
 

 
 

ŠAMANKA - listopadové akce 

    
Datum Čas akce místnost bližší informace 

2.11.14     
NE 

17:00 

Minulé životy, co nám 
odhalují a za jakých 

podmínek                                  
- Wahlgrenis 

zadní 
čajovna 

Pochopení situace, která nás zastavuje 
v tomto životě...  Odpouštěcí dopis 
jako klíč k přítomnému okamžiku...  

Opona mezi životem a smrtí... 
Vlastnosti, které si přinášíme z 

minulých životů...                                   
Vstup  250,- v předprodeji,                     

 290,- na místě.                                                         
Více na www.wahlgrenis.cz 

6.11.14     
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
seminárka 

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

6.11.14     
ČT 

19:00 

Vztahy jako vzájemná 
zrcadlení                                   

- Jana Šebestová 

zadní 
čajovna 

Jak na to, aby naše vztahy fungovaly k 
všestranné spokojenosti a co a proč 

nám druzí zrcadlí.                                                   
Vstup 150,-                                                      

Více na janasebes.blogspot.cz 

7.11.14     
PÁ 

18:00 
Vernisáž obrazů                    
Kristýny Radové 

přední 
čajovna 

Vernisáž překrásné výstavy obrazů, 
která bude zdobit přední místnost naší 

čajovny.                                                      
Více o autorce na www.tanka.cz 

7.11.14     
PÁ 

18:00 

Smrt a pohřeb: Rituály 
dávných i současných 

pohanů 

zadní 
čajovna 

Dvojitá přednáška:  Zakladatelky Lesa 
vzpomínek Vám budou vyprávět o 

vzniku myšlenky pohřbívání ke 
kořenům stromů.  V druhé části bude 
hovořit známý historik a antropolog 

Giuseppe Maiello Ph.D.     Vstup 100,-                                                        
Více na www.pohanskaspolecnost.cz 

7.11.14     
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.-9.11. 
2014   

SO+NE 
9:00 

Výukový kurz Terapie 
mysli pro pokročilé                                     
- Hana Růžičková 

seminárka 
Uzavřená skupina.  Více informací a 

přihlášky na www.terapiemysli.cz 

10.11.14    
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 
Pějme píseň do kola.  Nebo do 

čtverce.   

10.11.14    
PO 

19:00 Tančíme s Lamis seminárka 

Ladnost, ženskost, zvýšené 
sebevědomí, krásné držení těla, 

ladnou chůzi, zpevněné svaly...to vše 
Vám může orientální tanec dát.  Každá 

lekce je otevřená i začátečnicím.                                                      
Přihlášky na ursulah@seznam.cz 

Vstup 120,- 



14.11.14    
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.     

14.11.14    
PÁ 

19:00 
Sny se plní aneb…                 
- Jarka Lamačová 

zadní 
čajovna 

Rok života v Bhútánu, Zemi hřmícího 
Draka.  Zvyky, tradice, rozvoj, 

spiritualita, politika, práce ve školce 
"Malé palečky".  Promítání s 

přednáškou.                                   
Vstupné cca 200,-                                     

(příspěvky jdou na podporu školky)                                                   
Více na www.peterbartal.cz 

15.-16.11. 
2014           

SO + NE 
9:00 

Základy aromaterapie, 
zaměřené na běžné a 

akutní stavy                                       
- Lída Kotalíková 

zadní 
čajovna 

Jak poznat kvalitní oleje, jak je 
namíchat a použít.                                     

Využití jak v běžném provozu 
domácnosti tak i v domácí lékárně.                                                             

Cena kurzu 1500,-                                      
Více na www.aromadoteky.cz 

15.11.14     
SO 

15:00 

Princip torzního pole pro 
začátečníky                              

- Jana Šebestová 
seminárka 

Vše je tvořeno energií a Jana 
Šebestová strávila mnoho let 

výzkumem staré techniky našich 
předků na vypočítání jejích vlastností v 

daném bodě času a prostoru.                                                                         
Nyní se s Vámi o tuto techniku podělí.                                                                             

Více na janasebes.blogspot.cz 

17.11.14    
PO 

19:00 Tančíme s Lamis seminárka 

Ladnost, ženskost, zvýšené 
sebevědomí, krásné držení těla, 

ladnou chůzi, zpevněné svaly...to vše 
Vám může orientální tanec dát.  Každá 

lekce je otevřená i začátečnicím.                                                      
Přihlášky na ursulah@seznam.cz 

Vstup 120,- 

19.11.14     
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 

20.11.14       
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. 

20.11.14       
ČT 

19:00 
Spontánní bubnování, 

tanec a zpěv se Sueneém 
seminárka 

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

21.11.14     
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.     



23.11.14     
NE 

15:00 TARDIS Day seminárka 

Whowiani Praha Vás zvou na 51. 
výročí vysílání seriálu Doctor Who.  
Těšte se na přednášky k tematice 
seriálu, promítání krátkého filmu o 

začátcích natáčení a hlavně setkání s 
dalšími fanoušky.                                     

Vstup volný.   

24.11.14    
PO 

19:00 Tančíme s Lamis seminárka 

Ladnost, ženskost, zvýšené 
sebevědomí, krásné držení těla, 

ladnou chůzi, zpevněné svaly...to vše 
Vám může orientální tanec dát.  Každá 

lekce je otevřená i začátečnicím.                                                      
Přihlášky na ursulah@seznam.cz 

Vstup 120,- 

24.11.14    
PO 

19:30 Písničkování 
zadní 

čajovna 
Užijte si v naší čajovně se známými 

hity!   

28.11.14     
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.     

29.11.14      
SO 

13:00 
Den setkávání:                                
Až k hranicím 

zadní 
čajovna 

Přijďte diskutovat, něco nového se 
dozvědět, naučit se některé meditační 

techniky či se jen bavit.                                     
Více na www.cesta-poznani.cz 

29.-30.11. 
2014              

SO + NE 
9:00 

Výukový kurz Terapie 
mysli pro pokročilé                                     
- Hana Růžičková 

seminárka 
Uzavřená skupina.  Více informací a 

přihlášky na www.terapiemysli.cz 

7.11. - 
7.12. 2014 

  
Vernisáž obrazů                    
Kristýny Radové 

přední 
čajovna 

Celý měsíc se budete moci těšit z 
nádherných děl této malířky.                       

Více o jejím díle na www.tanka.cz 

          
 

Změna programu vyhrazena 
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