
 

 
 

ŠAMANKA - zářijové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 

3.9.2013 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

3.9.2013 19:00 Dikša seminárka Otevřené setkání, více informací brzy.   

5.9.13 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

6.9.13 18:00 Om healing seminárka 
Om healing je prastará duchovní 
metoda léčby.  Přijďte a zažijte ji, 

každý je vítán.     

9.9.13 19:00 Písničkování 
zadní 

čajovna 

S notami i bez not s nástroji a klidně i 
bez nich :). Máte-li chuť, jste vždy 

vítáni.   

10.9.13 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

11.9.13 19:00 

RUŠ terapií ke šťastnému 
životu bez trápení                  
- Hana Růžičková 

seminárka 

Proč se nám v životě dějí různá trápení 
a co s tím?  Přednáška s ukázkou.            

Vstup 150,-  Přihlášky a informace na 
www.rusterapie.cz 

12.9.13 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

12.9.13 19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
seminárka 

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

13.9.13 18:00 Om healing seminárka 
Om healing je prastará duchovní 
metoda léčby.  Přijďte a zažijte ji, 

každý je vítán.     

14.-15.9. 
2013 

10:00 Magie láska - Noira 
zadní 

čajovna 

Techniky milostné magie a dosahování 
spokojenosti v lásce.  Více na 

www.carovnezrcadlo.cz 

17.9.13 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

19.9.13 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

19.9.13 19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
seminárka 

POZOR! Pouze v případě deště.  
Spontánní bubnování s tancem a 

zpěvem, 150,- + 50,- za půjčení bubnu 

19.9.13 19:00 Písničkování 
zadní 

čajovna 

S notami i bez not s nástroji a klidně i 
bez nich :). Máte-li chuť, jste vždy 

vítáni.   

20.9.13 18:00 Om healing seminárka 
Om healing je prastará duchovní 
metoda léčby.  Přijďte a zažijte ji, 

každý je vítán.     

20.9.13 19:00 
Spojenci na Zemi                   

- MgA. Bára Stehlíková 
seminárka 

Úvodní přednáška cyklu pěti 
přednášek o spojencích. O jejich 

přivádění na Zem a způsobu, jakým 
mohou spolupracovat s lidskou bytostí, 
pokud se rozhodnou přijmout hmotnou 

formu.    Vstup 120,- 



20.9.13 18:30 Soul Conection Group 
zadní 

čajovna 

Povídání o nejrůznějších věcech za 
viditelným světem.  Otevřené setkání.  

Hovor probíhá v anglickém jazyce.   

21.-22.9. 
2013 

9:00 

Základní výukový kurz 
RUŠ terapie                                        

- Hana Růžičková 
seminárka 

Podrobné informace a podmínky účasti 
na www.rusterapie.cz 

21.-22.9. 
2013 

9:00 Šamanka na Minervě 
Michnův 

palác 

Opět nás můžete najít na oblíbeném 
festivalu zdraví a esoteriky, kde Vám 
budeme nabízet čaj, kávu a všelijaké 

laskominy.   

21.-22.9. 
2013 

11:00 
Škola Bílého havrana - 

druhý běh 
zadní 

čajovna 

Desáté setkání šamanské roční školy. 
Uzavřená skupina.  Informace o 

možnosti přihlášení do třetího běhu 
(start říjen 2013) na 604 183 560 či 

mailu erinti@seznam.cz.   

24.9.13 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

25.9.13 17:00 Lepení draků  seminárka 
Společné aktivity na křídlech podzimu!  

Vzhůru do oblak!! 

26.9.13 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

26.9.13 18:00 
Malování mandal - Renata 

Marie Kwoková 
zadní 

čajovna 
Zrušeno z důvodu nemoci 

26.9.13 19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
seminárka 

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

27.9.13 18:00 Om healing seminárka 
Om healing je prastará duchovní 
metoda léčby.  Přijďte a zažijte ji, 

každý je vítán.     

27.9.13 19:00 

Spojenci na Zemi                    
- Havraní lid -                                 

MgA. Bára Stehlíková 

zadní 
čajovna 

Druhá z cyklu pěti přednášek o 
spojencích. O jejich přivádění na Zem 

a způsobu, jakým mohou 
spolupracovat s lidskou bytostí, pokud 
se rozhodnou přijmout hmotnou formu.  

Vstup 120,- 

29.9.13 18:00 
Pradávné jeskynní umění 

a magie - Cerri Lee 
seminárka 

Přednáška o magii a umění prolnutá 
především zkušenostmi a vlastní 

tvorbou.  Více na 
http://pohanskaspolecnost.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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