
 

 
 

ŠAMANKA - zářijové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 

1.9.14     
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 

S notami i bez not s nástroji a klidně i 
bez nich :). Máte-li chuť, jste vždy 

vítáni.   

2.9.14     
ÚT 

17:30 
Magické pohyby                      

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

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

4.9.14      
ČT 

17:30 
Magické pohyby                      

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

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

5.9.14     
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.     

7.9.14      
NE 

15:00 
Astrologie hermetická a 

hermeneutická 
seminárka 

Esoterní společnost OLDM Vám přináší 
vznešenou a starověkou nauku, která 

nás provází a fascinuje dodnes.  
Přednáší Pavel Turnovský, vstup volný.  

Více na www.malachim.cz 

9.9.14      
ÚT 

17:30 
Magické pohyby                      

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

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

10.9.14      
ST 

19:00 
Princip torzního pole             

- Jana Šebestová 
seminárka 

Porozumíte principu energetického 
pole, naučíte se spočítat energii jmen, 
určit vhodná data a "přečíst" každého, 
kdo Vám přijde do cesty.   Vstup 500,-                                         
Více na www.janasebes.blogsopt.com 

11.9.14     
ČT 

17:30 
Magické pohyby                      

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

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

11.9.14     
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
seminárka 

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

12.9.14     
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.     

13.-14.9. 
2014    

SO + NE 
10:00 Šamanka na Minervě 

Michnův 
palác 

Bylinková Minerva nabízí inspirující 
program a možnost poradit se s 

odborníky v mnoha oblastech.  My Vám 
nabídneme například bylinkový čaj :) 

15.9.14    
PO 

19:00 Písničkování 
zadní 

čajovna 

S notami i bez not s nástroji a klidně i 
bez nich :). Máte-li chuť, jste vždy 

vítáni.   

16.9.14    
ÚT 

17:30 
Magické pohyby                      

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

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

16.9.14    
ÚT 

19:00 
Meditace                                           

- Antonia Pagáčová 
seminárka 

Nalaďte se a zharmonizujte.                       
Více na www.cestaradosti.cz                         

Pozor!  Možná změna termínu. 



17.9.14     
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 

18.9.14     
ČT  

17:30 
Magické pohyby                      

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

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

19.9.14     
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.     

20.9.14     
SO 

13:00 Den setkávání 
zadní 

čajovna 

Cesta poznání si pro nás opět 
připravila čtyři zajímavé přednášky z 
různých oblastí.  Více informací na                                       

www.cesta-poznani.cz 

20.-21.9. 
2014       

SO + NE 
9:00 

Základní výukový kurz 
Terapie mysli                            

- Hana Růžičková 
seminárka 

Podrobné informace a podmínky účasti 
na www.terapiemysli.cz 

20.-21.9. 
2014       

SO + NE 
10:00 Šamanka na Ezoteře   

Tento víkend nás můžete také najít na 
oblíbené výstavě Ezotera.  

23.9.14     
ÚT 

17:30 
Magické pohyby                      

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

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

23.9.14     
ÚT 

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 200,-                                                         

Více na www.terapiemysli.cz 

24.9.14      
ST 

18:30 
Výuka šamanského zpěvu    

- Zdeněk Ordelt 
seminárka 

Ovládněte umění šamanského zpěvu, 
medicinských písní a tvorby písní síly.                                 

Pětidílný cyklus, cena 1000,-                               
Více na e-mailu okobohu@gmail.com               

či tel.: 603 509 654 

24.9.14      
ST 

19:00 
Princip torzního pole             

- Jana Šebestová 
zadní 

čajovna 

Porozumíte principu energetického 
pole, naučíte se spočítat energii jmen, 
určit vhodná data a "přečíst" každého, 
kdo Vám přijde do cesty.   Vstup 500,-                                         
Více na www.janasebes.blogsopt.com 

25.9.14    
ČT 

17:30 
Magické pohyby                      

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

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

25.9.14    
ČT 

18:00 
Já, žena                                     

- Veronika Dvořáková 
zadní 

čajovna 

Inspirativní setkání se ženami o 
ženách, mužích, životě, výzvách a 

dalších zajímavých tématech.                                    
Vstup od 275,- do 400,- Kč. 

25.9.14    
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
seminárka 

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



26.9.14     
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.     

27.9.14     
SO 

14:00 Setkání harfeníků 
přední a 

zadní 
místnost 

V tento den v čajovně uslyšíte 
nejkrásnější z okouzlujících tónů harf.  

Všichni harfeníci, jejich harfy a fanoušci 
harf jsou vítáni.   

29.9.14    
PO 

19:00 Písničkování 
zadní 

čajovna 

S notami i bez not s nástroji a klidně i 
bez nich :). Máte-li chuť, jste vždy 

vítáni.   

30.9.14     
ÚT 

17:30 
Magické pohyby                      

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

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

        

 

  
 

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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