
  

 



  

Tantrická masáž ve vaší ložnici  

praktický návod na vaši domácí tantrickou masáž 

 

 

 
 

“Vaše sny jsou síla, která mění svět. Mějte je stále na mysli. 
Můžete dělat, být a mít všechno, co si dokážete představit.”  
 

Neale Donald Walsch 
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1. Co je tantrická masáž  

 

 Tantrická masáž se velmi liší od běžné sportovní masáže, kterou většina z nás zná. Nejde při ní totiž o to 

napravit namožené svaly, ale o práci s naší životní energií. Jedním z jejích záměrů je, abychom dokázali 

intenzivněji vnímat a prožívat a více se otevřeli životu. 

Jde tedy spíše o masáž energetickou a hladivou. Může mít i terapeutickou rovinu, může léčit emoční zranění, 

má vliv i na fyzické zdraví. Také učí, jak využívat svoji sexuální energii. Pozor ale na nedorozumění, ke kterému 

došlo v pojetí západní civilizace – tantrická masáž není erotickou masáží. Jaký je tedy mezi nimi rozdíl? 

Cílem erotické masáže je sexuální vyvrcholení, orgasmus. Při erotické masáži se přijímající masérky dotýká, 

vizuálně jej stimuluje její nahota. Tantrická masáž, přestože pracuje se sexuální energií, erotická není. Přijímající se 

soustředí sám na sebe, vnímá své pocity, plně se oddává hluboké relaxaci, která vede až k meditativním stavům. 

Tantrické učení přeměňuje „jed v nektar“. Pomocí rituálů a meditačních technik vede člověka k napojení na 

jeho vyšší Já, spojuje ho s vesmírem. Podle tantry ve světě neexistuje dualita, vše je jednota. Vyznačuje se 

pozitivním přístupem k životu, k žití v pravdě bez přetvářek a bez masek. Tělo vnímá jako posvátný chrám.         



  

Tantra se soustředí především na to užívat si života, žít jej naplno a především dokázat prožívat okamžik teď 

a tady. Nebýt myšlenkami v budoucnosti a nepřemýšlet, co je třeba udělat zítra, jak naplnit pracovní den nebo co 

jste ještě nestihli. Ani se nezabývá minulostí, kterou již nikdo stejně nezmění. Tantra je tady a teď, zcela, až po 

poslední buňku v těle. 

 

                                                               



  

Možná si teď říkáte, že těžko se můžete naučit pravou tantrickou masáž, když nemáte zkušenost s prací 

s energií a o tantrické nauce toho moc nevíte. S tím souhlasím - pro jedinečný a hluboký zážitek z tantrické masáže 

je opravdu lepší svěřit se do rukou zkušeným masérkám. Přesto se vám v tomto e-booku pokusím dát návod na to, 

jak si užít alespoň tělesnou úroveň těchto jemných a zcitlivujících masáží, a to přímo s vaším partnerem. 

Pokud dokážete naslouchat své intuici a svému srdci, věřím, že s častějším praktikováním těchto masérských 

postupů získáte větší jistotu a pak pro vás bude snadnější napojit se i v energetické rovině na vašeho partnera. 

Intimita, čili velmi otevřený a důvěrný prostor, který v partnerství máte, vnáší do tantrické masáže zase jinou  

a zcela unikátní esenci, než jakou má „profesionální“ masáž. 

Tantrická masáž tedy není v žádném případě jen o masérských tazích. Slovo tantra znamená technika a 

tantrické techniky – rituály vyžadují obrovskou disciplínu. Sadhguru, známý indický jogín, říká, že v tantře jde o to 

naučit se používat své tělo a svou mysl jako nástroje. Podobně jako když se naučíte používat počítač nebo 

šroubovák. Tantrická masáž vám má k tomuto dopomoci. Skrz své tělo, skrz emoce, které se dobře vedenou 

masáží probouzejí, skrz vnímání vlastního těla a pozorování svých reakcí se učíte této náročné disciplíně. A k tomu 

je potřeba profesionální vedení zkušené masérky/maséra. 

https://www.tantra-olomouc.com/post/tantrick%C3%A1-mas%C3%A1%C5%BE-je-n%C4%9Bco-%C3%BApln%C4%9B-jin%C3%A9ho-ne%C5%BE-jsem-si-myslel


  

Proto berte, prosím, tento manuál jen jako základ techniky tantrické masáže. Tyto techniky zaručeně 

obohatí váš milostný život a mohou vám pomoci, abyste se svým partnerem navázali bližší vztah. Pokud budete 

vzájemně respektovat své hranice a současně dokážete vyjádřit svá přání, intimita ve vašem vztahu se prohloubí  

a získá úplně nové rozměry.  

