
 

 
 

ŠAMANKA - říjnové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 

1.10.13 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

1.10.13 19:00 Dikša seminárka 
Předávání léčivé a rozvíjející energie.  

Více informací brzy.   

3.10.13 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

3.10.13 19:30 Cesta příběhů - Hivshu seminárka 

" Vše je život, život je ve všem" 
Poslechněte si tradiční inuitské příběhy 
a jejich moudrost z úst šamana z poza 

polárního kruhu.  Vstup 300,-                  
Více na www.peterbartal.cz 

3.10.13 19:00 Písničkování 
zadní 

čajovna 
Kytarová kapela Vás opět zve.  

4.10.13 18:00 Om healing seminárka 

Prastará skupinová léčebná metoda, 
při níž mantra Om harmonizuje 

přítomné v kruhu, jeho okolí i lidstvo.  
Patří všem lidem, přijďte a zažijte ji.     

5.-6.10. 
2013 

10:00 
Čakry, krystaly a práce s 

energií - Noira 
zadní 

čajovna 

Seminář uvádí do energie vlastního 
těla, naučíte se ji rozvíjet a mnoho 

dalšího.  Více na 
www.carovnezrcadlo.cz 

8.10.13 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

8.10.13 19:00 Vzdor a přijetí - Nammo seminárka 

Kdo se odváží podívat se? Jsi 
přesvědčen, že se Tě to netýká? 

Zveme Vás do kruhu, kde 
pozdvihneme závoje iluzí.  Vstup 300,-                                       

Více na www.peterbartal.cz 

10.10.13 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

10.10.13 18:00 

Ideální partnerský vztah      
- jak jej nalézt a udržet - 

Yehuda Tagar 

zadní 
čajovna 

Přednáška nás uvede do možností jak 
s nástroji Psychofonetiky komunikovat 
směrem na venek i do nitra a představí 
nám nezbytné předpoklady k vytvoření 

ideálního vztahu mezi partnery.          
Vstup 200,-  Více na 
www.pacepraha.cz       

10.10.13 19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
seminárka 

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

11.10.13 18:00 Om healing seminárka 

Prastará skupinová léčebná metoda, 
při níž mantra Om harmonizuje 

přítomné v kruhu, jeho okolí i lidstvo.  
Patří všem lidem, přijďte a zažijte ji.     



12.-13.10. 
2013 

9:00 

Běžné akutní stavy a 
jejich léčba pomocí                
éterických olejů -                           

Ludmila Kotalíková 

zadní 
čajovna 

Úvod do aromaterapie - zásady práce s 
oleji, řešení běžných problémů a 

mnoho dalšího. Informace o kurzu a 
přihlašování na www.aromadoteky.cz 

12.-13.10. 
2013 

9:00 

Základní výukový kurz 
RUŠ terapie                                        

- Hana Růžičková 
seminárka 

Podrobné informace a podmínky účasti 
na www.rusterapie.cz 

15.10.13 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

15.10.13 19:00 Dikša seminárka 
Předávání léčivé a rozvíjející energie.  

Více informací brzy.   

16.10.13 19:00 
Funkční princip                      
- Mirek Vojáček 

seminárka 

Náš život jsou emoce.  Občas nám 
dělají ze živoat peklo, a tak různě 

utíkáme.  Jde to i jinak.  Vstup 200,-                             
Více na www.peterbartal.cz 

17.10.13 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

17.10.13 19:00 
Hojnost vnitřní a vnější        

- Nammo 
seminárka 

Mnoho lidí žije ve stavu nouze.  Ale co 
to je?  A co je hojnost?  A jak se dostat 

od jedné ke druhé.  Vstup 300,-                 
Více na www.peterbartal.cz 

18.10.13 18:00 Om healing seminárka 

Prastará skupinová léčebná metoda, 
při níž mantra Om harmonizuje 

přítomné v kruhu, jeho okolí i lidstvo.  
Patří všem lidem, přijďte a zažijte ji.     

19.-20.10. 
2013 

10:00 Praktická magie - Noira 
zadní 

čajovna 

Srozumitelný a komplexní úvod do 
magie, naučíte se vše potřebné.                        
Více na www.carovnezrcadlo.cz 

21.10.13 19:00 
Zlahúčka - Michal 

Čagánek 
zadní 

čajovna 

Meditativně laděný koncert zpívajícího 
básníka a spisovatele Michala 

Čagánka. Vstupné 80,-. Více o autorovi 
a jeho tvorbě na 

www.prameninspirace.cz 

22.10.13 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

22.10.13 19:00 

Vernisáž výstavy děl 
aktivního horolezce              

a fotografa                             
Ondřeje Černého 

seminárka 

Uchvacující tvorba pana Černého 
představuje horolezecký sport. 

Fotografie jsou z oblastí Himalájí, 
Dolomit, Alp, Tater, českých 
pískovcových skal a dalších.               
Více  brzy na našem webu.  

24.10.13 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

24.10.13 19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
zadní 

čajovna 
Spontánní bubnování s tancem a 

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

24.10.13 19:00 
Dveře ke zpěvu                      

- Zdeněk Šimanovský 
seminárka 

Změňte "neumím" na "umím".  
Odstraňte bloky a otevřete dveře do 
krajiny zpěvu.  Vstup 300,- Více na 

www.peterbartal.cz 



25.10.13 18:00 Om healing seminárka 

Prastará skupinová léčebná metoda, 
při níž mantra Om harmonizuje 

přítomné v kruhu, jeho okolí i lidstvo.  
Patří všem lidem, přijďte a zažijte ji.     

26.-27.10.  
2013 

11:00 
Škola bílého havrana - 
zahájení třetího běhu 

seminárka 

Úvodní setkání šamanské roční školy. 
Uzavřená skupina.  Informace o 

možnosti přihlášení do tohoto běhu na 
604 183 560 či mailu 
erinti@seznam.cz.   

29.10.13 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

29.10.13 19:00 Dikša seminárka 
Předávání léčivé a rozvíjející energie.  

Více informací brzy.   

31.10.13 17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

31.10.13 19:00 Písničkování 
zadní 

čajovna 
Přijďte si zazpívat a zaposlouchat.   

          

Změna programu vyhrazena 
 

 

Čajovna Šamanka  
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Praha 2, Nové Město  
120 00     
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