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Tachyonizovaná tantrická palička rozkoše 
 Spojenie vedy a spirituality 

 
Tachyonizovaná tantrická palička potešenia je jednoducho najlepším priateľom ženy. 
Pomáha nám dosiahnuť liečenie a extázu ďaleko za to, čo si vieme predstaviť, že je 
možné. Prepája našu sexualitu s posvätnosťou. 
 
Môžeš ju použiť na seba potešovanie, na liečenie yoni, yoni maping, aktiváciu 
kundalini energie alebo ako súčasť predohry pred sexuálnym spojením. Budeš 
prekvapená, ako rýchlo sa budeš cítiť pripravená na orgazmus.  
 
Z čoho je tachyonizovaná palička rozkoše 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 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 tvoja palička bude vysielať túto energiu neustále a v rovnakej sile.  
 
Návod na použitie  
 
Teraz, keď máš svoju tantrickú paličku rozkoše, som si istá, že sa nevieš dočkať 
vyskúšať ju. Tu je jednoduchý spôsob, ako vstúpiť do objavovania jej úžasného 
potenciálu a zlepšiť tak každý aspekt svojej kapacity pre extázu.  
 
Pred prvým použitím sterilizuj paličku spôsobom uvedeným na konci tohto návodu. 
 
Priprav sa na „rande so sebou“ 
 
Okúp sa, a natri svoje telo obľúbeným lahodným telovým maslom alebo olejom. 
Obleč si hodvábnu zmyselnú nočnú košeľu alebo sarong (plážovú šatku). Priprav 
svoju spálňu a posteľ tak, akoby mala prijať kráľovnú (teba!). Zapáľ sviečky alebo 
použi tlmené svetlo. Zapáľ vonné tyčinky, alebo použi esenciálne oleje na navodenie 
atmosféry. Pusti si jemnú hudbu či zvuky z prírody (zvuky delfínov, spev vtákov, 
tečúcu vodu, atď.) 
 
Začni s tancom sama so sebou. Ako tancuješ, dotýkaj sa svojho tela a šepkaj si 
komplimenty. Naozaj si užívaj svoju krásu a zmyselnosť.  
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Presuň sa na posteľ. Začni s masážou a hladením svojho tela od hlavy až po päty. 
Môžeš si vybrať, či chceš byť nahá v tejto fáze svojej zmyselnej cesty. Začni 
s vonkajšou časťou svojho tela a končatín, pokračuj približne 20 minút. Potom sa 
pomaly presuň ku svojim genitáliám - yoni. 
 
Yoni označuje vagínu a v sanskrte znamená posvätné miesto.   
 
Keď sa dostaneš ku svojej yoni, začni so sexi dotykom v tejto oblasti, najprv na 
venušinom pahorku, potom na vonkajších okvetných lístkoch a pomaly hlbšie na 
vnútorných okvetných lístkoch. A potom, až po jemnom hladení vnútorných 
okvetných lístkoch sa presuň do kontaktu a hladenia klitorisu. 
 
V tomto štádiu by si mala cítiť, že si už dosť vlhká, tvoja yoni a celá klitoriálna sieť by 
mala byť v štádiu vzrušenia a erekcie.  
 
Teraz si vezmi svoju Tachyonizovanú paličku rozkoše. Uisti sa, že je dostatočne 
lubrikovaná, najlepšie bio kokosovým panenským olejom alebo iným prírodným 
lubrikantom. Začni pomaly a jemne hladiť svoje vonkajšie a vnútorné okvetné lístky 
a svoj klitoris s tenším, zaguľateným koncom paličky potešenia. Možno budeš 
prekvapená, ako rýchlo sa budeš cítiť pripravená mať orgazmus. Ale ešte doň 
nevstupuj! Naopak, dopraj dostatok času, aby si si užila a vychutnala hladenie 
vonkajšej časti genitálií, až pokým už nebudeš vedieť vydržať ani minútu dlhšie tohto 
zmyselného dráždenia.  
 
V tomto momente môžeš jemne začať vsúvať špičku paličky potešenia (menší 
koniec) do vnútra svojej yoni a znova – dopraj si čas na vychutnávanie dráždivej 
prítomnosti v okolí vchodu do tvojej yoni.  
 
Ak sa kumulovanie energie stane príliš intenzívnym v ktoromkoľvek momente 
tejto hry potešenia, použi tenší koniec paličky smerom k telu a sprav niekoľko dlhých 
pohybov v tvojej aure od hlavy až po päty. Toto otvorí dynamický prúd energie 
a extázy cez celé tvoje telo a prinesie ti úľavu od tej intenzívnej nakumulovanej 
energie v genitáliách. Potom, čo takto pohladíš svoju auru, môžeš sa opäť vrátiť do 
kontaktu so svojou yoni s paličkou. 
 
Pokračuj jemným vsunutím paličky do takej hĺbky, ako ti je to príjemné. Je fajn ju 
občas vytiahnuť a jemne ňou hladiť externú časť genitálií alebo bradavky a prsia. 
Týmto spôsobom dovoľuješ energii potešenia, aby sa pomaly nakumulovala až na 
vrchol intenzity. Ako pokračuješ v týchto vlnách potešenia, je dôležité, aby si si 
šepkala sladké nežnosti a láskavé slová pre seba, aká si krásna, aká si silná, ako 
veľmi sa dokážeš odovzdať extáze. 
 
Možno sa ti bude páčiť užiť si rôzne druhy orgazmov, či už to bude jeden jednotlivý 
orgazmus, reťazový orgazmus, mnohonásobný orgazmus, orgazmus krčka 
maternice alebo ženskú ejakuláciu. Možno zistíš, že tvoja kapacita orgazmu sa 
obrovsky zvýši pri používaní Tachyonizovanej paličky potešenia. Keď sa budeš cítiť 
uspokojená, jemne sa objím a pomaznaj sa so sebou. Cíť, ako veľa lásky prekypuje 
vnútri a okolo tvojho tela.  
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Keď budeš pripravená na spánok, uisti sa, že si položila svoju Tachyonizovanú 
paličku zarovno so svojím telom s menším koncom nasmerovaným dole k tvojim 
nohám, aby udržiavala prúd požehnania cez tvoje aurické pole.  
 
Poznámka: Prosím, zapamätaj si, že ak si želáš použiť svoju paličku potešenia do 
análneho otvoru, mala by si ju sterilizovať prevarením vo vode pred tým, ako ju 
použiješ znova do svojej yoni. Aby si zabránila šíreniu baktérií a risku infekcie 
močovej trubice. Kvôli bezpečnosti a hygiene neodporúčame zdieľať paličku 
s partnerom a tiež dávať si ju do úst po použití na sexuálnych orgánoch.  
 
Používaj paličku potešenia veľmi jemne, pretože tkanivá sexuálnych orgánov sú 
jemné a citlivé. 
 
Tým, že používaš Tachyonizovanú paličku potešenia počas „rande so sebou“, 
aktivuješ viac svojej kapacity pre potešenie a možno zistíš, že pri najbližšom rande, 
keď budeš so svojím milencom, bude tvoje vzrušenie oveľa viac zvýšené.  
 
Alternatívou k „rande so sebou“, je použitie tejto paličky ako liečivej pomôcky. Môžeš 
si jednoducho ľahnúť s paličkou vo vnútri a odpočinúť si, zatiaľ čo palička robí svoju 
liečivú prácu v tvojej yoni a na krčku maternice.  
 
 
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. 

 
 
 
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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