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"Naše telo je dokonalým výtvorom božskej sily.

Je hmotným nosičom pre nehmotnú dušu. 

Preto by sme sa mali snažiť porozumieť sebe, 

potrebám svojho tela a významu našich emócií."
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Prečo naše telo zlyháva?

4

V dnešnom svete a zhone častokrát fungujeme ako stroje,

iba zo zotrvačnosti a zo zvyku. Práca, povinnosti, rodina

dookola. Telo po fyzickej aj duševnej stránke

opotrebovávame, no nijak ho neopečovávame. A čo

psychohygiena a relax? Už len táto "hriešna" myšlienka v nás

vyvoláva pocity sebeckosti, ktorú si "nemôžeme" dovoliť. 

Dôsledkom konzumného spôsobu života prichádza únava,

nespavosť, neschopnosť sa sústrediť, narušené medziľudské

vzťahy, nespokojnosť so životom, zdravotné problémy ako

búšenie srdca, zvýšený/znížený krvný tlak až kolaps.

Vôbec nie je náhoda, že dnes ku kolapsom dochádza u čoraz

mladších ľudí. Práve kvôli vypätiu, ktoré tvrdohlavo

ignorujeme. 

Možno si ani neuvedomujeme, že naše telo je jediné miesto,

v ktorom môžeme celý život bývať. Je však potrebné starať sa

o neho nielen zvonka (fyzické telo), ale aj zvnútra (duchovné

telo), inak vypovie.
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Začnime

metódou,

ktorá

zharmonizuje

fyzické 

a zároveň

duchovné telo
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Naše dlhodobé zvyky a tendencie sú uložené v našich

čakrách. Ak nám dlhodobo naša životná energia v tele riadne

neprúdi, vznikajú rôzne stuhnuté miesta (spazmy). Väčšinou

si to vysvetľujeme iba ako dôsledok fyzickej námahy a

preťaženia. No veľakrát je za tým najmä stres a emócie, ktoré

sa ukladajú v našich čakrách.

Napr. máme stuhnuté a boľavé ramená, lebo si na nich

"nesieme veľa povinností". Cítime sa unavení, ťažkí, bez

energie a nič nás nebaví. Naopak, keď nám naša životná

energia prúdi dobre, cítime sa vitálni, zdraví, rozžiarení a aj

krásni. Všetko nám ide ľahko a hravo.



Čo sú to čakry?
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Začnime liečením a čistením našich čakier. A prečo práve

čakrami?  Čakry sú energetické centrá, ktoré spájajú naše

fyzické (materiálne) telo s tým energetickým

(nemateriálnym).

Existuje 7 hlavných čakier, sú umiestnené na našich

dôležitých žľazách s vnútorným vylučovaním.  Každá čakra

zodpovedá na hmotnej úrovni určitým častiam tela,

vnútorným orgánom a endokrinným žľazám. Týmto

spôsobom sa myšlienky a pocity prenášajú na naše telo a na

to, ako sa cítime.

Máme na tele teda 7 hlavných uzlov, a pretože sa pohybujú

otáčaním okolo svojej osi, ako koliesko, dostali aj jednoduchý

výstižný názov  ČAKRA, z prastarého jazyka SANSKRIT.

Výraz ČA znamená rotujúce a KRA znamená koleso.

Každá čakra má svoj vlastný názov, prenesený tiež zo

sanskritu: múladhára, svádhišthána, manipúra, anáhata,

višuddha, ádžňá a sahasrára.

https://www.youngliving.com/cs_CZ
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Naša životná energia
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Táto energia nás sprevádza už od narodenia. Poznáme ju

pod rôznymi názvami - životná energia, čchi, ki, jin-jang,

vášeň, láska, kundalini, sexuálna energia...

Cez milovanie (sex, prvú čakru) sa zrodíme a cez prvú čakru

sa aj narodíme na tento svet. Stále je to tá istá mocná, tvorivá,

životodárna energia. Vinie sa od kostrče (prvá čakra) po

chrbtici smerom hore na vrch hlavy (siedma čakra). Tým

pádom čerpáme energiu aj z okolia prostredníctvom nôh od

Matky Prírody a aj prostredníctvom hlavy (šišinky) z Vesmíru.

Táto naša životná energia má v každej čakre inú kvalitu a

vibráciu. Aj sami si to viete precítiť, keď si ruku položíte napr.

na srdce či brucho, zatvoríte oči, pomaly dýchate a iba

vnímate.

https://www.youngliving.com/cs_CZ


Duchovné kvality v živote

- TANTRASAVITRYI.SK - 9

ZÁKLADY O ČAKRÁCH

Každá zo siedmich čakier má aj niekoľko duchovných

kvalít.  Keď sa naša životná (sexuálna kundalini) energia

prebudí, začnú sa tieto kvality spontánne prejavovať v našom

živote. 

