
Návrat Bohyne: 
ženské tantrické semináre pre nový úsvit na Slovensku   

s Amritou a Tanmayou 

 

 

Modul 4 – Majstrovstvo ženskej spirituality 

 

Miesto a termín: Kaštieľ Voderady, Trnavský kraj,  15. – 19. september 2017  
 
 

7. Čakra  
 
 Napoj sa na svoju spirituálnu cestu a užívaj si život plný vášne, lásky a 

posvätnosti 
 Preskúmaj ženskú spirituálnu cestu v celej svojej veľkoleposti 
 Odkry ju cez lásku, odovzdanie sa a súcit 
 Vyživuj ju sexuálnou extázou a emocionálnym plynutím 
 Nechaj sa viesť svojou intuíciou 
 Vydaj sa na cestu do svojej duše a dotkni sa svojej skutočnej podstaty 
 Prijmi svoj plný potenciál autentickej božskej bytosti 
 Získaj učenie a kvality rôznych archetypov Bohýň 
 Zisti, ako my ženy môžeme zmeniť vedomie na planéte 
 Stelesni Bohyňu a ži raj tu a teraz 
 Keď sme na správnej ceste, život sa stáva ľahký a radostný 

a sveta ženskými kvalitami 

Tento kurz z anglického originálu Empowered Woman bol vytvorený tantrickou majsterkou 

Mahasatvaa Ma Ananda Saritou a jej Kaula tímom. 

 

Na seminári budeme využívať trasformačnú moc starodávnych meditácií, spontánneho tanca, 

masáží, dýchacích cvičení, zdieľaní, posvätných rituálov a techník na odblokovanie čakier a 
energie. 

 

Kurzovné: 200,- €  (180,- € pri včasnej registrácii do 12.7.2017)   
 

Ceny za ubytovanie:  

 
Variant A: 122,- € príchod vo štvrtok s večerou o 19:00  
Variant B:   98,- € príchod v piatok ráno s raňajkami o 9:00  
 
Odchod v nedeľu o 17:00. Posledné jedlo je obed. 

 

Strava: Vegánska s možnosťou mliečnych výrobkov. V cene sú raňajky, obed a večera. 
 
Jazyk: slovenský jazyk s prekladom do angličtiny 

 

Registrácia: www.amrita.sk/tantra  

 

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

Amrita Hana Slaninková amrita@amrita.sk         00421 903 797 188 
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