
 

 
 

ŠAMANKA - červnové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 

31.5. - 
1.6. 2014     
SO +NE 

10:00 Šamanka na Minervě 
Michnův 

palác 

Minerva se tentokrát dotýká například 
tématu tance.  Chutě do toho a 

kdybyste při tom dostali chuť na něco 
dobrého - budete jistě vědět, kam se 

obrátit :) 

1.6.14       
NE 

15:00 
Duše                                          

- realita za hranicí mystiky 
zadní 

čajovna 

Vyprávění o duši v podání učence 
Centra pro védská studia a ochutnávka 

indických dobrot s doslova duchovní 
náplní.  Vstup zdarma.                                                                 

Více na www.malachim.cz 

1.6.14       
NE 

19:00 

Karma z poholedu 
mongolské šamanky                     
- Gantulga Ganjuur 

seminárka 

Dle tradičního mongolského 
duchovního učení má každý člověk ne 
jednu, ale dokonce čtyři karmy.  Vstup 

200 ,-               Více na 
www.peterbartal.cz 

3.6.14     
ÚT 

17:30 
Magické pohyby                      

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

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

5.6.14      
ČT 

17:30 
Magické pohyby                      

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

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

5.6.14      
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
seminárka 

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

6.6.14     
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.     

9.6.14     
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 
Přijďte si zazpívat a zahrát.   

10.6.14     
ÚT 

17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

11.6.14     
ST 

19:00 

Vědomost vs. Automat         
- povídání s Jiřím 

Adamem pro muže i ženy  
seminárka 

Spoustu věcí děláme automaticky (bez 
vědomé pozornosti), což je nám v 

mnoha případech k užitku, ale není 
tomu tak v případě sexu. A přesto při 

něm "automat" často zapínáme. 
Povídání o tom, jak automat vypnout a 

zrušit stereotyp. Vstup 100,- 

12.6.14      
ČT 

17:00 
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,- 



12.6.14      
ČT 

17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

13.6.14       
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.     

17.6.14    
ÚT 

17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

18.6.14     
ST 

19:00 

Terapií mysli                               
pro šťastné srdce                                                 
- Hana Růžičková 

seminárka 

Proč zažíváme různá trápení, proč je 
pro nás zdánlivě tak těžké se zbavit 

svých problémů a žít v pohodě, lásce a 
zdraví.  A jak to jednoduše lze změnit 

prostřednictvím Terapie Mysli.                    
Vstup 150,-                                                         

Více na www.terapiemysli.cz 

18.6.14     
ST 

19:00 
Být ve spojení                                   
- Jiří Šmejkal 

zadní 
čajovna 

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

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

19.6.14    
ČT  

17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

19.6.14    
ČT  

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
seminárka 

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

20.6.14     
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.     

22.6.14     
NE 

18:00 
Nemoc jako výkřik duše                  

- Wahlgrenis 
zadní 

čajovna 

Odkud se nemoc bere a jak k nám 
mluví.  Nemoci dědičné, nevyléčitelné, 
zranění.  Nenásilné způsoby „léčby“.  

Každý člověk může být zdravý.                                         
Vstup 250,- v předprodeji, 290,- na 

místě www.wahlgrenis.cz 

23.6.14     
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 

Na Písničkování nás čekají tradiční 
kousky (jako třeba ovocný zmrzlinový 
pohár ;) ) i netradiční.  Přijďte si vše 

užít společně s ostatními.   

24.6.14     
ÚT 

17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 

25.6.14     
ST  

10:00 

Jakou partnerku hledáte a 
jak ji získat?                                

- večerní povídání pro 
muže s Jiřím Adamem 

seminárka 

Najít (a získat) dívku svých snů není 
pohádka, ani šťastná náhoda. Stejně 

tak jako objevit vše po čem toužíte v té, 
kterou jste již našli. Workshop pro ty, 
kteří partnerku hledají, i pro ty kteří již 

našli. Vstup 100,- 

26.6.14      
ČT 

17:30 
Magické pohyby - Věra 

Erinti Hamtilová 
seminárka Toltécké cvičení, vstup 100,- 



27.6.14     
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.     

28.6.14     
SO 

13:00 Den setkávání seminárka 

Společnost Cesta poznání Vás zve na 
další den plný zajímavých přednášek.  

Určitě prozkoumejte program na: 
www.cesta-poznani.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 

  

    

    
    
    

    

    

     
Od 31.5. jste zváni na výstavu obrazů a děl Borise Šlechty "Malé střepinky času". 

 

mailto:cajovna.samanka@%20gmail.com

