
 

 
 

ŠAMANKA - únorové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 

1.-2.2. 
2014     

SO - NE 
10:00 Magie pro život  - Noira 

zadní 
čajovna 

Dozvíte se, odkud čerpat a jak se 
posouvat dál jako samostatně 

praktikující. Podrobně o magickém 
rituálu, použití svící a časování kouzel. 

Více na www.carovnezrcadlo.cz 

1.2.14     
NE 

14:00 
Terapie mysli                                 

- Hana Růžičková 
seminárka 

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

Uzavřená akce.                                            
Více na www.terapiemysli.cz 

2.2.14      
NE 

19:00 

Životní krize jako nová 
šance                                              

- Yehuda Tagar 
seminárka 

Naučíme se jak z nejrůznějších 
aspektů krize udělat své spojence.                               

Více na www.pracepraha.cz 

3.2.14      
PO 

17:30 Plstění 
zadní 

čajovna 

Pojďte se naučit plstit v příjemném 
kolektivu.   Akce Společných aktivit 

otevřená pro každého.   

4.2.14       
ÚT 

17:30 
Magické pohyby                     

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

5.2.14         
ST 

18:00 
Partnerské vztahy - 
Marcela Pešková 

zadní 
čajovna 

Od rezignace k životu,                                      
od kompromisu k Lásce.                           

Večer se systemickými konstelacemi.                                                    
Více na www.caspromen.cz 

5.2.14         
ST 

19:00 

Terapií mysli pro šťastné 
srdce                                         

- Hana Růžičková 
seminárka 

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

Uzavřená akce.                                            
Více na www.terapiemysli.cz 

6.2.14      
ČT 

17:00 
Žába královna 2013                       
- Katarína Hrčková 

seminárka 

Šamanské vzpomínky na tvorbu.  
Přednáška z 1.části Cyklu 5x3/2014.  

Rezervace a info na                                 
tel.: +420 603 961 711, Vstup 250,- 

6.2.14      
ČT 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 
Známé melodie, známá slova, přidejte 

se :) 

7.2.14    
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.     

7.2.14    
PÁ 

18:30 Spojení s předky - Hivshu 
zadní 

čajovna 

Prožitkové setkání s eskymáckým 
šamanem za zvuku bubnu.                     
Více na www.peterbartal.cz 

8.-9.2.   
2014      

SO - NE 
10:00 

Škola bílého havrana                  
třetí běh                                             

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Setkání šamanské roční školy. 
Uzavřená skupina.  Informace o 

možnosti přihlášení do dalších běhů na 
604 183 560 či mailu 
erinti@seznam.cz.   



11.2.14      
ÚT 

17:30 
Magické pohyby                     

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

11.2.14      
ÚT 

19:00 
Skutečná svoboda                   

- Mgr. Gantulga Ganjuur 
seminárka 

Každá věc, kterou v tomto životě 
milujeme, nám jednoho dne řekne „na 

shledanou“.  Naučme se opustit 
všechno a žít přítomným okamžikem.                   

Více na www.peterbartal.cz 

13.2.14      
ČT 

17:00 
Žába královna 2013                       
- Katarína Hrčková 

seminárka 

Šamanské vzpomínky na tvorbu.  
Přednáška z 1.části Cyklu 5x3/2014.  

Rezervace a info na                                 
tel.: +420 603 961 711, Vstup 250,- 

13.2.14      
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
zadní 

čajovna 
Spontánní bubnování s tancem a 

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

14.2.14      
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.     

15.-16.2. 
2014      

SO - NE 
10:00 

Škola Bílého havrana 
2.ročník                                             

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Třetí setkání nástavby šamanské roční 
školy. Uzavřená skupina.  Informace o 

programu Škola Bílého havrana na 
čísle 604 183 560 či mailu 

erinti@seznam.cz.   

15.-16.2. 
2014      

SO - NE 
10:00 Šestý smysl - Noira 

zadní 
čajovna 

Naučte se používat svůj šestý smysl a 
číst znamení ve svém okolí, bez 

pomůcek jako jsou kyvadlo a karty.                                          
Více na www.carovnezrcadlo.cz 

17.2.14       
PO 

18:00 Mandaly a mantry seminárka 
Otevřená akce pro všechny, kdo by si 

rádi užili malování mandal při poslechu 
vskutku příhodné hudby.   

17.2.14       
PO 

19:00 
Dotek Slunce - Tep života    

- Hivshu 
zadní 

čajovna 

Prožitkové setkání s eskymáckým 
šamanem.  17.2. je velmi významný 

den pro polární Inuity z oblasti 
Qaanaaq.  Uvítejme první paprsek 

Slunce u Polárních Inuitů i naše vlastní 
vnitřní Slunce...a světlo ..                                      

Vstup 400,-  Více na 
www.peterbartal.cz 

18.2.14     
ÚT 

17:30 
Magické pohyby                     

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

19.2.14                                         
ST 

19:00 
Být ve spojení                                   
- Jiří Šmejkal 

zadní 
čajovna 

Večer věnovaný otázkám a odpovědím, 
které přijdou, když hledáme.                                
Více na www.bytvespojeni.cz 

20.2.14              
ČT 

17:30 
Magické pohyby                     

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

20.2.14              
ČT 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 
S písní na rtech, s rukou na strunách.  



21.2.14                
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.     

21.2.14                
PÁ 

19:00 

Terapií mysli pro šťastné 
srdce                                         

- Hana Růžičková 
seminárka 

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

Uzavřená akce.                                            
Více na www.terapiemysli.cz 

22.-23.2. 
2014      

SO - NE 
10:00 Šamanka na Minervě 

Michnův 
palác 

Opět se na vás budeme těšit i v 
překrásných prostorách Michnova 
paláce, v milé atmosféře výstavy 

Minerva. 

25.2.14                  
ÚT 

17:30 
Magické pohyby                     

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

27.2.14                  
ČT 

17:30 
Magické pohyby                     

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

27.2.14                  
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
seminárka 

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

28.2.14            
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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