
 

 
 

ŠAMANKA - březnové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 

1.3.14      
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 

3.3.14                
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 
S písní na rtech, s rukou na strunách.  

4.3.14      
ÚT 

17:30 
Magické pohyby                     

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100 Kč 

6.3.14      
ČT 

17:30 
Magické pohyby                     

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100 Kč 

7.3.14      
PÁ 

17:00 

Vykuřovadla v rituálech a 
očistných technikách            

- Michael Rymer 

zadní 
čajovna 

Přijďte objevit toto tajemství vůně a 
kouře, které kráčí s lidmi již po tisíce 

generací.  Vstup 180 Kč.  Více na 
www.pohanskaspolesnost.cz 

7.3.14      
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.     

8.3.14      
SO 

13:15 
Den setkávání                         

- Cesta poznání 
seminárka 

Opět nás čekají různorodé přednášky 
ze 4 sekcí: svět kolem nás, zdraví, 

duchovní rozvoj a psychologie.  Vstup 
200 Kč.   Více na www.cesta-

poznani.cz 

8.-9.3. 
2014       

SO - NE 
10:00 

Magie peněz                            
- Noira 

zadní 
čajovna 

Co nám brání v prosperitě? Rituály 
zažehnávání finančních bloků a kleteb 

a tajemství magie peněz.                                
Více na www.carovnezrcadlo.cz 

11.3.14    
ÚT 

17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100 Kč 

12.3.14     
ST 

18:00 
Partnerské vztahy                 
- Marcela Pešková 

seminárka 

Od rezignace k životu, od kompromisu 
k lásce.  Seminář je určen jednotlivcům 

i párům.  Vstup 300 Kč.                              
Více na www.caspromen.cz 

13.3.14     
ČT 

17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100 Kč 

13.3.14     
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
seminárka 

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

14.3.14     
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.     



15.3.14      
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 

15.-16.3. 
2014        

SO - NE 
9:00 

Výukový kurz Terapie 
mysli pro pokročilé                           
- Hana Růžičková 

seminárka 

Výhradně pro abolventy základního 
kurzu, kteří se naučí pokročilejší 

techniky práce na sobě a budou mít 
příležitost zpracovat další témata.                                                       

Více na www.terapiemysli.cz 

17.3.14     
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 
Přijďte a pozvěte i přátele.    

18.3.14    
ÚT 

17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100 Kč 

18.3.14    
ÚT 

19:00 
Vítězný dech                                     

- Gantulga Ganjuur  
seminárka 

Mezi nádechem a výdechem probíhá 
celý náš život.  Bez dechu nepřežijeme 
více než několik minut.  Vstup 100 Kč.  

Více na www.peterbartal.cz 

19.3.14     
ST 

19:00 
Zvonivé tóny                                   

- Jana  Šouflová 
zadní 

čajovna 

Zapomenutí bardové a harfenící 
putovali krajinou a s sebou nosili svůj 

nástroj a své příběhy.  Jana Šouflová a 
její harfa je přivedou mezi nás.                                                  

Výši vstupného si určujete sami.                                                     
Více na www.peterbartal.cz 

19.3.14     
ST 

19:00 
Být ve spojení                                   
- Jiří Šmejkal 

seminárka 

Večer věnovaný otázkám a 
odpovědím, které přijdou, když 

hledáme.                                Více na 
www.bytvespojeni.cz 

20.3.14      
ČT 

17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100 Kč 

21.3.14     
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.     

22.-23.3. 
2014       

SO - NE 
9:00 

Běžné a akutní stavy a 
jejich léčba pomocí 

éterických olejů                                
- Lída Kotalíková 

zadní 
čajovna 

Komplexní úvod do aromaterapie - 
úrazy, nemoci, aromaterapie v 

domácnosti...  Cena víkendu 1400 Kč 
Více na www.aromadoteky.cz 

22.-23.3. 
2014       

SO - NE 
10:00 

Škola Bílého havrana 
2.ročník                                             

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

Čtrvté setkání nástavby šamanské 
roční školy. Uzavřená skupina.  

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

erinti@seznam.cz.   

25.3.14    
ÚT 

17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100 Kč 

27.3.14     
ČT 

17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100 Kč 



27.3.14     
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
seminárka 

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

28.3.14     
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.     

29.3.14      
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 

          
 

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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