Tak sa pomocou pravidelnej meditácie či tantry automaticky

staneme veľmi dynamickí, tvoriví, sebaistí a tiež zároveň

veľmi skromní, milujúci a plní súcitu. Je to proces, ktorý sa

začne vyvíjať sám, keď kundalini energia stúpa po chrbtici a

vyživuje naše čakry.

https://www.youngliving.com/cs_CZ
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Zmenou životných postojov

Spomaľte, začnite sa viac vnímať, pokúste sa vyhýbať

unáhleným reakciám. Dajte si na všetko viac času, aby ste sa

vyhli stresu a zbytočnej panike, chaosu. Pokúste sa stíšiť,

trávte viac času v prírode.Táto zmena životných postojov je

dlhodobý proces. Začnite malými krokmi a postupne sa vaše

čakry budú harmonizovať.

Relaxácia tela na domáce použitie - ebook Sávitryí #1

Doprajte si nevšednú kombináciu  dotyku, pohladenia,

pohybu, vôní a zvukov. Počas  rituálu sa spolu prepojíte na

citovej a telesnej úrovni. Napíšte nám a ebook vám pošleme.

Vďaka profesionálnej masáži - Harmonizácia čakier

Cítiť sa ľahší, mať vyprázdnenú myseľ a väčšiu radosť zo

života môžete hneď po správne urobenej masáži, ktorá vám

zharmonizuje energetické centrá (čakry). Navyše je spojená s

aromaterapiou a úžasnými účinkami kvalitných esenciálnych

olejov doTERRA, ktoré dokonale uvoľnia aj vaše zmysly. Ako

čerešničku na torte zažijete účinky tibetskej misy a

zvonkohry Koshi.

https://www.youngliving.com/cs_CZ
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Rozhodnite sa, vyberte si niektorú z možností a spravte prvý

krok, ktorý môžete pre seba urobiť hneď, a tým naštartovať

harmonizáciu vášho energetického a fyzického tela.

Šetrite sa, začnite vedome pracovať na harmonizácii čakier,

na zmene vášho životného štýlu.

A ak sa rozhodnete harmonizovať čakry masážou, sme tu pre

vás.

https://www.youngliving.com/cs_CZ
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Ľúbil sa Vám e-book? 

Podeľte sa s nami, čo si myslíte.

Môžete získať ďalšie zážitky v našich Tantra chrámoch
Sávitryí. Osviežte si a prehĺbte si svoj partnerský a milostný
vzťah masážou Sávitryí TANTRA alebo Sávitryí RELAX.

Naučte sa Umeniu vedomého dotyku na kurzoch pre páry i
individuálne.

Princípy meditácie a vedomého dotyku sme spojili v
masážach MASÁŽ 5 ZMYSLOV a HARMONIZÁCIA ČAKIER,
ktoré Vám pomôžu regenerovať organizmus, uvoľniť telo a
odbúrať stres

Liečivé a vyživujúce komplexné programy masáží Sávitryí
VITALITY Vám pomôžu prebudiť vo Vašom tele znovu život.

ZÁKLADY O ČAKRÁCH

https://www.tantrasavitryi.sk/kontakty
https://www.tantrasavitryi.sk/shop?Mas%C3%A1%C5%BEe=tantrick%C3%A9
https://www.tantrasavitryi.sk/product-page/relaxacna-masaz
https://www.tantrasavitryi.sk/kurzy-tantry
https://www.tantrasavitryi.sk/product-page/masaz-5-zmyslov
https://www.tantrasavitryi.sk/product-page/relaxacna-masaz-harmonia-cakier
https://www.tantrasavitryi.sk/shop?Mas%C3%A1%C5%BEe=vitality
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O autorkách

"Našou túžbou je Vám poskytnúť bezpečný priestor

bohatý na výber, poradenstvo, exkluzivitu, zážitky, 

uvoľnenie, relaxáciu a vyčistenie mysle."

- Tím Sávitryí

Xenyie Marianna

ZÁKLADY O ČAKRÁCH



Mistr Tantry - zasvěcení do indických a egyptských
starodávných nauk
Mistr Reiki
Akreditovaný kouč
Individuální psychoterapeutický trénink pod vedením
PhDr. Hany Žeravové
2 roky praxe v meditačním centru - vedení skupin
zaměřených na tantru, tantra jogu a Osho meditace
Pořádání kurzů tantra masáží v Praze, Brně, Bratislavě
Založení konceptu Tantra Sávitryí
Vedení individuálních tantrických terapií pro zahr. i
domácí klientelu
Kurzy Systému celistvého vlnového pohybu Nikolaja
Kudrjaševa
Součástí mého působení jsou i bohaté zkušenosti získané
individuálními meditativními technikami (Sahara, Afrika,
Indie). Tyto techniky jsou součástí metodologického
přístupu.
Celoživotní praxe v meditaci
Meditace a duchovní vnímání světa jsou mým talentem.
Viz mé osobní stránky na blogu tantrasavitryi.sk/blog
Od roku 2008 praxe v tantrických masážích v Čechách a
na Slovensku pro klientelu z celého světa

