
UMENIE MILOVANIA
tantra pre mužov a ženy, pre jednotlivcov a páry

s Amritou a Jonathanom na Slovensku

www.amrita.sk/master-lover

Túžiš po lepšom a úžasnejšom sexe, láske, intimite a spojení na úrovni duší?

Ponor sa do transformačného procesu posvätných techník
a staň sa božským majstrom/kou v milovaní.

Termín: 8. - 11. marec 2019                                                 
Miesto: Na slnečnej stráni, Vyhne, www.naslnecnejstrani.sk      

Jazyk: slovenský jazyk s prekladom do angličtiny

Seminár Umenie milovania, z anglického originálu Master lover, bol channelovaný 
osvietenou tantrickou majsterkou Mahasatvaa Ma Ananda Saritou.

Predstav si, aké by to bolo
 Dostaň konečne v sexe, láske a intimite presne to, po čom túžiš?
 Cítiť sa sebaistý/á vo svojej sexuálnej sile, prejave a vo svojich zručnostiach
 Poznať tajné umenia zvádzania
 Vedieť, čo tvojho partnera/ku šialene vzrušuje a ako mu/jej to dať
 Využívať potešenie tela na kultiváciu väčšej lásky a spojenia na úrovni duší
 Zažívať celotelové orgazmy a zmenené stavy vedomia
 Vedieť, ako využívať svoju sexuálnu energiu na spojenie s duchovnom
 Vedieť, ako funguje žena/muž emocionálne a sexuálne

Video: múdrosti tela
Transformačná cesta k sexualite – tento seminár ti pomôže:

 Vrátiť vášeň naspäť do tvojho milostného života.
 Vytvoriť si viac prepojenia, lásky a intimity so svojím partnerom/kou.
 Odblokovať a prečistiť svoje energetické centrá (čakry), aby si sa mohol/a 

otvoriť pritiahnutiu toho správneho partnera do života.
 Naučiť sa spôsoby ako si vytvoriť naplňujúci a zmysluplný sexuálny život.
 Zistiť, čo sa stane, keď prepojíš sex s láskou a spiritualitou.
 Naučiť sa ako využívať svoju sexuálnu energiu pre vyššie stavy vedomia.
 Prebudiť tvoju kundalíni energiu.
 Preliečiť ženské sexuálne dysfunkcie: neschopnosť mať orgazmus, bolestivé 

milovanie, nezáujem o sex, frigidita, atď.
 Preliečiť mužské sexuálne dysfunkcie: predčasná ejakulácia, erektilná 

dysfunkcia, strata libida, atď.



Čo je obsahom týchto seminárov
Počas  seminára  sa  ponoríme  do  hlbokého  tranformačného  procesu  cez

starodávne  meditácie,  posvätné  rituály,  intuitívny  tanec,  emocionálne  uvoľnenie,
zdieľanie, masáže, channelovanie, dýchacie cvičenia a techniky na aktiváciu tvojich
čakier a odblokovanie energie. Celý proces je bezpečný, nádherný a hravý. Týmto
seminárom budeš mať možnosť objaviť svoje skutočné ja a otvoriť  sa viac láske,
extáze, vnútornej múdrosti a božskosti.
Na seminári vytvárame vyváženú mužskú a ženskú energiu, čo znamená, že bude
rovnaký počet mužov a žien. Niekedy budeme pracovať každý zvlášť, niekedy v páre
a niekedy v skupine.

Rešpektujeme  tvoje  hranice.  Všetko  je  pod  tvojou  kontrolou.  Ty  sa
rozhoduješ,  do  akej  miery  sa  chceš  zapojiť.  Všetky  meditácie  a  techniky  sú  len
pozvánkou. Nie je nič, čo by si musel/a alebo mal/a urobiť.

Sexuálne spojenie nie je súčasťou náplne seminára. Zámer je inšpirovať
ťa, mať najlepší sex svojho života po tomto víkende. Buď pripravený/á, že budeš
nadšený/á,  užasnutý/á  a  premenený/á  ohľadne  celej  témy  sexuality,  lásky  a
vzťahov.Ak máš partnera/ku, bude nadšený/á a vďačný/á, že si sa zúčastnil/a tohto
seminára. Môžeš absolvovať seminár so svojím partnerom/kou alebo bez. V oboch
prípadoch zažiješ dramatický posun vo svojej sexualite a vzťahu. Ak si bez partnera,
seminár  ti  pomôže naštartovať  tvoje sebavedomie a pomôže ti  pritiahnuť  si  toho
správneho partnera do života.

Ceny
Kurzovné: 249,- € 
Včasná registrácia: 219,- €  do 8. januára 2019

Ubytovanie a strava: 115,- € za osobu, platí na mieste v hotovosti v eurách

Strava: vegetariánska - raňajky, obed, olovrant a večera. Bez bieleho cukru, kávy, 
drog a alkoholu počas celého trvania seminára.

Registrácia je v piatok: 17:00 - 18:00
Seminár začína v piatok o 18:00 a končí v pondelok o 17:00

Lektori:
Ma Prem Amrita

Tantrická lektorka, holistická terapeutka a médium. Amrita je hlboko zamilovaná do tantry
ako  spirituálnej  cesty  k  osvieteniu.  Fascinuje  ju  transformačná sila  tantry,  ktorá  dokáže
premeniť  bolesť na lásku a odomknúť tak tvoj  plný potenciál.  Jej  silná energia spolu so
schopnosťou vytvoriť bezpečný posvätný priestor vedie skupinu do hlbokej transformácie.

Jonathan Clarke

Tantrický  lektor,  lektor  jogy  a  meditácií,  kvalifikovaný  terapeut.  Okrem  toho  Jonathan
vychoval 2 deti a strávil 27 rokov v korporátnom biznise. To mu dáva hlbokú empatiu voči
tým, ktorí sa snažia prepojiť spirtituálnu prax s každodenným životom. Používa pohyb, dych
a potešenie na vyživovanie cesty osobnostného rozvoja a prepojenia s duchovnom.

Viac info: Surya Katka Štěpánková, katkastep5@gmail.com, 00421 903 608 455


