OD SEXU K NADVEDOMIU
tantrická cesta čakrami pre mužov a ženy, ktorí chcú objaviť svoj plný potenciál

s Amritou a Jonathanom na Slovensku
www.amrita.sk/
Seminár Od sexu k nadvedomiu bol channelovaný osvietenou tantrickou majsterkou
Mahasatvaa Ma Ananda Saritou. Je to séria tantrických víkendových seminárov, z ktorý
každý je tématicky zameraný na jednu čakru a témy s ňou súvisiace. Aktiváciou určitej čakry
získavame vnútornú múdrosť a daná oblasť nášho života sa posúva na vyššiu úroveň
poriadku. Otvorením celého čakrového systému sa spúšťa naša kundalini energia (hadia sila)
a otvárame sa tak svojmu plnému potenciálu a prijatiu božskosti.

1. Čakra - MULADHARA
Sexualita, energia, uzemnenie
Termín:

31. máj – 2. jún 2019

Miesto:

Kaštieľ VODERADY, Trnavský kraj

Jazyk:

slovenský jazyk s prekladom do angličtiny

1. Čakra v nerovnováhe:
málo energie, pocit nedostatku, boj o prežitie, strachy, žiarlivosť, strata libida, sexuálne
dysfunkcie, závislosti, hanba.
1. Čakra v rovnováhe:
prirodzené sebavedomie, silná životná energia, hojnosť, bezpečie, istota, stabilita, dôvera,
uzemnenie, extatický pôžitok z milovania.
Odblokuj svoje sexuálne centrum, zbav sa strachov a získaj stabilitu a uzemnenie.
Máš pocit, že nezapadáš?
 Cítiš sa tu ako mimozemšťan, ktorý sa omylom ocitol na zlej planéte?
 Často si myšlienkami niekde inde?
 Chýba ti životná energia?
 Máš obavy z budúcnosti?
 Nech robíš, čo robíš, peniaze sa ti vyhýbajú?
 Tvoj sexuálny život nie je až taký úžasný, ako by si si predstavoval?
Na toto všetko existuje riešenie, predstav si, aké by to bolo:
 Mať plno energie a stáť pevne nohami na zemi.
 Bez strachov dôverovať sebe a životu.
 Mať hlboký pocit spolupatričnosti v rodine, v kruhu priateľov a v spoločnosti.
 Magneticky k sebe priťahovať finančnú hojnosť.
 Zažívať prirodzené, extatické milovanie plné vesmírnych orgazmov
Prejdi transformačným procesom posvätných techník a zaži prelom vo svojom živote.
Tento seminár ti pomôže:







Preliečiť svoje sexuálne centrum a odblokovať prvú čakru.
Aktivovať svoju životnú energiu.
Zbaviť sa strachov, získať sebaistotu a dôveru v život.
Hlboko sa zakoreniť, aby si mohol rásť do svojho plného potenciálu.
Objaviť svoje telo ako posvätný chrám a vytvoriť si k nemu pozitívny vzťah, pre žiarivé
zdravie.

Naučíš sa:
Kľúče k posvätnej sexualite a celotelovému energetickému orgazmu.
Vytvoriť si zdravé hranice a spojiť sa so svojim autentickým vnútorným áno a nie.
Otvoriť sa hojnosti a preliečiť svoj vzťah k peniazom.
Spojiť sa so zemou a získať stabilitu a uzemnenie.
5 krokov k spirituálnemu prebudeniu.

Zažiješ 5.000 rokov staré meditácie
Zabudni na suché mentálne techniky. Budeme prechádzať hlbokým transformačným procesom
pomocou starodávnych meditácií, spontánneho tanca, zdieľania, masáží, emocionálneho uvoľnenia,
Osho aktívnych meditácií, dýchacích cvičení, posvätných rituálov a techník na odblokovanie čakier a
energie. Celý proces je bezpečný, nádherný a hravý. Týmto kurzom budeš mať možnosť spoznať svoje
skutočné ja a otvoriť sa prijatiu viac lásky, extáze, vnútornej múdrosti a posvätnosti
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.

Ceny:
Poplatok za seminár:
Včasná registrácia:

229,- €
199,- €

do 28.2.2019

Ubytovanie a strava:
Varianta A: 122,- € príchod vo štvrtok s večerou o 19:00
Varianta B: 98,- € príchod v piatok ráno s raňajkami o 9:00
Strava: vegetariánska - raňajky, obed, olovrant a večera. Bez bieleho cukru, kávy, drog a alkoholu
počas celého trvania seminára. Strava sa platí na mieste v hotovosti v eurách.

Registrácia je v piatok od 8,00 do 9,00
Seminár začína v piatok o 10,00 a končí v nedeľu 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

