
 

 
 

ŠAMANKA - prosincové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 

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 

2.12.13     
PO 

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

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

3.12.13   
ÚT 

17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

3.12.13   
ÚT 

17:30 Kytarování 
zadní 

čajovna 
Přijďte to zkusit s kytarami zase trochu 

jinak :) 

4.12.13    
ST 

19:00 

Překonání závislostí s 
Psychofonetikou                   
- Yehuda Tagar 

zadní 
čajovna 

Co jsou hlubší příčiny vzniku 
závislostí? A jsou za nimi skryty i 

skutečné oprávněné potřeby 
člověka?Obsáhneme současné 

přístupy v péči o mladistvé a praktické 
možnosti poskytované 

Psychofonetikou.  Více na 
www.pracepraha.cz 

5.12.13   
ČT 

9:00 

Překonání závislostí 
s Psychofonetikou                

-  seminář -                     
Yehuda Tagar 

zadní 
čajovna 

Seminář rozvíjející téma přednášky - 
POZOR! Účast na přednášce je 

podmínkjou k přihlášení na seminář.  
Více na www.pracepraha.cz 

5.12.13   
ČT 

17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

5.12.13   
ČT 

17:00 Plstící dílna 
přední 

místnost 

Tuto techniku si snadno zamilujete, 
stejně jako jí vytvořená díla.  Přidejte 

se k otevřené společnosti, vítán je 
každý.   

5.12.13   
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
seminárka 

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

6.-8.12. 
2013      

PÁ - NE 
10:00 Šamanka na Minervě 

Michnův 
palác 

Navštivte nejen nás na vánoční 
vanilkovo medové Minervě a odneste 
si s sebou její jedinečnou atmosféru.   

6.12.13   
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.     



7.12.13    
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 

7.12.13    
SO 

17:00 
Pohanství v Polsku               

- Enenna 
seminárka 

Dozvíme se něco o pohanských 
hnutích na sever od nás, něco o historii 

pohanských náboženství od 
předkřesťanských dob dodnes, o 

posvátných místech v Polsku, trochu o 
Wicce, ale i jiných skupinách a něco 

málo o aktuální situaci u našich 
sousedů.  Více na 

http://pohanskaspolecnost.cz/ 

9.12.13    
PO 

18:30 
Adventní koncert Rajské 

zahrady  
zadní 

čajovna 
Posvátné písně z celého světa.    

9.12.13    
PO 

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

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

10.12.13   
ÚT 

17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

10.12.13   
ÚT 

19:00 

Karma z pohledu 
Mongolské šamanky - 

Gantulga Ganjuur  
seminárka 

Dle tradičního mongolského 
duchovního učení má každý člověk ne 

jednu, ale dokonce čtyři karmy. 
Vícena: www.peterbartal.cz 

11.12.13    
ST 

19:00 
Ego a láska                               

- Gantulga Ganjuur  
seminárka 

Láska je pramen všeho bytí. Jak jí 
však dosáhnout, jak ji najít? Co nám 

překáží v tom, abychom ji mohli 
skutečně poznat?  Více na: 

www.peterbartal.cz 

12.12.13    
ČT 

17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

12.12.13    
ČT 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 
Pějme píseň do kola.  Nebo do 

čtverce.   

13.12.13   
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.     

14.-15.12. 
2013       

SO + NE 
19:00 

Magická očista, obrana a 
ochrana - Noira 

zadní 
čajovna 

Psychická očista a ochrana je nutností 
pro moderního člověka.                          

Více na www.carovnezrcadlo.cz 

16.12.13    
PO 

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

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

17.12.13    
ÚT 

17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

17.12.13      
ÚT 

18:30 
Carolanovy Vánoce s 

keltskou harfou 
zadní 

čajovna 

A především pak s šikovnými harfeníky 
a jejich hbitými prsty na hýčkaných 

nástrojích.  Přijďte podlehnout 
nádherné atmosféře…  



19.12.13   
ČT 

17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

19.12.13   
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
seminárka 

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

20.12.13    
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.     

21.12.13  
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 

21.-22.12. 
2013      

SO+NE 
11:00 

Škola Bílého havrana 
2.ročník - zahájení  

seminárka 

Úvodní setkání nástavby šamanské 
roční školy. Uzavřená skupina.  

Informace o programu Škola Bílého 
havrana na čísle 604 183 560 či mailu 

erinti@seznam.cz.   

Vánoční 
svátky 

  

O úpravách otvírací doby 
v tomto období Vás 

budeme informovat na 
našich stránkách. 

  Děkujeme za pochopení :) 

30.12. 
2012 - 

1.1.2013     
PO - ÚT 

  Čajovna zavřena 
celá 

čajovna 
Přejeme krásné poslední/první dny 

roku 

          
 

Změna programu vyhrazena 
 

 

  

Čajovna Šamanka   

   

Čajovna a kavárna Šamanka   
Hálkova 8    
Praha 2, Nové Město   
120 00      
cajovna.samanka@ gmail.com  

  
www.samanka.cz 

   

     
 

mailto:cajovna.samanka@%20gmail.com

