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Tachyonizované yoni vajíčko 
 
Yoni označuje vagínu a v sanskrite znamená posvätné miesto.   
 
Tachyonizované yoni vajíčka sú najlepšie a najbezpečnejšie. Vyžarujú silné 9 
metrové pole tachyonovej energie, ktoré ti umožní zažívať extatické orgazmy, úžasné 
sexuálne potešenie a preliečiť sexuálne traumy. Ponúkajú kvantový skok do 
posvätnej sexuality. 
 
Yoni vajíčka sú veľmi populárne po celom svete a tachyonizované yoni vajíčko je 
revolučným zdokonalením starodávnych taoistických a tantrických praktík, ktoré mali 
k dispozícii iba vajíčka z polodrahokamov. Tvoje nové tachyonizované vajíčko bolo 
vyrobené z roztaveného krištáľu, vyrezané a ručne vyleštené pred tým, ako bolo 
tachyonizované pokročilými tachyónovými technológiami.  
 
Toto yoni vajíčko je veľmi silnou pomôckou, ktorá dramaticky zvyšuje kapacitu pre 
spevnenie panvového dna a vaginálnych svalov, čo vedie k silnejším orgazmom 
a prináša rozšírené stavy potešenia pri jeho zavedení. Jedinečná kvalita energie 
tachyónu robí toto yoni vajíčko mimoriadnym na všetkých úrovniach vďaka svojej sile 
a potenciálu pre liečenie a potešenie.  
 
V starodávnej Číne používali elitné ženy, ktoré ostali doma, zatiaľ čo ich milenec 
odišiel, širokú škálu pomôcok pre potešenie vrátane yoni vajíčok z polodrahokamov. 
Používali ich, aby podporili a udržali svoju orgazmickú energiu na vysokej úrovni. 
Keď sa jej milovaný vrátil, mohli sa s ním spojiť z miesta hlbokého naplnenia a nie 
z miesta sexuálneho nedostatku. Tachyonizované yoni vajíčko je neprekonateľné 
v udržaní a rozdúchavaní ohňa libida. Takže kedykoľvek si bez partnera alebo 
s partnerom, tvoja vášeň a zmyselnosť môže vždy jasne žiariť. 
 
Muži aj ženy cítia väčšie potešenie pri milovaní, ak sú svaly yoni a panvového dna 
udržiavané pevné a silné. Tachyonizované yoni vajíčko používané spolu s cvičeniami 
panvového dna sú úžasným spôsobom ako si vypestovať a posilniť yoni pre väčšiu 
elastickosť a obratnosť, ktoré vedú k väčšej extáze počas milovania a orgazmu. 
Špeciálne je to vhodné pre ženy, ktoré rodili a ich svaly v yoni ochabli. 
 
Aký je rozdiel medzi tachyonizovaným yoni vajíčkom a tradičným yoni 
vajíčkom z polodrahokamov? 
 
Ak by sme povedali, že tachyonizované yoni vajíčko je prelomovou pomôckou 
v oblasti energetickej sebalásky, tak by to nebolo dostatočne výstižné. 
Tachyonizované yoni vajíčko má viac ako 9 metrov energetického poľa a tak sa 
nemôže zrovnávať so žiadnym typom yoni vajíčka na svete. Schopnosť tachyónu 
vytvoriť rovnováhu a harmóniu v tele bola dokázaná a dokumentovaná od roku 1990.  
 
Keď privítaš tachyonizované yoni vajíčko do svojej vnútornej svätyne, zažiješ pocit 
blaha, duševnej pohody a expanzie. Nosením tohto vajíčka sa tvoj život doslova 
zmení. Štandardné yoni vajíčka vyrobené z rôznych polodrahokamov do seba 
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nasávajú negatívnu energiu z okolia a z yoni a potom ju vyžarujú von. Takže je 
potrebné ich energeticky čistiť po každom použití a nabíjať na mesačnom svite. 
 
Tachyonizované yoni vajíčko nie je treba energeticky čistiť ani nabíjať, pretože 
sa neustále energeticky samo čistí a vyžaruje silné energetické pole čistej energie. 
Samozrejme ho treba udržiavať fyzicky čisté, ale z pohľadu energie ostáva čisté.  
 
Z čoho je tachyonizované yoni vajíčko vyrobené?  
 
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 sterilizovala. 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 yoni vajíčko bude vysielať túto energiu neustále a v rovnakej 
sile.  
 
Efekt a pôsobenie vajíčka 
 

- Vďaka tomu, že je energetické pole tachyonizovaného yoni vajíčka tak 
vyživujúce, harmonizujúce a liečivé, ženy často reportujú zvýšenie a zlepšenie 
sexuality.  

