ŠAMANKA - dubnové akce
akce

místnost

bližší informace

Otvíráme v 18:00

celá
čajovna

O Velikonočním pondělí se na vás
budeme těšit v podvečer.

Mohendžodáro - Blanka
Milevová

seminárka

Milá ženo,přijd probudit a znovu nalézt
svou ženskou sílu. Mohendžodáro je
tady a teď a je dostupné každé ženě v
každém věku. Více na
www.mohendzodaro.cz

17:30

Magické pohyby - Věra
Erinti Hamtilová

seminárka

Toltécké cvičení, vstup 100,-

2.4.13

19:00

Probuzení srdce –
život v plnosti a radosti
- J. Matičková a
A.Tancerová

Jsme tvůrci svého života, ale něco nám
seminárka chybí a nevíme co. Info a přihlášky na
jarmila@springlover.cz

3.4.13

18:00

Qi gong - Petr Kochlík

seminárka

3.4.13

20:00

Vítězný dech - Mgr.
Gantulga Ganjuur

seminárka

4.4.13

17:30

Magické pohyby - Věra
Erinti Hamtilová

seminárka

4.4.13

19:00

Práce s hlasem a kresbou
seminárka
- Eva Dušejovská

5.4.13

19:00

RUŠ terapií k životu bez
trápení - Hana Růžičková

Datum

Čas

1.4.2013 18:00

1.4.2013 18:30

2.4.13

seminárka

Uzavřená skupina.
Více na www.zy-qigong.cz
Přednáška s praktickou ukázkou; více
na www.peterbartal.cz; vstup 100,Toltécké cvičení, vstup 100,Nástroje a hlas s sebou, papíry a
pastely máme; vstup 150,více na: alikvoty.blogspot.com
Přednáška distribuovaná přes
Slevomat.cz; více na
http://www.rusterapie.cz/

6.-7.4.
2013

11:00

Škola Bílého havrana druhý běh

přední
čajovna

Osmé setkání šamanské roční školy.
Uzavřená skupina. Informace o
možnosti přihlášení do dalších běhů na
604 183 560 či mailu
erinti@seznam.cz.

6.-7.4.
2013

9:00

Homeopatie (nejen) pro
rodiče - Jana Balušíková

seminárka

IV. pokračování cyklu seminářů; více
na www.modryhad.cz

9:00

Běžné akutní stavy a
jejich léčba pomocí
éterických olejů Ludmila Kotalíková

zadní
čajovna

Informace o kurzu a přihlašování na
www.aromadoteky.cz

poradna

Praktický, zasvěcovací seminář práce s
energií je možné absolvovat jako
součást cyklu nebo samostatně. Více
na www.carovnezrcadlo.cz

6.-7.4.
2013

7.4.13

13:00

Kurz práce s energií
čtyřech živlů - Noira

8.4.13

18:30

Mohendžodáro - Blanka
Milevová

seminárka

Milá ženo,přijd probudit a znovu nalézt
svou ženskou sílu. Mohendžodáro je
tady a teď a je dostupné každé ženě v
každém věku. Více na
www.mohendzodaro.cz

8.4.13

19:00

Písničkování

zadní
čajovna

Pro všechny, kdo si rádi zazpívají,
nebo zaposlouchají :)

Magické pohyby - Věra
Erinti Hamtilová

9.4.13

17:30

9.4.13

Večerní cesta za Duhou 19:00
Věra Erinti Hamtilová

9.4.13

19:30

seminárka
poradna

Návrat ke zdroji - Kateřina
seminárka
Stejskalová

Toltécké cvičení, vstup 100,Poznejte sami sebe, své kořeny, svůj
životní příběh. Více info na
www.samanka.cz
Prožitkový večer s terapií Cesta podle
Brandon Bays; vstup 200,Více zde: www.peterbartal.cz

zadní
čajovna

Téměř po celý den budete moci nejen
obdivovat čajovou keramiku Lucie
Hrbkové při její prodejní výstavě;
provoz místnosti není omezen