- TANTRASAVITRYI.SK - 29

Xenyie Suhayila Komers

- Osho sannyásin Ma Prem Sávitryí

Profesní vzdělání a zkušenosti:
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https://www.tantrasavitryi.sk/blog


Výcvik a kurzy Tantra masáže Sávitryí v Bratislave

Akreditovaný kurz športovej a klasickej masáže

Výcvik u Andrewa Barnesa - Tantrické odzbrojenie tela a

Celotelový energetický orgazmus

Kurz Masáže Raindrop s esenciami Young Living

Kurz Masáže Aromatouch s esenciami doTERRA

Kurzy Systému celistvého vlnového pohybu Nikolaja

Kudrjaševa

Seminár Luisy Muratori

Seminár Marka Dzirasu

Semináre Andyho Winsona

Semináre Míšy Líškovej

Kurzy terapie metódou RUŠ

Rôzne iné semináre, workshopy a prednášky osobného

rozvoja

Nadobudnuté poznatky a zážitky píšem a zdieľam aj na

našom videoblogu na youtube.
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Marianna Púšová

Tantre sa venujem od roku 2015

Profesné vzdelanie a skúsenosti:

ZÁKLADY O ČAKRÁCH

https://www.youtube.com/c/SavitriSk/videos


V Tantra chrámoch Sávitryí nájdete unikátny koncept spočí-

vajúci v oslave jedinečnosti, krásy, sebalásky, porozumenia,

vedomej a bezpečnej sexuality, uvedomeniu  a precíteniu si

samého seba, svojho partnera.

Vstupom do našich chrámov sa okrem iného dostanete do

opojného sveta vôní doTERRA  v najvyššej terapeutickej

kvalite.

- TANTRASAVITRYI.SK - 31

O  Tantra chrámoch Sávitryí
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Čo znamená Sávitryí?

Sávitryí je indická bohyňa múdrosti a slnka a jej symbolom je

labuť.

Xenyie, zakladateľka chrámov Sávitryí na Slovensku, na

svojich začiatkoch cestovala do Indie k učiteľovi-guru. Prešla

si rôznymi meditáciami, tréningom a skúškami. Ako jedna z

mála na konci púte dostala aj zasvätenie do energie bohyne

Sávitryí a Majstra Osha.

Jej sannjásinské meno je Ma Prem Sávitryí - Láskyplná

Múdrosť.

Odvtedy už vyše 10 rokov šíri toto poslanie na Slovensku, v

Čechách a vo Svete.

32
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„Tantra mne učí přijímat sebe samou takovou, jaká jsem –

mé pevné fyzické tělo i jemnohmotné vrstvy ducha. Stejným

způsobem přijímat všechny lidské bytosti a situace, které se v

mém životě objevují.

Za svou 15-ti letou profesionálni  tantrickou praxi  jsem získala

bohaté  zkušeností.  Rozhodla   jsem  se   své  poznatky  sdílet

s vámi,  kteří  se  vydáváte  tradicí  Tantry  v současném světě.

I s vámi,  kteří  jste  výraz  „Tantra“ slyšeli a nevíte, co si máte

myslet  (nebo to víte velmi dobře).  I  s  vámi,  kdo jste byli na

Tantra masáži a později jste si říkali v mysli –  „ To měla být ta

posvátná  Tantra?  Vždyť  to  bylo  jenom ....“   (dosaďte si svá

slova dle  vašeho  prožitku). I s vámi, kteří slovo Tantra slyšíte

poprvé v životě.

Věřím, že v našem  e-booku  najdete  inspiraci pro  svůj  denní

život, v kterém  si  vytvoříte  více času  pro posilování intimity

a prohlubování vašeho potěšení“

                                                                       - Xenyie Suhayila Komers
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Slovo na záver
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Kontakty
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web: tantrasavitryi.sk   |   fb: @tantrasavitryi

ig: @tantrasavitryí   |   youtube: tantra savitryi

TANTRA SÁVITRYÍ NITRA
Čermánske námestie 3

Marianna  |  +421 904 023 256

TANTRA SÁVITRYÍ BRATISLAVA
Trnávka

Xenyie  |  +421 905 343 543

TANTRA SÁVITRYÍ TRENČÍN
momentálne zatvorené

Xenyie  |  +421 905 343 543

TANTRA SÁVITRYÍ D. KUBÍN
Radlinského 1729

Freya  |  +421 910 902 764

TANTRA SÁVITRYÍ DOBŘÍŠ (ČR)
Příkrá 342, 263 01 Dobříš

Xenyie  |  +421 905 343 543

http://www.tantrasavitryi.sk/
https://www.facebook.com/tantrasavitryi
https://www.instagram.com/tantrasavitryi/
https://www.youtube.com/c/SavitriSk/featured
http://www.tantrasavitryinitra.eu/kontakt/
http://www.tantrasavitryinitra.eu/kontakt/
http://www.tantrasavitryinitra.eu/kontakt/
http://www.tantrasavitryinitra.eu/kontakt/
http://www.tantrasavitryinitra.eu/kontakt/