„Lidé se často domnívají, že intimita je o sexu. Ale intimita je o pravdě.“ To tvrdí ve svém známém výroku 

Taylor Jenkins a já s ní naprosto souhlasím. „Když zjistíte, že někomu můžete říct svou pravdu, že mu můžete 

ukázat sami sebe, že před ním můžete stát bosí a jeho odpověď je „Se mnou jsi v bezpečí“. To je intimita.“ 

 



  

2. Co vše budeme potřebovat 

 

 Při tantrické masáži je dobré využít co nejvíce rozličných předmětů, jejichž dotek si tělo může naplno užívat. 

Nemusíte však mít strach, že vás teď pošlu do specializovaných tantrických obchodů. My se naopak pokusíme 

využít co nejvíce věcí, které máte doma a možná vás doteď ani nenapadlo je využít tímto způsobem.  

 

Co tedy můžete použít? 

- prachovka (existuje několik druhů a typů, doporučuji ty s jemnějšími vlákny) 

- šátek, pareo (může být malý i velký, rozličných materiálů) 

- šteteček na pudr (na velikosti nezáleží) 

- huňatá kožešinka (bambule na čepici, někdy bývá i jako ozdoba na kabelce, chlupatější rukavice) 

- ručníky, mísa nebo hrnec a horká voda (ručníky spíše menších rozměrů) 

- olej (pokud mát doma masážní olej, je to skvělé, pokud ne, stačí olivový olej nebo kokosový) 

- vlasy, vousy, nehty 



  

                 



  

3. Jak připravit ložnici 

 

 Atmosféra místa, kde masáž probíhá, je velmi důležitá. Člověk totiž vnímá všemi smysly a my je všechny 

chceme rozmazlit. Proto je třeba dobře promyslet, jak svou ložnici připravíte. Výjimečné místo tvoří výjimečné 

okamžiky. 

 Jak už jsme si řekli, tantra vnímá tělo jako posvátný chrám. Z této myšlenky je vhodné vycházet a ložnici 

také přeměnit na takový malý chrám. Posvátné místo jen pro vás dva. Co si budeme povídat – prostředí je základ 

pro to, jak se v místě cítíme a pro tantrickou masáž je opravdu důležité prostředí vyladit, aby bylo klidné, nerušené  

a výjimečné oproti všedním dnům. 

 

 Začít můžeme hudbou. Ideální je orientální nebo meditační hudba. Záleží jen na vás, co je vám příjemné. 

Mohou to být zvuky přírody podbarvené jemnou relaxační hudbou, zpěv manter, zvuk tibetských mís… Důležité je, 

aby hudba prostor jen dolaďovala, proto je vhodné ji pustit spíše potichu.  

Využít můžete nepřeberné množství videí na YouTube a hudbu pustit z počítače nebo z mobilu. Doporučuji 

zkontrolovat a vybrat taková videa, která nebudou přerušována reklamou. Vhodnější jsou videa o délce alespoň 



  

dvě hodiny a delší. Možná si říkáte, že tak dlouho se partnerovi věnovat nedokážete, ale věřte mi, že čas při tomto 

důvěrném setkání utíká velmi rychle a byla by škoda nechat se vytrhávat z okamžiku, kdy jste na partnera už 

hlouběji napojeni. 