- Vajíčko pomáha zvyšovať produkciu prirodzenej lubrikácie yoni. 
- Zmierňuje a uľavuje od predmenštruačných symptómov. 
- Vo veľkej miere udržiava rovnováhu počas menopauzy.  
- Podporuje elasticitu v yoni, špeciálne po pôrode. 
- Zvyšuje libido a zlepšuje sexuálne zdravie a vitalitu.  
- Je to dokonalá pomôcka pre tantrické sexuálne liečenie a pomáha energeticky 

čistiť sexuálne traumy.  
- Omladzuje panvové dno, môže pomôcť pri inkontinencii. 
- Zvyšuje precítenie potešenia v celej panvovej oblasti.  
- Pomáha ti pripraviť ťa na milovanie a zlepšuje všetky aspekty milovania. 
- Ako pomôcka pre meditujúcich pomáha rozširovať vedomie a spojiť sa ľahšie 

so všetkým, čo je posvätné. Je perfektné pre tantrické meditácie. 
 
Ako často by som mala používať moje tachyonizované yoni vajíčko? 
 
Vďaka jeho silnej schopnosti vyrovnávať a harmonizovať odporúčame, aby si začala 
pomaly a dovolila svojmu systému vstrebať zmeny, ktoré sa môžu udiať. Väčšinou 
odporúčame nosiť vajíčko zo začiatku nie viac ako dve hodiny. Počas tejto doby 
ti odporúčame, aby si dovolila energiám otvoriť sa a rozšíriť, zatiaľ čo si ich 
uvedomuješ a cítiš ich. Vajíčko používaj intuitívne. Ak to budeš tak cítiť, tak ho vyber. 
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Príprava 
 
Uisti sa, že yoni vajíčko je čisté pred tým, ako ho použiješ. Pred prvým použitím je 
dobré sterilizovať ho prevarením.  
 

Pre jednoduché vybratie upevni na vajíčko dentálnu 
niť bez príchute o dĺžke cca 40cm. Nepoužívaj 
obyčajné šnúrky, ktoré nie sú sterilizované na 
vnútorné použitie. Pred vložením prelož šnúrku na 
polovicu a vlož ju do dierky tak, aby sa vytvorila 
slučka, cez ktorú prestrčíš zbytok šnúrky aby pevne 
držala na vajíčku. Môžeš ešte prípadne urobiť uzlík na 
konci. Z vajíčka bude visieť kus nite, ktorý je približne 
rovnako dlhý ako šnúrka na tampóne.  

 
 
Širšia okrúhla časť vajíčka (ktorá nemá dierku) sa vkladá do yoni ako 
prvá tak, aby špicatá časť smerovala smerom dole. Tachyónová 
energia prúdi širšou okrúhlou časťou a mala by teda prúdiť smerom 
hore do tela. Táto energia aktivuje efekt špeciálneho sexuálneho 
vzrušenia a liečenia pre celé telo. Energia, ktorá žiari cez yoni a celú 
klitoriálnu sieť, je úžasne liečivá pre akékoľvek traumy, ktoré sú uložené 
nielen v yoni a panve, ale aj v bode G a krčku maternice.  
 

 
Predtým ako si vložíš tachyonizované yoni vajíčko, tak sa priprav, akoby si mala 
prijať posvätného milenca. To môže zahŕňať: horúci kúpeľ s esenciálnymi olejmi, 
celotelovú masáž alebo vlastnú sebamasáž pŕs, brucha, vnútorných stehien, 
ohanbia, vonkajších a vnútorných okvetných lístkov yoni a klitoris... 
Použitie tachyonizovaného kokosového oleja na masáž tela a erotogénnych zón je 
nádherným zážitkom. 
 
Vloženie yoni vajíčka 
 
Ľahni si do uvoľnenej polohy a prilož lubrikované tachyonizované yoni vajíčko 
k otvoru do yoni. Môžeš začať jemne pulzovať pri vchode zopár minút, aby si sa 
zoznámila s touto intímnou pomôckou potešenia s láskavým vedomím a citlivosťou. 
V určitom bode zaznamenáš, že yoni chce vtiahnuť yoni vajíčko dovnútra. Môžeš 
začať robiť špirálovité pohyby na jednu stranu a na druhú stranu, zatiaľ čo ho 
s láskou vsúvaš dovnútra a posúvaš ho do takej hĺbky, ako je pre teba komfortné. 
Uisti sa, že dentálna niť trčí von z yoni, takže kedykoľvek budeš chcieť vajíčko 
vytiahnuť, tak to bude jednoduché.   
 
