
 

 
 

ŠAMANKA - březnové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 

2.-3.3. 
2013 

11:00 
Škola Bílého havrana - 

první běh 
seminárka 

Desáté setkání šamanské roční školy. 
Uzavřená skupina.  Informace o 

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

3.3.13 13:00 
Práce s energií – Šestý 

smysl - Noira 
zadní 

čajovna 

Různé druhy jasnozřivosti a intuice a 
jejich rozvíjení. Info a rezervace 
www.carovnezrcadlo.cz/akce/                  

prace-s-energii 

3.3.13 18:30 Tensegrita s Jasenem seminárka 
Energizující toltécké cvičení jinak než 

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

4.3.13 18:00 
Odeklínání – Jak se zbavit 

negativity - Noira 
zadní 

čajovna 

Různé možnosti lámání kleteb -  
magické, psychologické a kreativní. 

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

4.3.13 19:00 Písničkování seminárka S blížícím se jarem s novým elánem? 

5.3.13 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

5.3.13 19:00 

Probuzení srdce –          
život v plnosti a radosti 

- J. Matičková a 
A.Tancerová 

seminárka 
Jsme tvůrci svého života, ale něco nám 
chybí a nevíme co. Info a přihlášky na 

jarmila@springlover.cz 

6.3.13 18:00 Qi gong - Petr Kochlík seminárka 
Uzavřená skupina.                                  

Více na www.zy-qigong.cz 

7.3.13 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

7.3.13 19:00 
Řecké mysterijní kulty - 

doc. Radek Chlup 
seminárka 

Přednáška předního odborníka v 
oblasti náboženství a kultury 

starověkého Řecka, zaštítěná Českou 
pohanskou společností; vstup 70,- 

9.-10.3. 
2013 

10:00 Šamanka na Minervě 
Michnův 

palác 

Opět se s námi můžete setkat i na 
známém festivalu zdraví a esoteriky.  

Více na www.minervazdravi.cz 

9.3.13 9:00 
Qi gong celodenní 

seminář - Petr Kochlík 
seminárka 

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

10.3.13 18:30 Tensegrita s Jasenem seminárka 
Energizující toltécké cvičení jinak než 

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

12.3.13 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 



12.3.13 19:00 
Večerní cesta za Duhou - 

Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

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

www.samanka.cz 

14.3.13 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

14.3.13 19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
seminárka 

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

16.-17.3. 
2013 

9:00 
Homeopatie (nejen) pro 
rodiče - Jana Balušíková 

seminárka 
III. pokračování cyklu seminářů;  více 

na www.modryhad.cz 

16.-17.3. 
2013 

11:00 
Škola Bílého havrana - 

druhý běh 
zadní 

čajovna 

Sedmé setkání šamanské roční školy. 
Uzavřená skupina.  Informace o 

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

17.3.13 18:30 Tensegrita s Jasenem seminárka 
Energizující toltécké cvičení jinak než 

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

18.3.13 18:30 
Mohendžodáro - Blanka 

Milevová 
seminárka 

Milá ženo,přijd probudit a znovu nalézt 
svou ženskou sílu. Mohendžodáro je 

tady a teď a je dostupné každé ženě v 
každém věku. Více na 
www.mohendzodaro.cz 

18.3.13 19:00 Písničkování 
zadní 

čajovna 
Pro všechny, kdo si rádi zazpívají, nebo 

zaposlouchají :) 

19.3.13 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

19.3.13 19:00 

Probuzení srdce –          
život v plnosti a radosti 

- J. Matičková a 
A.Tancerová 

seminárka 
Jsme tvůrci svého života, ale něco nám 
chybí a nevíme co. Info a přihlášky na 

jarmila@springlover.cz 

20.3.13 18:00 Qi gong - Petr Kochlík seminárka 
Uzavřená skupina.                                  

Více na www.zy-qigong.cz 

21.3.13 17:00 
Oslava slunovratu s 

Noirou 
zadní 

čajovna 
Více na http://www.carovnezrcadlo.cz/ 

21.3.13 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

21.3.13 19:00 

Beseda o baltském 
pohanství - Prof. Michael 

Strmiska 
seminárka 

Beseda s významným hostem;  vstup 
50,- více na 

http://pohanskaspolecnost.cz 

21.3.13 19:00 
Šamanské léčení                        

- Věra Erinti Hamtilová 
poradna 

Co z rad a metod šamanismu můžeme 
použít i dnes.  A co všechno se vlastně 

dá léčit?  Přednáška s praktickou 
ukázkou;  vstup 100,- 

23.-24.3. 
2013 

10:00 
Škola magie:                    

Věštění - Noira 
zadní 

čajovna 

Naučte se věštit bez příruček a správně 
se ptát karet. Info a rezervace 

www.carovnezrcadlo.cz/akce/skola-
magie-praha 



24.3.13 18:30 Tensegrita s Jasenem seminárka 
Energizující toltécké cvičení jinak než 

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

25.3.13 18:30 
Mohendžodáro - Blanka 

Milevová 
seminárka 

Milá ženo,přijd probudit a znovu nalézt 
svou ženskou sílu. Mohendžodáro je 

tady a teď a je dostupné každé ženě v 
každém věku. Více na 
www.mohendzodaro.cz 

26.3.13 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

27.3.13 18:00 
Blízká setkání exopolitiky 

a politiky 
seminárka 

Moderuje: Jan Sueneé Marek, hosté: 
Vladimír Suchý (lucidní snění a astrální 

cestování), Jan Korál (exopolitika a 
politika), a další. 

Součástí přednášky je věnován velký 
prostor diskusi nad osobními příběhy.        

Vstup 100,-   

28.3.13 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

28.3.13 19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
seminárka 

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

31.3.13 18:30 Tensegrita s Jasenem seminárka 
Energizující toltécké cvičení jinak než 

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

          
 

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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