seminárka

Přednáška distribuovaná přes
Slevomat.cz; více na
http://www.rusterapie.cz/

Magické pohyby - Věra
Erinti Hamtilová

seminárka

Toltécké cvičení, vstup 100,-

Spontánní bubnování,
tanec a zpěv se Sueneém

seminárka

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

Kouzelné městečko
konviček

10.4.13

12:00

10.4.13

RUŠ terapií k životu bez
19:00
trápení - Hana Růžičková

11.4.13

17:30

11.4.13

19:00

12.4.13

Ukončení výstavy
17:00 společnou živou kresbou
- Eva Dušejovská

13.4.13

13:00

Harfenické setkání

zadní
čajovna

13.4.13

13:00

RUŠ terapií k životu bez
trápení - Hana Růžičková

seminárka

13.4.13

20:00

Vernisáž výstavy Jana
Ackermana

seminárka

14.4.13

18:30

Tensegrita s Jasenem

seminárka

15.4.13

19:00

RUŠ terapií k životu bez
trápení - Hana Růžičková

seminárka

16.4.13

17:30

Magické pohyby - Věra
Erinti Hamtilová

seminárka

Toltécké cvičení, vstup 100,-

16.4.13

19:00

Probuzení srdce –
život v plnosti a radosti
- J. Matičková a
A.Tancerová

seminárka

Jsme tvůrci svého života, ale něco nám
chybí a nevíme co. Info a přihlášky na
jarmila@springlover.cz

17.4.13

18:00

Qi gong - Petr Kochlík

seminárka

17.4.13

19:00

Dej vědět písní - Michal
Čagánek

zadní
čajovna

21.4.13

18:30

Tensegrita s Jasenem

seminárka

seminárka

Přijďte kdo rádi používáte svůj hlas.
Nástroje s sebou, papíry a pastely
máme; vstup 150,více na: alikvoty.blogspot.com
Pokud prostě milujete harfy a hru na
ně, jste vítáni ať už s harfou nebo bez
Přednáška distribuovaná přes
Slevomat.cz; více na
http://www.rusterapie.cz/
Umělec v krajině. Výstava bude zdobit
seminární místnost až do 12.5., tak
neváhejte přijít kdykoliv v otvírací době.
Energizující toltécké cvičení jinak než
jak ho znáte od nás, kontakt
tensegritacz@gmail.com, vstup 100,Přednáška distribuovaná přes
Slevomat.cz; více na
http://www.rusterapie.cz/

Uzavřená skupina.
Více na www.zy-qigong.cz
Meditativně laděný koncert zpívajícího
básníka; vstup 80,www.prameninspirace.cz
Energizující toltécké cvičení jinak než
jak ho znáte od nás, kontakt
tensegritacz@gmail.com, vstup 100,-

22.4.13

18:30

Mohendžodáro - Blanka
Milevová

seminárka

Milá ženo,přijd probudit a znovu nalézt
svou ženskou sílu. Mohendžodáro je
tady a teď a je dostupné každé ženě v
každém věku. Více na
www.mohendzodaro.cz

22.4.13

19:00

Písničkování

zadní
čajovna

Pro všechny, kdo si rádi zazpívají,
nebo zaposlouchají :)

19:00

Probuzení srdce –
život v plnosti a radosti
- J. Matičková a
A.Tancerová

23.4.13

Náhrada za 30.4.2013
Jsme tvůrci svého života, ale něco nám
seminárka
chybí a nevíme co. Info a přihlášky na
jarmila@springlover.cz

24.4.13

18:00 Blízká setkání ve Vesmíru

seminárka

Další zajímavá tematická beseda s
členy české exopolitické společnosti.
Moderuje Jan Sueneé Marek.
Vstup 100,-

25.4.13

19:00

Spontánní bubnování,
tanec a zpěv se Sueneém

seminárka

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

18:30

Setkání s anděly
- Jiří Kapeš

seminárka

Pochopení nás samých skrze světlo,
které je naší podstatou.
Více na: www.andelska-pomoc.cz,
jiri.kapes72@gmail.com, 608 83 38 68

Škola magie: Duchové a
bytosti - Noira

zadní
čajovna

Tensegrita s Jasenem

seminárka

26.4.13

27.-28.4.
10:00
2013

28.4.13

18:30

Naučte se pracovat s komunikovat s
duchovními bytostmi. Info a rezervace:
www.carovnezrcadlo.cz
Energizující toltécké cvičení jinak než
jak ho znáte od nás, kontakt
tensegritacz@gmail.com, vstup 100,-

29.4.13

18:30

Mohendžodáro - Blanka
Milevová

seminárka

Milá ženo,přijd probudit a znovu nalézt
svou ženskou sílu. Mohendžodáro je
tady a teď a je dostupné každé ženě v
každém věku. Více na
www.mohendzodaro.cz

30.4.13

17:30

Magické pohyby - Věra
Erinti Hamtilová

seminárka

Toltécké cvičení, 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