 

TIPY NA HUDBU: 

 https://www.youtube.com/watch?v=hlWiI4xVXKY 

https://www.youtube.com/watch?v=Y6QTdvbu0uI  

https://www.youtube.com/watch?v=ZtADcQVNF4U  

https://www.youtube.com/watch?v=oJ4sx2NNZxc&t=5018s  

 

 Dalším důležitým prvkem je osvětlení místnosti. Pro tantrickou masáž je vhodné tlumenější světlo. Využít 

proto můžete zejména svíčky a pomocí nich vykouzlit intimní atmosféru. Element ohně navíc energeticky 

pročišťuje místnost a rituálně v něm lze spálit vše staré, smutné a nepříjemné, co se během masáže může vynořit 

na povrch skrz již zapomenuté vzpomínky a vyplavené emoce. 

https://www.youtube.com/watch?v=hlWiI4xVXKY
https://www.youtube.com/watch?v=Y6QTdvbu0uI
https://www.youtube.com/watch?v=ZtADcQVNF4U
https://www.youtube.com/watch?v=oJ4sx2NNZxc&t=5018s


  

 Dbejte ale na svoji bezpečnost a svíčky položte na nehořlavý povrch (talíř, skleněný podtácek) a na místo 

vzdálenější od vás. Během masáže se budete soustředit sami na sebe, a můžete tak ztratit pojem o prostoru  

a svíčku převrhnout. 

                                                        

  



  

 Protože při masáži budeme vědomě dýchat, měli bychom se postarat i o to, aby byla místnost dobře 

provětraná. Před začátkem masáže pak místnost provoníme. Využít můžete vonné tyčinky nebo aroma olejíčky  

s vůní, která vám je příjemná. Pokud chcete více podpořit smyslnou atmosféru, můžete vyzkoušet tyto druhy vůní: 

 

- růže: podporuje sexuální touhu, city k druhé osobě, otevírá srdce 

- skořice: rozproudí sexuální touhu, zvyšuje fyzickou aktivitu 

- ylang-ylang: působí afrodiziakálně, zmírňuje nervové napětí 

- santálové dřevo: podporuje pocit napojení na druhého, vhodný pro meditace 

- pačuli: nejvyhlášenější afrodiziakum, jehož vůně ale nesedne každému. Posiluje pocit spokojenosti, navozuje 

intimní atmosféru a tvoří jednu ze složek směsi olejů, které se využívají při tantrických praktikách. 

        

 



  

 Nyní už máme prostor provoněný, intimně osvětlený a jemně ozvučený příjemnou hudbou. Přichází tedy čas 

na dekorace. S jejich pomocí vytvoříme z vaší ložnice opravdový chrám, což dodá vaší intimní chvíli úplně nový 

rozměr. 

Opět využijte toho, co již máte doma. Mohou to být orientální sošky, drahé kameny, zajímavé obrazy, deka 

se vzorem mandaly, vějíř, svícny, lapač snů, předměty, které pro vás mají speciální energii. Já ráda využívám  

i peříčka (kupuju je v obchůdku s korálky a potřebami ke tvoření) či okvětní plátky růží – ovšem pouze umělé (ty 

kupuji v prodejně Levné knihy). Okvětní plátky ze živé růže totiž velmi barví a červenou růži z povlečení jen tak 

nedostanete. 

 

 Na závěr doporučuji přichystat i něco dobrého k snědku, co potěší chuťové buňky. Rozhodně tím nemyslím 

nic složitého a těžkého. Ideální jsou třeba jahody, kousky pravé čokolády, hrozny, olivy či různá semínka a ořechy. 

Všechny tyto potraviny mají afrodiziakální účinek a po ukončení tantrické masáže si je můžete nabídnout třeba  

i z těla partnerky. 

 



  

4. Tantrický dechový rituál 

 

 Přípravy máme za sebou a nyní nadešel čas, kdy se v ložnici sejdeme s partnerem. Nejprve si určete, kdo 

bude dávající a kdo přijímající. Při příští masáži si role vyměníte. Doporučuji, abyste si ale role neměnili v ten samý 

den. Přijímající by tak myslel na to, že teď si sice užívá úžasnou péči, ale za chvíli ji bude muset oplácet. Na 

tantrické masáži je kouzelné právě to, že oplácet nic nemusíte. Že si můžete dovolit nechat se hýčkat jen proto, že 

jste a ne „za něco“. Účinky masáže navíc v člověku doznívají delší dobu a byla by velká škoda je utnout proto, 

abyste se mohli soustředit na roli dávajícícho. Dopřejte si vzájemně si masáž užít se vším všudy. 

