
 

 
 

ŠAMANKA - říjnové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 

1.10.14     
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 

2.10.14     
ČT 

17:30 
Magické pohyby                      

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

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

2.10.14     
ČT 

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 

3.10.14     
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.     

5.10.14     
NE 

15:00 

Skutečné důvody upálení 
mistra Jana Husa                    

- OLDM 
seminárka 

Tématem Vás provede teolog Martin 
Chadima.  Více na www.malachim.cz 

5.10.14     
NE 

17:00 

Jak porozumět dětské 
duši                                            

- Wahlgrenis 

zadní 
čajovna 

Jak porozumět dětské duši? 
Dítě jako vetřelec, nezastupitelná role 

rodičů, jak na jméno dítěte, co nám 
říkají dětské nemoci...                            

Otázky i odpovědi.                                        
Vstup 250,- v předprodeji, 290,- na 

místě www.wahlgrenis.cz 

8.10.14      
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 

8.10.14      
ST 

19:00 

Jak vzít odpovědnost za 
zdraví do svých rukou             

- Jana Šebestová 

zadní 
čajovna 

Strava, postoje a emoce, životní styl.  
Vše musí být v rovnováze. 

  Vstup 150,-                                              
Více na www.janasebes.blogsopt.com 

9.10.14     
ČT 

17:30 
Magické pohyby                      

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

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

9.10.14     
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
seminárka 

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

10.10.14    
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.     



11.-12.10. 
2014       

SO+NE 
9:00 

Základní výukový kurz 
Terapie mysli                            

- Hana Růžičková 
seminárka 

Podrobné informace a podmínky účasti 
na www.terapiemysli.cz 

13.10.14     
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 
Letí šíp savanou a další osvědčené 

hity!   

15.10.14    
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 

15.10.14    
ST 

19:00 

Jak vzít odpovědnost za 
zdraví do svých rukou                          

- Jana Šebestová 

zadní 
čajovna 

Strava, postoje a emoce, životní styl.  
Vše musí být v rovnováze.    

Vstup 150,-                                              
Více na www.janasebes.blogsopt.com 

16.10.14    
ČT 

17:30 
Magické pohyby                      

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

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

17.10.14     
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.     

22.10.14     
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 

22.10.14     
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 

23.10.14    
ČT 

17:30 
Magické pohyby                      

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

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

23.10.14    
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. 

23.10.14    
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
seminárka 

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

24.10.14     
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.     

25.10.14      
SO 

13:00 

Umělecký prožitkový 
seminář a rituál Samhainu 

s Cerri Lee 
seminárka 

Propojení se s předky po krvi, kostech 
a kultuře.  Pochopení země a 

veškerého života na ní - rostlin, 
živočichů i minerálů - vše, co žije, 

umírá a vrací se zpět k matce.        
Vstup 250,- (členové ČPS 200,-)                                                 

Více na: www.pohanskaspolecnost.cz 

27.10.14      
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 
Přijďte si nad šálkem čaje užít zpěv a 

poslech písní.   



29.10.14     
ST 

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 

30.10.14     
ČT 

17:30 
Magické pohyby                      

- Věra Erinti Hamtilová 
seminárka 

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

31.10.14     
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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