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Tachyonizovaná palička na koreňovú čakru 
 
U mužov aktivuje a prebúdza konečník, prostatu a perineum. U žien konečník 
a perineum. Používa sa do konečníka, pre mužov a ženy na aktiváciu koreňovej 
čakry a stimuláciu kundalini energie. Energia prúdi von zaguľatenou špičkou paličky, 
ktorá sa vkladá dovnútra a nie rúčkou. 
 
Koreňová čakra, tiež nazývana Muladhara je prvá čakra v klasickej mape 7 čakier 
energetického tela. Mula znamená koreň a Dhara znamená základ alebo podpora. 
Táto čakra je spájaná s kvalitami uzemnenia, istoty, spojenia so Zemou, stabilitou, 
prežitia, zvieracích inštinktov a primárnej sexuality. Na fyzickom tele sa nachádza 
medzi konečníkom a perineom. Stimuláciou tejto oblasti s tachyonizovanou paličkou 
na koreňovú čakru môžeme prirodzene a ľahko priniesť do tela hlboké liečenie 
konečníka, perinea a prostaty.  
 
Z čoho je palička vyrobená 
 
ATTI vyrába tachyonizované materiály od roku 1990 a v dnešnej dobe predáva tieto 
produkty do viac ako 150 krajín. Jedným z týchto materiálov je spojený tavený krištáľ, 
čo je molekulárne silný a odolný materiál, ktorý vydrží celý život. Odoláva vysokým 
teplotám – takže ho môžeš vyvariť, aby si ho sterilizoval/a. Je 100% čistý 
a bezpečný na používanie. 
 
Vďaka tomu, že je tento materiál vyrobený z prírodnej krištáľovej zmesi, tak je 
vynikajúco tachyonizovaný a produkuje tak najefektívnejšie transformačné 
energetické produkty. Tachyonizovaný znamená, že prešiel patentovaným procesom, 
ktorý mení molekulárnu štruktúru a stáva sa z neho permanentná anténa na silnú 
a transformačnú liečivú energiu tachyónu. Tento aktivačný proces je trvalý 
a tachyónové produkty sa už nikdy nepotrebujú znova nabiť alebo aktivovať. 
To znamená, že tvoje palička bude vysielať túto energiu neustále a v rovnakej sile.  
 
Použitie 
Pred prvým použitím paličku sterilizuj spôsobom uvedeným na konci tohto manuálu. 
 
Krok č.1 
Napusti si príjemnú horúcu vaňu. Ideálne s epsomskou soľou, prípadne  ak nemáš, 
tak môžeš použiť aj morskú minerálnou soľ. Kúpeľ ťa upokojí a uvoľní všetky tvoje 
svaly, vrátane svalov okolo konečníka. 20 – 30 minút stačí, ale ak máš chuť, môžeš 
ostať v kúpeli aj dlhšie. Usuš sa uterákom a buď jemný/á na citlivé tkanivo okolo 
konečníka. 
 
Krok č.2 
Nanes lubrikant na svoj ukazovák a prostredník. Ideálny je prírodný Bio kokosový 
olej, ale môžeš použiť aj iný prírodný lubrikant bez vône.  
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Krok č.3 
Oboma prstami jemne masíruj tkanivo okolo zvierača v 4 kvadrantoch. Jemne 
masíruj malými krúžkami každý kvadrant. Pokračuj v masírovaní každého kvadrantu 
2-3 minúty. Svaly okolo konečníka sa uvoľnia a budú viac otvorené a prijímajúce.  
 
Ak ti je nepríjemné dotýkať sa seba bez rukavíc, môžeš použiť nitrilové alebo 
vinylové rukavice bez latexu a púdru. 
 
Krok č.4 
Keď je vonkajšia časť konečníka uvoľnená, nanes si viac lubrikantu na ukazovák 
a pomaly ho vsuň do vnútra približne 2,5cm. Začni s jemnou masážou vnútornej 
strany zvierača tak isto ako predtým v 4 kvadrantoch. Masíruj jemnými krúžkami 
každý kvadrant približne 2-3 minúty, až kým sa svaly okolo zvierača neuvoľnia. Keď 
je zvierač uvoľnený zvonku aj zvnútra, tak je konečník pripravený prijať 
tachyonizovanú paličku na koreňovú čakru. Vloženie bude viac plynulé a pohodlné.  
 
Ako vytiahneš svoj prst, vyčisti si dôkladne obe ruky netoxickými antiseptickými 
utierkami, alebo si ich umy mydlom a teplou vodou. Ak používaš rukavice, tak ich 
zahoď. 
 
Krok č.5 
Vezmi svoju tachyonizovanú paličku koreňovej čakry a chyť ju za spodok tak, aby 
okrúhla špička smerovala k telu. Najprv prečisti svoje aurické pole tým, že 
niekoľkokrát prejdeš paličkou vo svojom energetickom poli od hlavy k pätám cez 
stredný kanál tak, aby palička smerovala smerom k telu dole. 
 
