
 

 
 

ŠAMANKA - červnové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 

28.5.-
5.6.2013 

19:00 ŽÁBA KRÁLOVNA seminárka 
Nevšední program z rukou Agentúry 

Hakinen - Jorkinen.  Více informací na 
našich stránkách a přímo v čajovně. 

1.6.13 12:00 Odeklínání - Noira 
zadní 

čajovna 
Setkání z kurzu Odeklínání.  Více na 

www.carovnezrcadlo.cz 

3.6.13 18:30 
Mohendžodáro - Blanka 

Milevová 
zadní 

čajovna 

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 

3.6.13 19:00 Písničkování 
přední 

čajovna 
Když jsi v čajovně, řekni to písní.   

6.6.13 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

6.6.13 19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
seminárka 

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

7.6.13 18:00 
Škola smíchu                            

- Jiří Hamerský 
seminárka 

Pojďme se nabít energií. 
Pojďme se dostat do lepší nálady. 

Pojďme si užít večer, na který budeme 
ještě dlouho vzpomínat.   

www.peterbartal.cz 

8.-9.6. 
2013 

10:00 Šamanka opět na Minervě Tyršův dům 

Minerva tentokrát čokoládová!     
Nenechte si ujít všechny taje                      

a překvapení i u našeho stánku.     
www.minervazdravi.com 

8.6.13 10:00 Energie planet - Noira 
zadní 

čajovna 
Další díl kurzu Práce s energií.              

Více na www.carovnezrcadlo.cz 

10.6.13 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 

11.6.13 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

11.6.13 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 

13.6.13 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

15.6.13 9:00 Qi gong - Petr Kochlík seminárka 
Uzavřená skupina. Celodenní seminář.                                 

Více na www.zy-qigong.cz 



17.6.13 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 

17.6.13 19:00 Písničkování 
zadní 

čajovna 
Čaj a písně. 

18.6.13 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

18.6.13 19:00 
Večerní cesta za Duhou - 

Věra Erinti Hamtilová 
poradna 

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

www.samanka.cz 

18.6.13 19:00 
Na vlně vlastní životní síly    

- Kateřina Stejskalová 
seminárka 

Prožitkový večer s terapií Cesta podle 
Brandon Bays v propojení s pohybem;  

vstup 200,-  Více na 
www.peterbartal.cz 

20.6.13 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

20.6.13 19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
seminárka 

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

22.-23.6. 
2013 

10:00 Škola magie - Noira 
zadní 

čajovna 
Kurz rozvíjení magických sil.                    

Více na www.carovnezrcadlo.cz 

24.6.13 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 

25.6.13 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

25.6.13 18:00 
Klíč k mému srdci - 

Renata Marie Kwoková 
zadní 

čajovna 

Automatickou kresbou k sebepoznání.  
Přednáška s praktickou ukázkou a 

darem.  Info a rezervace na: 
renatamariekwokova@seznam.cz 

25.6.13 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 

27.6.13 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

27.6.13 19:00 

Šamanské večery:           
Rodina a naše kořeny                                            
- Věra Erinti Hamtilová 

seminárka 
Co jsou pro nás a my pro ně?  A jak to 

bude dál?  Přednáška s praktickou 
ukázkou;  vstup 100,- 

29.-30.6. 
2013 

  Škola Bílého havrana lesy 

Společná výprava obou běhů 
šamanské roční školy.  Uzavřená 

skupina.  Informace o dalším běhu na 
čísle 604 183 560 či mailu 

erinti@seznam.cz.   

          

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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