
 

 
 

ŠAMANKA - listopadové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 

1.11.13    
PÁ 

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.     

1.11.13    
PÁ 

19:15 

Spojenci na Zemi -                   
Vodní bytosti                                    

- MgA. Bára Stehlíková 
seminárka 

V pořadí třetí přednáška z pětidílného 
cyklu o spojencích. Voda je živá ví, co 
zpívá ve vlnění v doteku břeh a hlubina 

co zná a o čem vzpomíná to vidí v 
zrcadlení bezbřehost příběhů i na 

hladině chvění vyputuje a zpět se vrátí 
Zemi kameny obejme peřejemi zrcadlo 

oblohy obloha v zrcadlení co učí o 
přechodech a proměnách, co mění.   

Vstup 120,- 

2.-3.11. 
2013       

SO + NE 
10:00 Duchové a bytosti - Noira 

zadní 
čajovna 

Speciální opakování oblíbeného 
semináře o komunikaci s 

jemnohmotnými bytostmi se uskuteční 
v období svátku Halloweenu,                                          

kdy je hranice mezi světy nejtenčí.                                              
Více na www.carovnezrcadlo.cz 

4.11.13     
PO 

19:00 Tensegrita s Jasenem seminárka 
Energizující toltécké cvičení jinak než 

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

5.11.13     
ÚT 

17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

7.11.13    
ČT 

17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

7.11.13    
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
seminárka 

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

7.11.13    
ČT 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 
Pějme píseň do kola.  Nebo do čtverce.   

8.11.13     
PÁ 

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.     

9.-10.11. 
2013       

SO + NE 
10:00 

Magie živlů a  sedmi 
planet            - Noira 

zadní 
čajovna 

Čtyři živly a sedm planet tvoří základ 
esoterických nauk od starověku.  Více 

na www.carovnezrcadlo.cz 

9.-10.11. 
2013      

SO + NE 
9:00 

Základní výukový kurz 
RUŠ terapie                                        

- Hana Růžičková 
seminárka 

Podrobné informace a podmínky účasti 
na www.rusterapie.cz 

11.11.13  
PO 

17:30 
Malování na sklo - 
Společné aktivity 

zadní 
čajovna 

Část zadní čajovny opět obsadí 
kreativní stůl Společných aktivit - 

přijďte se přidat a užít si atmosféru 
společného tvoření, akce je otevřená 

všem zájemcům.   



11.11.13  
PO 

19:00 Tensegrita s Jasenem seminárka 
Energizující toltécké cvičení jinak než 

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

12.11.13  
ÚT 

17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

13.11.13   
ST 

19:00 
Peníze v našem životě         

- Mirek Vojáček 
seminárka 

Peníze jsou projevem naší energie ve 
vnějším světě.  Dozvíte se, jak vysokou 
hranici svého příjmu máte podvědomě 

nastavenou, kde se vaše omezení 
vzala a co s nimi dělat.                                          

Více na www.peterbartal.cz 

14.11.13    
ČT 

17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

14.11.13    
ČT 

19:00 
Sny našich srdcí - 

Nammo 
seminárka 

Kolikrát denně o sobě pochybujete?  
Naše dětské sny v nás byly ušlapány 

velmi záhy na naší cestě tímto 
zrozením.  Pojďme se na ně znovu 

podívat.              Více na 
www.peterbartal.cz 

15.11.13   
PÁ 

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.     

15.11.13   
PÁ 

19:15 
Spojenci na Zemi                   

- MgA. Bára Stehlíková 
seminárka 

V pořadí čtvrtá přednáška z pětidílného 
cyklu o spojencích. O jejich přivádění 

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

Vstup 120,- 

16.11.13  
SO 

17:00 

Germánské runy v 
minulosti a v současnosti 

- Šárka Catalessi 
Sedláková 

seminárka 

Přednáška o germánských runách, 
jejich významech a využití jak v 
kontextu Ásatrú tak mimo něj.                                                        

Více na http://pohanskaspolecnost.cz/ 

18.11.13  
PO 

19:00 Tensegrita s Jasenem seminárka 
Energizující toltécké cvičení jinak než 

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

19.11.13   
ÚT 

17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

21.11.13   
ČT 

17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

21.11.13   
ČT 

19:00 
Spojenci na Zemi                   

- MgA. Bára Stehlíková 
zadní 

čajovna 

Pátá a poslední přednáška pětidílného 
cyklu o spojencích. O jejich přivádění 

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

Vstup 120,- 

21.11.13   
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
seminárka 

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

22.11.13  
PÁ 

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.     



23.11.13  
SO 

10:00 Odeklínání  - Noira 
zadní 

čajovna 

Opakování úspěšného třídílného 
semináře, který je zaměřen na 

rozeznání a odstranění negativních 
vlivů ve vašem životě. Více na 

www.carovnezrcadlo.cz 

25.11.13  
PO 

19:00 Tensegrita s Jasenem seminárka 
Energizující toltécké cvičení jinak než 

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

26.11.13  
ÚT 

17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

26.11.13  
ÚT 

19:00 
Co je šamanismus                  

- Ivo Musil 
seminárka 

Šamanismus je rozšířený po celém 
světě. Různé kultury k němu ale 

přistupují různě a samotné praktikování 
šamanismu je kulturně podmíněné. 
Přednáška s prakticku ukázkouv, s 

sebou psací potřeby, šátek na zakrytí 
očí a karimatku;  vstup 100,- 

27.11.13  
ST 

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 

28.11.13  
ČT 

17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

29.11.13  
PÁ 

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.     

30.11.-
1.12. 
2013        

SO + NE 

9:00 

Základní výukový kurz 
RUŠ terapie                                        

- Hana Růžičková 
seminárka 

Podrobné informace a podmínky účasti 
na www.rusterapie.cz 

30.11.-
1.12. 
2013        

SO + NE 

10:00 Věštění z karet  - Noira 
zadní 

čajovna 

Také jste přemýšleli, odkud berou 
kartářky své přesné předpovědi, a 
často až zarážejícím způsobem 

výstižné výklady?  Více na 
www.carovnezrcadlo.cz 

          

Změna programu vyhrazena 
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