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Tachyonizované ULTRA guličky 2ks v balení 
 

Veľkosť: 

Malé - priemer 20mm 

Stredné – priemer 25mm 

Veľké – priemer 30mm 

 
Tachyonizoavné ULTRA guličky sú novou dimenziou do sveta potešenia, liečenia 
a meditácie. Tieto jedinečné tachyonizované tantra pomôcky majú celosvetový dosah 
na prebudenie potešenia a vedomia nielen v tantrických komunitách. 

Malá veľkosť bola navrhnutá na análne použitie pre mužov aj ženy. Čím majú guličky 
väčšiu veľkosť, tým majú lepší efekt. Odporúča sa experimentovať s rôznymi 
veľkosťami a nájsť tú najväčšiu, ktorá je pre teba pohodlná na nosenie. 

Pre ženy: 

Pre ženy sú tachyonizované ULTRA guličky skutočným moderným zázrakom. Žena 
ich môže použiť buď do yoni (vagína) alebo do konečníka. Klitoriálna sieť ženy 
obsahuje viac ako 5000 nervových zakončení, ktoré slúžia iba na potešenie. Tieto 
nervy sú prepojené s erotogénnymi zónami po celom tele ako aj so sexuálnym 
centrom a mozgom.  

Keď je žena vo svojom plnom orgazmickom plynutí, jej celé telo je tak citlivé, že sa 
stane akoby jedným veľkým klitorisom. Keď sa toto stane, žena môže zažívať silné 
stavy kozmického vedomia. Ženská sexualita a orgazmická kapacita je obrovská ale 
napriek tomu, veľa žien zostáva v nevedomosti svojej sily.  

Používaním ULTRA guličiek máš príležitosť prebudiť celý svoj sexuálny potenciál 
jednoducho a prirodzene. ULTRA guličky silne podporujú fyzické a aurické 
rozširovanie orgazmického potenciálu. Tiež sa môžu použiť na jemné a efektívne 
liečenie sexuálnych problémov, rozpúšťanie traumy alebo uvoľňovania napätia, ktoré 
môžu byť prítomné v yoni, konečníku a v celej pánve.  

Guličky sú tiež úžasný spôsob ako sa pripraviť na sexi rande. Môžeš si ich vložiť do 
yoni/konečníka a nosiť celý deň, aby si zistila aký rozdiel to urobí v tvojom celkovom 
prežívaní sexuálneho potešenia, keď ich vyberieš a vstúpiš do milovania so svojím 
partnerom.  

Tiež sa môžeš rozhodnúť vložiť si ich do konečníka tak, aby si mohla pokračovať 
s týmto silným efektom vnútri tela aj počas milovania s partnerom alebo počas 
používania tachyonizovanej paličky potešenia. 

Ak použiješ guličky do konečníka, tak ich potom nevkladaj hneď do yoni, ale ich 
dôkladne vydezinfikuj. Aby sa do yoni nedostali škodlivé baktérie. 
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Pre mužov: 

Tachyonizované ULTRA guličky fungujú rovnako zázračne. Používajú sa do 
konečníka na liečenie prostaty a aktiváciu kundalini energie. Pomôžu ti rozpustiť 
staré traumy zaseknuté v tejto časti tela a zároveň môžeš objavovať oveľa viac 
potešenia a citlivosti v celej oblasti genitálií. 

Na podporu sexuálneho pôžitku si môžeš nechať guličky vnútri počas milovania 
s partnerkou. Tvoja partnerka bude prekvapená tou výnimočnou silou, ktorú bude 
cítiť ako vyžaruje z tvojho lingamu (penis) a celej panvovej oblasti. Pokiaľ si nechceš 
nechávať guličky v konečníku počas milovania, môžeš ich použiť počas dňa pred 
sexi rande na nabitie energie v tejto oblasti, ktorá ti vydrží potom aj počas milovania.  

Prostata, ktorú je možno cítiť cez steny konečníka, je schopná priniesť výrazné 
zlepšenie všetkých aspektov mužskej sexuality, ak je oslobodená od vnútorného 
napätia. Používaním ULTRA guličiek pomaly ale iste môže muž zažiť výnimočné 
zvýšenie sexuálneho prežívania a rozpúšťania vnútorného napätia. 

ULTRA guličky rozširujú tvoju kapacitu orgazmického potešenia do celého tela a tiež 
do aurického pola. Pre tých mužov, ktorí sa rozhodnú praktikovať zadržiavanie 
semena a dosiahnuť celotelový orgazmus, sú guličky úžasnou pomôckou.  

Tantrické meditácie 

V tantre sa hovorí: bez bahna nie je lotos. Toto symbolizuje a popisuje rast lotosu z 
bohatého bahna na dne jazera (čo reprezentuje sexuálnu energiu), stonku lotosu, 
ktorá rastie hore cez vodu (symbolizujúc čakrový systém) až ku kvetine na hladine 
jazera (ktorá symbolizuje korunnú čakru).  

