
Intímne umenia: Prebudenie 

s Martinom Vrabkom a Luciou Pajszerovou 

 

„Nájsť spriaznenú dušu je veľmi zaujímavé, ale takmer nemožné.                                                       

Spriaznenú dušu je však možné vytvoriť.“   OSHO 

Víkendový tantrický workshop „Prebudenie“ je ochutnávkou cvičení, meditácií a rituálov, z 

ktorých je v plnom rozsahu vyskladaný celkový koncept vlastného uvedomenia si kvalít tak 

potrebných pre harmonický a plnohodnotný život, či už pre jednotlivcov alebo v partnerstve. Je 

určený pre páry a jednotlivcov, ktorí:                                                                 

- hľadajú hlbší zmysel v prežívaní partnerského života                                                          

- chcú porozumieť vlastným vnútorným procesom 

- sa chcú naučiť niečo o vedomom dotyku 

- sú otvorení novým oblastiam v sexualite 

Dátum:   9. – 11. február 2018 

Miesto konania:  SOSNA, Okružná 413/17, Družstevná pri Hornáde, www.sosna.sk           

Organizátor:    Katka Štěpánková, 0903 608 455,  katkastep5@gmail.com  

Cena:   108 Eur/osobu, 180 Eur/pár, pri zaplatení celej sumy do 9. januára 2018 

Cena:   135 Eur/osobu, 225 Eur/pár, po 9. januári 2018 

Vaše miesto bude garantované po zaplatení nevratnej zálohy vo výške 30,- EUR. 

Platby zasielajte na účet v ČSOB - IBAN: SK40 7500 0000 0040 1830 4545 

V mieste konania semináru je možné prespať – 7 EUR/noc. Prineste si spacák na spanie, matrace sú 

k dispozícii. Jedlo si môžete doniesť so sebou a zohriať v kuchynke, alebo ho zabezpečíme 

prostredníctvom donáškovej služby v reštaurácii. 
 

Seminár „Prebudenie“ vychádza zo systému Tantra-Essence, ktorý zostavila tantrická učiteľka 

Mahasatvaa Ma Ananda Sarita, a ktorého sú Martin a Katka nasledovníkmi. Čerpá tiež z tantrických 

a taoistických prístupov k sexualite a Martinových osobných skúseností na jeho vlastnej ceste.                                                                                                                                                                       

Na seminári sa pozrieme na témy: Sloboda, životná sila a radosť 

                                                        Vedomý dotyk a sexualita 

                                                        Prebudenie tela 

                                                        Zažívanie emocionálnej plynulosti  

V bezpečnom kruhu prežijete mnoho zaujímavých zážitkov. Spoločne budeme zdieľať, tvoriť, prijímať 

a predovšetkým praktikovať cvičenia, ktoré vedú k poznaniu a transformácii. Súčasťou workshopu nie 

je obnažovanie, nahota a ani dotyky na intímnych miestach. Je postavený tak, aby ho mohli absolvovať 

aj jednotlivci, ktorí budú cvičenia zdieľať v páre. 

Na seminár si prineste: ľahké a pohodlné oblečenie, šatku na oči, plachtu na masáž, masážny 

olej, sarong - lungi, deku, meditačný vankúš, poznámkový blok, pero.                                     

Prihlášku prosíme zaslať na email: katkastep5@gmail.com – uveďte meno, vek, telefón 

http://www.sosna.sk/


MARTIN 

Od roku 2004 absolvoval niekoľko ročných tantrických výcvikov a mnoho 

seminárov u renomovaných učiteľov ako John Hawken (UK), Alan Lowen 

(UK) a Mahasatvaa Ma Ananda Sarita (USA / INDIA). V rokoch 2015 - 

2016 absolvoval Tantra Teachers Training v tantrickej škole Tantra 

Essence svetoznámej učiteľky tantry Mahasatvaa Ma Ananda Sarita (USA 

/INDIA) (www.tantra-essence.com).                                                                   

Niekoľko rokov sa venuje masážam a práci s telom, individuálnym 

sprevádzaním na tantrickej ceste a práci so skupinami. 

Ako fotograf a filmár urobil niekoľko projektov a dokumentov na tému Tantra a spolupracuje 

s viacerými tantrickými učiteľmi medzinárodného formátu. Tantru priniesol aj do sveta 

fotografie, kde pracuje s klientmi na individuálnych fototantrických stretnutiach, ktoré 

odkrývajú mnohokrát hlboko skryté a potlačované emócie.  

Viac informácií na stránkach: 

www.intimne-umenia.sk, www.tantricka-masaz.sk, www.martinvrabko.com 

LUCIA 

Vyštudovala Liečebnú pedagogiku a úspešne ukončila prvú fázu 

dlhodobého psychoterapeutického výcviku v Proces Orientovanej 

Práci. V roku 2017 vstúpila do výcviku Tantra Teachers Training 

v tantrickej škole Tantra Essence. Venuje sa individuálnej práci s 

klientmi a spolu s Martinom vedie skupinové semináre. 

 

Viac info na: 

www.intimne-umenia.sk, www.tantricka-masaz.sk    

KATKA 

Práci s intimitou, sexualitou, telom a dotykmi sa venuje od roku 2011. 

Absolvovala kalifornský profesionálny sebaskúsenostný výcvik Josepha 

Kramera „Sexological Bodywork“ u Didiho Liebolda, Denisy 

Palečkovej a Richarda Vojíka ako aj Školu celostnej zmyselnej masáže 

u Denisy a Richarda. Mystickej taoistickej a kašmírskej masáži 

a tantriclým meditáciám sa učila pod vedením  Sarity, Nisargu a Nitena 

z tímu Tantra-Essence, na ktorom neskôr participovala ako asistentka. 

Zúčastnila sa mnohých tantrických workshopov, seminárov, retreatov 

a kurzov (Mahasatvaa Ma Ananda Sarita, Chintan, Svarup a Premartha, 

Bruce Lyon, Manjuri).                                                                                        Má 

za sebou štúdium medicíny, niekoľkoročný výcvik v Systemickej psychoterapii, kurzy 

homeopatie a jógy a veľkú osobnú skúsenosť s holotropným dýchaním. Venuje sa terapeutickej 

a edukačnej práci s telom a sexualitou s jednotlivcami a vedie skupinu aktívnych tantrických 

meditácií.                                                                                                                                                                                           

Viac info na:  www.sexologicalbodywork.sk 

 

http://www.tantra-essence.com/
http://www.tantricka-masaz.sk/
http://www.tantricka-masaz.sk/

