
 

 
 

ŠAMANKA - lednové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 

1.1.14   
ST 

  Šťastný Nový rok 
celá 

čajovna 
Čajovna uzavřena z důvodu svátku 

2.1.14   
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
seminárka 

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

4.-5.1. 
2014     

SO - NE 
10:00 Andělé - Noira 

zadní 
čajovna 

Nový Noiřin seminář se věnuje do 
hloubky komunikaci a anděly a 

andělské magii a léčení. Naučíte se jak 
začít vnímat svého Anděla Strážného a 

seznámíte se s nejmocnějšími 
andělskými bytostmi Více na 

www.carovnezrcadlo.cz 

6.1.14    
PO 

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

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

7.1.14     
ÚT 

17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

8.1.14   
ST 

19:00 
Najdi svůj cíl                               

- Mirek Vojáček 
seminárka 

Každý jsme obdařeni jedinečným 
talentem. Jeho využití nám ale brání 

různé předsudky, obavy a strach.  Co s 
tím?  Více na www.peterbartal.cz 

9.1.14   
ČT  

17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

9.1.14   
ČT  

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  
omezení vzala a co se s nimi dá 

udělat.                                                 
Více na www.peterbartal.cz 

9.1.14   
ČT  

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 
Rozezněme společně struny Nového 

roku 

10.1.14   
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.     

11.-12.1. 
2014     

SO-NE 
11:00 

Škola Bílého havrana 
2.ročník  

seminárka 

Druhé setkání nástavby šamanské 
roční školy. Uzavřená skupina.  

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

erinti@seznam.cz.   

13.1.14   
PO 

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

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

14.1.14  
ÚT 

17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 



15.1.14    
ST 

18:00 
Pravé a falešné já                   
- Marcela Pešková 

zadní 
čajovna 

Jak odhalit co je v našem životě naše 
vlastní a co je přejaté.  Žít svůj život 
předpokládá, že "víme" kdo jsme!        

Více na www.caspromen.cz 

15.1.14    
ST 

19:00 
Vítězný dech -                 

Mgr. Gantulga Ganjuur 
seminárka 

Dech nás provází od první do poslední 
vteřiny našeho života.  Ale využíváme 
ho naplno?  Přednáška s praktickou 
ukázkou; více na www.peterbartal.cz 

16.114     
ČT 

17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

16.114     
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
seminárka 

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

17.1.14    
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.     

18.-19.1. 
2014    

SO - NE 
9:00 Magie snů - Noira 

zadní 
čajovna 

Vstupte do říše snů a prozkoumejte 
všechny její aspekty a nástrahy.  Více 

na www.carovnezrcadlo.cz 

18.-19.1. 
2014    

SO - NE 
11:00 

Škola bílého havrana - 
čtvrtý běh 

seminárka 

Druhé setkání šamanské roční školy. 
Uzavřená skupina.  Informace o 

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

20.1.14    
PO 

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

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

21.1.14     
ÚT 

17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

22.1.14    
ST 

19:00 
Být ve spojení                          
- Jiří Šmejkal 

zadní 
čajovna 

Večer věnovaný otázkám a 
odpovědím, které přijdou, když 

hledáme;  tomu, co nás zajímá a co se 
objevuje na naší duchovní cestě.   

23.1.14    
ČT 

17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

23.1.14    
ČT 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 
S písní na rtech a na prstech prožijete 
další krásný večer v milé společnosti.   

24.1.14      
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.     

25.1.14    
SO 

13:15 Den setkávání 
zadní 

čajovna 

Poznejte zajímavé hosty z oblastí 
psychologie, zdraví, náboženství a 
dění dalších.  Otevřete se inspiraci.  

Více na www.cesta-poznani.cz 

25.1.14    
SO 

16:00 
Posvátná a obřadní místa 

pohanů 
seminárka 

Pásmo kratších přednášek či 
prezentací.  Očekávejte zajímavou 

výměnu zkušeností, zážitků, poznatků 
a také nápadů na výlety do krajiny.  

Více na http://pohanskaspolecnost.cz/ 



27.1.14       
PO 

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

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

28.1.14     
ÚT 

17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

30.1.14      
ČT 

17:00 
Přednáška Kataríny 

Hrčkové 
seminárka Více informací brzy 

30.1.14      
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
zadní 

čajovna 
Spontánní bubnování s tancem a 

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

31.1.14    
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.     

          

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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