Avšak žiaden rast nie je možný ak nie je lotos vyživovaný bahnom. Stavy 
nadvedomia sú možné iba ak je naša sexuálna energia vedomo vibrujúca a živá. 
ULTRA guličky majú špeciálnu schopnosť vyživovať fyzickú sexuálnu energiu, 
rozširovať ju do aurického pola a viesť ju cez čakry po chrbtici smerom hore. Tak 
môžeme ľahko dosiahnuť spojenie sexuálno-spirituálnych stavov.  

Pred prvým použitím 

Guličky vydezinfikuj spôsobom uvedeným na konci tohoto manuálu. 

Návod na použitie 

Vždy použi novú dentálnu niť (najlepšie nevoskovanú a bez príchute). Nepoužívaj iné 

obyčajné šnúrky, pretože nie sú sterilizované, aby mohli ísť do vnútra tela. Odstrihni 

si dlhý kúsok cca 40cm a potom ho prelož na polovicu. Slučku na jednom konci 

zmačkni tak, aby vytvorila hrot.  

Guličky majú na jednej strane hladký a na druhej strane zdrsnený povrch. Energia 

prúdi von tou stranou, kde je povrch zdrsnený. Ak priložíš guličky k sebe zdrsneným 

povrchom, tak to vytvorí ULTRA efekt. Tachyónová energia prúdi potom oboma 

http://www.amrita.sk/tachyon


 

www.amrita.sk/tachyon  

stranami s tým, že sa tachyony zrážajú a vytvárajú tak nové energetické pole 

kozmickej energie, ktorá je ešte silnejšia. 

Šnúrku prestrč cez obe guličky hrotom vytvoreným zo slučky. Potom slučku roztvor 

doširoka, ohni ju smerom k najbližšej guličke a prevleč ju cez guličku. Zatiahni ju tak, 

aby bola táto gulička pevne utiahnutá. Pod druhou guličkou môžeš urobiť uzlík, ale 

nie je to nutné. Pretože teraz už guličky pevne visia na šnúrke. Ak chceš, môžeš 

urobiť aj uzlík na konci šnúrky, tam kde sú tie dva konce, aby si potom pri vyťahovaní 

mohol cez to prestrčiť prst a ľahšie potiahnuť. 

    

Pred tým, ako guličky vložíš do tela, tak na ne nanes prírodný lubrikant bez vône 

(vône bývajú väčšinou pre telo dráždivé), a ten natri aj na telo (či už na konečník, 

alebo na yoni). Najlepší je bio kokosový olej, mandľový alebo jojobový olej. Pozri si aj 

tachyonizovaný bio kokosobý olej. 

Rôzne polohy guličiek 

Guličky boli navrhnuté tak, aby boli otočené zdrsnenou časťou k sebe a vytvárali tak 

ULTRA efekt. Avšak to je niečo, s čím môžeš experimentovať. Môžeš skúsiť polohu 

s hladkou časťou k sebe. Alebo dať guličky jedným smerom tak, aby energia išla do 

tela a smerom po chrbtici hore. 

Starostlivosť a čistenie 

Guličky čisti a dezinfikuj po každom použití. Potom, ako jemne vyberieš guličky 

z tela, môžeš uvoľniť slučku z guličky a použiť niť na prečistenie dierok v guličkách. 

To dosiahneš tak, že budeš držať oba konce šnúrky a necháš guličky šmýkať sa po 

šnúrke pod prúdom vody. Ďalším spôsobom ako vyčistiť vnútro dierok na guličkách je 

použitie špáradla. Guličky umy teplou vodou a prírodným mydlom, ktoré nie je 

iritujúce pre sliznicu, v prípade, že by ostali zvyšky mydla na guličkách. 

Najlepším spôsobom na dezinfekciu je vyvariť guličky vo vode. Podrobný popis 

nájdeš nižšie. Materiál taveného kryštálu bol vybraný vďaka kombinácii jeho 

vlastností: čistoty, bezpečnosti, schopnosti udržať silný tachyónový náboj a odolnosti. 

Tento produkt dokáže uniesť pomaly sa zvyšujúce extrémne teploty vriacej vody, 

ktoré sa môžu použiť na dezinfekčný proces.  
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Pozor 

Prosím zapamätaj si NIKDY nepoužívaj guličky, ktoré boli v konečníku do yoni, alebo 

v blízkosti yoni. Iba ak boli pred tým poriadne vyčistené a vydezinfikované. Pre ženy 

odporúčame mať jednu sadu guličiek do yoni a druhú do konečníka. Väčšinou tie do 

konečníka sú menšie a tak sa ľahko rozoznajú. 

 
 
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. 
 
 

Všetky tachyonizované produkty nájdeš na stránke: www.amrita.sk/tachyon  

Budem rada, ak mi napíšeš svoju skúsenosť na: amrita@amrita.sk  

 
Všetky produkty sú certifikované originály od firmy ATTI. 
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