Napojenie sa na tachyónovú energiu 
 
Ostaň ležať bez pohnutia 10-20 minút a nacíť sa na rôzne vnemy a pocity, ktoré 
v tele cítiš počas toho, ako sa yoni otvára prúdeniu tachyónovej energie cez 
tachyonizované vajíčko. 
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Cvičenie panvového dna 
 
Keď sa budeš cítiť pripravená, môžeš začať s precvičovaním panvového dna. 
Nadýchni sa, zadrž dych, zatiahni svaly okolo análneho otvoru a počítaj do 5. Potom 
vydýchni a uvoľni svaly. Toto cvičenie zopakuj 10x. Precvičovaním tohto cvičenia 
otváraš svoj centrálny kanál od sexuálneho centra až ku korune na hlave a prepájaš 
tak sexualitu so spiritualitou. 
 
Nadýchni sa a stiahni iba svaly panvového dna, ktoré sú spojené s močením. Akoby 
si chcela zadržať moč. Zadrž dych a 5x zatiahni a uvoľni tieto svaly. Potom vydýchni 
a uvoľni svaly panvového dna. Zopakuj toto cvičenie 10x. Tieto kontrakcie 
a uvoľňovanie v tomto cvičení sú veľmi podobné tomu, čo sa deje, keď zažívaš 
genitálne uvoľnenie počas orgazmu. Týmto cvičením rozšíriš silu svojich orgazmov.  
 
Meditovanie s vajíčkom v yoni 
 
Po cvičení panvového dna si môžeš pohodlne sadnúť tak, aby si mala vystretú 
chrbticu a vstúpiť do meditácie. Vnímaj a cíť efekt vibrácií z yoni vajíčka, ako 
napĺňajú tvoju yoni a celé telo. Staň sa pozorovateľom svojho tela, mysle a emócií 
a dovoľ harmonizujúcemu kúzlu tachyónu, aby zjednotil sex a spiritualitu v tvojom 
vnútri. Spirituálne vedomie sa dramaticky zvyšuje v prítomnosti tachyónu a špeciálne 
ak je koreňová čakra aktivovaná tachyónom. 
 
Kráčanie a pohybovanie sa s yoni vajíčkom 
 
Po niekoľkých cvičeniach, ktoré sú popísané vyššie, budeš možno chcieť vyskúšať 
chodiť so svojím vajíčkom vnútri yoni. Pre niektoré ženy je to jednoduché 
a prirodzené a niektoré budú možno potrebovať niekoľko cvičení panvového dna 
s yoni vajíčkom, kým sa svaly natoľko upevnia, že budú dostatočne silné, aby udržali 
vajíčko vnútri aj počas chôdze. Buď trpezlivá k svojmu telu s vedomím, že 
s dostatočným precvičovaním budeš schopná nosiť svoje vajíčko aj počas celého 
dňa.  
 
Pozor: Keď pôjdeš na toaletu, tak si pridrž šnúrku. Občas sa stane, že vajíčko môže 
pri zatlačení vypadnúť a tým, že držíme šnúrku, zabránime padnutiu vajíčka do 
toalety.  
 
Použitie yoni vajíčka pred milovaním 
 
Ak plánuješ horúce rande, tak je dobré dať si vajíčko do yoni niekoľko hodín pred 
stretnutím. Pred milovaním ho môžeš vytiahnuť, ale super nabitý efekt v tvojej yoni 
ostane a zlepší každý aspekt tvojho milovania.  
 
Vytiahnutie vajíčka 
 
Ak v akomkoľvek momente budeš cítiť, že už máš dosť yoni vajíčka, tak si 
jednoducho čupni, trochu zatlač, potiahni za šnúrku a jemne vytiahni vajíčko von. 
Keď je vonku, môžeš odstrániť šnúrku a umyť vajíčko prírodným mydlom a teplou 
vodou. Ak chceš, môžeš ho aj sterilizovať vo vriacej vode a nechať usušiť. 
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Čistenie a údržba 
 
Čisti a dezinfikuj medzi jednotlivými používaniami. Tachyonizované yoni vajíčko 
môže byť bezpečne sterilizované vo vriacej vode pre maximálnu hygienu. Použi vždy 
novú dentálnu niť.  
 
 
 
Návod na čistenie tvojich 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. 

 
 
 
Viac o používaní yoni vajíčka nájdeš tu v tomto e-booku Energetické yoni vajíčko: 
www.amrita.sk/yoni-vajicko/ebook  
 
 
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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