Predstav si korunu svojej hlavy ako sa otvára. Tvoj centrálny energetický kanál sa 
rozširuje a božská milosť zostupuje do tvojho tela od hlavy dole po tvojej chrbtici, cez 
krížovú kosť a chodidlá dole do Zeme. Aktivuješ posvätnú energiu, aby cez teba 
pretekala smerom od hlavy ku chodidlám. Túto energiu budeme aktivovať aj 
opačným smerom v ďalšom kroku.  
 
Krok č.6 
Ľahni si na chrbát s kolenami smerom k stropu na matraci alebo jogovej podložke 
s uterákom pod sebou. Nanes veľké množstvo lubrikantu na tachyonizovanú paličku, 
ako aj na konečník. Polož paličku tak, aby sa jemne dotýkala a spočívala na jemnom 
tkanive konečníka so špičkou nasmerovanou zarovno tvojej chrbtice smerom ku 
korune hlavy.  
 
Predstav si energiu zdroja ako zlaté svetlo. Ako sa nadychuješ, tak si predstav toto 
zlaté svetlo vyžarujúce zo špičky paličky ako hladí tvoj konečník a prináša liečivé 
svetlo do celej koreňovej čakry, hore po chrbtici a cez vrch tvojej koruny. Pokračuj 
v dýchaní a vnímaní ako sa energia hýbe smerom hore od tvojho koreňa ku korune 
po dobu 5 minút.  
 
Krok č.7 
Jemne vlož dobre lubrikovanú paličku dovnútra s ohľadom na jemné tkanivo vnútri 
a okolo konečníka. Ohnutie špičky by malo smerovať dole – smerom k tvojej chrbtici. 
Po plnom vložení paličky ju nechaj spočinúť pasívne a v pokoji bez pohybu.  
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Liečenie a aktivácia prostaty (u mužov) a perinea (u žien) sa udeje bez akéhokoľvek 
úsilia. Pre maximálny účinok sa uvoľni do tejto pozície po dobu 30 minút alebo 
dlhšie. Aktivovaním tejto oblasti s tachyonizovanou paličkou na koreňovú čakru 
posilňuješ pocity dôvery, stability a uzemnenia, ako aj zvyšovanie svojho 
orgazmického potenciálu.  
 
Krok č.8 
Uchop rúčku paličky a niekoľkokrát potiahni smerom von ku konečníku a potom 
smerom dnu tak, aby hlavička paličky ostala vnútri tela. Pre mužov tento pohyb 
fyzicky aktivuje prostatu. Pre mužov a ženy tento pohyb aktivuje koreňovú čakru a 
podporuje kundalini energiu. Tento pohyb môže byť robený samostatne alebo spolu 
so seba potešovacou technikou seba masáže genitálií.  
 
Krok č.9 
Rúčka je navrhnutá tak, aby mohla tachyonizovaná palička na koreňovú čakru ostať 
vnútri tak dlho, ako chceš, a tiež aj pre ľahké vytiahnutie. Keď skončíš, jemne vyber 
paličku, umy a sterilizuj ju nasledovaním uvedených inštrukcií nižšie. Tiež si dôkladne 
umy ruky mydlom a teplou vodou. 
 
Čistenie a údržba 
 
Čisti a dezinfikuj paličku po každom použití. Tachyonizovaná palička na koreňovú 
čakru môže byť bezpečne sterilizovaná vo vriacej vode pre maximálnu hygienu.  
 
Návod na čistenie tachyonizovaných tantra pomôcok 
 
VYHNI SA EXTRÉMNYM ZMENÁM TEPLOTY 

1. Umy svoju pomôcku s teplou vodou a prírodným mydlom. 
2. Jemne polož túto pomôcku do hrnca s vodou. 
3. Zapni ohrev a počkaj, kým začne voda jemne vrieť. 
4. Keď začne voda jemne vrieť, nechať ju vrieť približne 1 – 1,5 minúty a potom 

vypni ohrev. 
***Nenechaj pomôcku vrieť vo vode dlhšie ako 1,5 minúty! 

5. Nechaj pomôcku vo vode a počkaj, kým vychladne. Keď voda vychladne, 
vytiahni pomôcku a usuš ju. 

 
Kontraindikácie a varovanie: 
 
Prosím zapamätaj si, že dôkladná sterilizácia a vyvarenie paličky po každom použití 
je dôležitá pre prevenciu rozširovania baktérií a rizika infekcie. Kvôli bezpečnosti 
a hygiene neodporúčame zdieľať svoju tachyonizovanú paličku na koreňovú čakru 
s partnerom/kou. Nepoužívaj paličku do úst alebo do yoni po použití v oblasti 
konečníka.  
 
Budem rada, ak mi napíšeš svoju skúsenosť na: amrita@amrita.sk  
Celú ponuku produktov nájdeš na stránke: www.amrita.sk/tachyon 
 
Všetky produkty sú certifikované originály od firmy ATTI. 
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