seminárka 

Tento workshop je určený pro ty, kteří 
už se solemi pracují a absolvovali 

základní kurz.  Více na 
www.modryhad.cz 

17.2.13 18:30 Tensegrita s Jasenem seminárka 
Energizující toltécké cvičení jinak než 

jak ho znáte od nás, kontakt 
tensegritacz@gmail.com, vstup 100,- 

18.2.13 18:00 

Odeklínání – Zdroje 
negativního působení - 

Noira 

zadní 
čajovna 

Rodová prokletí, zlá vůle od nepřátel, 
popuzení duchové a další zdroje 

negativity. Info a rezervace 
www.carovnezrcadlo.cz/akce/odeklinani 

19.2.13 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

20.2.13 18:00 Qi gong - Petr Kochlík seminárka 
Uzavřená skupina.                                  

Více na www.zy-qigong.cz 

20.2.13 19:30 
Tajemství našeho života - 

Mgr. Gantulga Ganjuur 
zadní 

čajovna 

Napadlo vás někdy odkud jsme vlastně 
přišli?  Více zde: 

www.peterbartal.cz/products/ 

21.2.13 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

21.2.13 19:00 Písničkování 
zadní 

čajovna 

Zpívat a hrát s námi můžete až do 
rána.  Jen nezapomeňte jít další den do 

práce ;) 

21.2.13 19:00 
Člověk a Země                        

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Co je to vlastně Země?  A co pro nás 
znamená?  Přednáška s praktickou 

ukázkou;  vstup 100,- 

23.-24.2. 
2013 

9:00 
Homeopatie (nejen) pro 

rodiče - Jana Balušíková 
seminárka 

II. pokračování cyklu seminářů;  více na 
www.modryhad.cz 



23.-24.2. 
2013 

10:00 
Škola magie:            

Praktická magie - Noira 
zadní 

čajovna 

Jak funguje magie, správné načasování 
a provádění kouzel. Info a rezervace 
www.carovnezrcadlo.cz/akce/skola-

magie-praha 

24.2.13 18:30 Tensegrita s Jasenem seminárka 
Energizující toltécké cvičení jinak než 

jak ho znáte od nás, kontakt 
tensegritacz@gmail.com, vstup 100,- 

26.2.13 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

26.2.13 19:00 
Večerní cesta za Duhou - 

Věra Erinti Hamtilová 
poradna 

Poznejte sami sebe, své kořeny, svůj 
životní příběh.  Více info na 

www.samanka.cz 

27.2.13 18:00 Blízká setkání  seminárka 
Další zajímavá tematická beseda s 

členy české exopolitické společnosti.          
Vstup 100,-   

28.2.13 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

28.2.13 19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
seminárka 

Spontánní bubnování s tancem a 
zpěvem, 150,- + 50,- za půjčení bubnu 

        

 

  
 

Změna programu vyhrazena 
 

  

Čajovna Šamanka   

   

Čajovna a kavárna Šamanka   

Hálkova 8    
Praha 2, Nové Město   
120 00      
cajovna.samanka@ gmail.com  

  
www.samanka.cz 
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