
 

 
 

ŠAMANKA - květnové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 

1.5.2014    
ČT 

17:00 
Čajovna otevřena později 

z důvodu oslav jara 
celá 

čajovna 
Děkujeme za pochopení 

2.5.14     
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.     

2.5.14     
PÁ 

19:00 

Jak duchovní zákonitosti 
ovlivňují psychiku 

člověka - Petr Turoň 

zadní 
čajovna 

Vznik psychických a vztahových 
problémů z hlediska reinkarnace, 

karmy, zrcadlení a dalších duchovních 
zákonitostí. Způsoby odstraňování                               

těchto problémů.                                                               
Vstup 100 Kč 

3. - 4. 5. 
2014       

SO - NE 
9:00 

Základní výukový kurz 
terapie mysli - Hana 

Růžičková 
seminárka 

Uzavřená skupina.                                  
Více na www.terapiemysli.cz 

4.5.14     
NE 

15:00 

Alchymie: Úvodní studie       
- Miroslav „Bafomet“ 

Mlynář 

zadní 
čajovna 

Esoterní společnost OLDM Vás zve na 
jednu ze svých pravidelných besed.  

Vstup volný.   

7.5.14     
ST 

18:00 Zavíráme 
celá 

čajovna 
Vyrážíme putovat nocí lesem.  

Děkujeme za pochopení :) 

8.5.14     
ČT 

18:00 Otevíráme  
celá 

čajovna 

Z důvodu státního svátku čajovna je 
čajovna otevřena až v podvečer.  

Budeme se na Vás těšit.   

8.5.14     
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
seminárka 

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

8.5.14     
ČT 

19:30 
Meditace                                    

- Antonia Pagáčová 
zadní 

čajovna 
Uvolněte se a nalaďte.                           

Více na www.cestaradosti.cz 

9.5.14      
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.     

10.5.14     
SO 

13:00 Den setkání seminárka 

Cesta poznání Vás zve nadalší den 
plný poučení a zajímavých hostů.                     
Určitě prozkoumejte program na: 

www.cestapoznani.cz 

10.-11.5. 
2014       

SO - NE 
10:00 Praktická magie - Noira 

zadní 
čajovna 

...aneb jak začít používat magii pro 
zlepšení svého života. Naučte se 

formulovat svůj záměr a vyhnout se 
nejčastějším příčinám neúspěchu.               
Více na www.carovnezrcadlo.cz 

12.5.14     
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 

Proč medvěd pláče v dutině stromu?  
Přijďte si zazpívat odpověď na tuto a 

další otázky.   

12.5.14     
PO 

19:30 

Conscious Expansion & 
Healing Workshop                             

- Alex Till 
poradna 

Seminář vedený v angličtině, vstup 
volný. 



13.5.14     
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 

14.5.14     
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 

14.5.14     
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 

15.5.14      
ČT 

18:00 
Já, žena                                     

- Veronika Dvořáková 
zadní 

čajovna 

Jak vyzařovat ženskost a jemnost a 
zároveň být silná a zaměřená.  Cyklus 

volně navazujících setkání.   
Rezervace na 

verodvorakova@seznam.cz či                  
na 608 840 905.      Vstup 400,- 

15.5.14      
ČT 

19:00 
Komunikace se zvířaty                                  

- Míša Petersen 
seminárka 

Naučíme se jak „vysílat a přijímat 
informace“. Budeme zvířatům 

naslouchat, ale i naslouchat jejich 
ušima, vidět jejich očima.  Rezervace 

na nusta@nusta.cz nebo                       
sms 775 696 008.  Vstup 300,- 

16.5.14     
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.     

19.5.14     
PO 

18:00 

Komunikace s bytostmi 
jemnohmotného světa                   

- Wahlgrenis 

zadní 
čajovna 

Kyvadlo, věštecká mapa, spirituální 
vějíř - Podivné zvuky a situace, jak je 

zvládnout - Co dělat, když nás 
paralyzuje strach - Jak si přeložit 

signály, které k nám z jemnohmotného 
světa promlouvají. 

250.- v předprodeji, 290.- na místě 
www.wahlgrenis.cz 

21.5.14     
ST 

19:00 
Být ve spojení                                   
- Jiří Šmejkal 

seminárka 

Na naší cestě obvykle narazíme na 
překážky, které je třeba zdolat.  Večer 

věnovaný právě tomuto tématu.                               
Více na www.bytvespojeni.cz 

22.5.14     
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
seminárka 

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

23.5.14     
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.     

24.-25.5. 
2014                

SO + NE   
9:00 

Výukový kurz Terapie 
mysli                                                                              

- Hana Růžičková 
seminárka 

Uzavřená skupina.                                  
Více na www.terapiemysli.cz 



26.5.14     
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 
Přijďte si zazpívat a zahrát.   

26.5.14     
PO 

19:30 

Conscious Expansion & 
Healing Workshop                             

- Alex Till 
poradna 

Seminář vedený v angličtině, vstup 
volný. 

27.5.14     
ÚT 

17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka 

Toltécké cvičení, známé i pod názvem 
Tensegrita, vstup 100,- 

29.5.14      
ST 

17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka 

Toltécké cvičení, známé i pod názvem 
Tensegrita, vstup 100,- 

30.4.14        
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.     

31.5.14        
SO 

18:00 

Malé střepiny času - 
vernisáž výstavy                   

pana Borise Šlechty 
seminárka 

Průřez autorovou tvorbou.  Nejen 
obrazy, ale i loutky - to vše bude k 

vidění.  Více informací brzy na našich 
stránkách. 

31.5. - 
1.6. 2014     
SO +NE 

10:00 Šamanka na Minervě 
Michnův 

palác 

Minerva se tentokrát dotýká i tématu 
tance.  Chutě do toho, a kdybyste při 
tom dostali chuť na něco dobrého - 
budete jistě vědět, kam se obrátit :) 

          
 

Změna programu vyhrazena 
 

 

  

Čajovna Šamanka   

   

Čajovna a kavárna Šamanka   

Hálkova 8    
Praha 2, Nové Město   
120 00      
cajovna.samanka@ gmail.com  

  
www.samanka.cz 

   

     

     
     
     

     
 
Od 31.5. jste zváni na výstavu obrazů a děl Borise Šlechty  

                           „Malé střepiny času“,  
která bude probíhat v přední a seminární místnosti 
                                   Čajovny Šamanka.   
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