
Návrat Bohyne:
ženské tantrické semináre pre nový úsvit na Slovensku  

s Amritou a Tanmayou

 Odomkni svoj plný potenciál sily a moci a staň sa Bohyňou, ktorou si.
 Otvor svoje srdce láske, súcitu a kráse.
 Objav posvätnú ženskú sexualitu a rozšír svoj orgazmický potenciál.
 Aktivuj svoje vrodené schopnosti liečenia, múdrosti a intuície.
 Nalaď sa na svoju spirituálnu cestu a kráčaj svoju cestu duše.
 Naučíš sa praktické nástroje a rýchle meditácie na skvalitnenie svojho 

každodenného života.

Termíny 2019:

Modul 1: Srdcová čakra – odhalenie Bohyne        26.04. - 28.04.2019 
Modul 2: Mystérium ženského lona                       05.07. - 07.07.2019
Modul 3: Žena liečiteľka, otvorenie sa intuícii      30.08. - 01.09.2019 
Modul 4: Majstrovstvo ženskej spirituality    08.11. - 10.11.2019 

Jazyk: slovenský jazyk s prekladom do angličtiny

Miesto konania:  Modul 1 Lovinka pri Lučenci
      Moduly 2, 3, 4 kaštieľ Voderady, Trnavský kraj

 
Tento kurz z anglického originálu Empowered Woman bol vytvorený tantrickou majsterkou 
Mahasatvaa Ma Ananda Saritou a jej Kaula tímom.

Na seminároch využívame transformačnú moc starodávnych meditácií,  spontánneho tanca,
zdieľania, masáží, dýchacích cvičení, posvätných rituálov a techník na odblokovanie čakier a
energie. Týmto kurzom budeš mať možnosť spoznať svoje skutočné ja a otvoriť sa tak prijatiu
viac lásky, extáze, vnútornej múdrosti a posvätnosti.
Semináre je možné absolvovať v akomkoľvek poradí a nie je nutné absolvovať všetky.

Ceny:
Kurzovné za jeden modul: 229,- € 
Zľavnená cena pri včasnej registrácii: 199,- €

Ceny za ubytovanie: Lovinka Voderady
Variant A - príchod vo štvrtok s večerou o 19:00      86,- €     122,- € 
Variant B - príchod v piatok ráno o 8:00 s raňajkami      82,- €       98,- € 
Odchod v nedeľu o 17:00. Posledné jedlo je olovrant.

Strava: Vegánska bez bieleho cukru, kávy, drog a alkoholu počas celého trvania seminára. V cene 
sú raňajky, obed, olovrant a večera.

Kontakt: Katka Štěpánková:  katkastep5@gmail.com  00421 903 608 455 

www.amrita.sk/tantra