 
 Před samotnou masáží je vhodné se na sebe naladit. K tomu využijeme jednu z tantrických meditačních 

technik a tou je dechový rituál.  

 

https://www.tantra-olomouc.com/post/pro%C4%8D-d%C3%A1v%C3%A1me-sv%C3%BDm-partner%C5%AFm-poukaz-na-tantrick%C3%A9-mas%C3%A1%C5%BEe


  

 Dechových rituálů tantrická praxe využívá několik. V našem studiu se vědomému dýchání věnujeme pečlivěji 

a učíme klienty, jak využít dech i v běžných situacích, kdy je potřeba zklidnit emoce či ztišit mysl. Dech má totiž 

úžasnou sílu udržet naši mysl v přítomném okamžiku a nedovolit myšlenkám, aby na nás neustále dotíraly. Jediné, 

na co je třeba se soustředit, je dýchat zhluboka a vědomě pomalu. Zkuste nedýchat pouze povrchně do ramen  

a horní části plic, ale představte si, že svůj dech vedete do celého těla – přes břicho, ke kolenům až po kotníky  

a také do zad. 

Dechová cvičení mají různé stupně obtížnosti. My si zde ukážeme jeden z těchto dechových rituálů, který 

není náročný a zvládnete ho i sami doma. Jak na to? 

 

1. Stoupnete si s partnerem naproti sobě 

2. Můžete se vzájemně chytit za ruce nebo přiložit pravou ruku na srdce toho druhého 

3. Domluvte se, kdo bude první nadechovat a kdo vydechovat 

4. Zavřete oči, ať se můžete napojit nejdříve sami na sebe 

5. Jeden z vás se zhluboka nadechne a při výdechu si představí, že do srdce svého partnera vydechuje lásku 

https://www.tantra-olomouc.com/post/jak-uti%C5%A1it-my%C5%A1lenky


  

6. Při výdechu prvního partnera se ten druhý také zhluboka nadechne už s představou, že do svého srdce 

vdechuje lásku, kterou mu vyslal první partner 

7.  Neustále si tak střídáte nádechy a výdechy a láska mezi vámi proudí v pomyslném kole 

8. Až budete cítit, že tok dechu a lásky mezi vámi proudí přirozeně, můžete oči otevřít a pokračovat v tom 

stejném, jen se už pomocí očního kontaktu napojíte na svého partnera 

9. Dechový rituál by měl trvat alespoň 5-10 minut (což se vám bude těžko odhadovat, ale věřím, že když se do 

dechu ponoříte, budete si tuto velmi intimní chvíli užívat a čas nebude hrát tak významnou roli) 

 

5. Tantrická masáž 

 

 Až na sebe budete navzájem naladěni a vaše mysl bude plně v přítomném okamžiku, přichází čas na 

samotnou masáž. Lehněte si na postel (nebo na cokoliv měkkého, co jste si nachystali) a to tak, že přijímající se 

položí na břicho a dávající usedne vedle něj. V následujících řádcích si projdeme jednotlivé části tantrické masáže. 

Každému bodu se věnujte alespoň 5-10 minut. 



  

Používáme sarong 
  

Začneme tím, že přes přijímajícího položíme sarong (šál, větší šátek, pareo – jakoukoliv jemnou látku, která 

bude ideálně tak dlouhá, aby jej celého zakryla). Velmi jemně, jako byste se dotýkali motýlích křídel, začněte 

partnerovo tělo hladit přes tento šátek. Pamatujte si, že při tantrické masáži nikam nespěcháme, máme čas, a tahy 

jsou proto velmi pomalé. Tělo si pomalý dotek daleko více prožije – jakoby se radary na kůži postavily do pozoru  

a s napětím očekávaly, co bude dál. 

Tip – zkuste si sami přejet konečky prstů po ruce od dlaně až po loket, nejprve velmi pomalu a pak rychleji – který 

z tahů byl pro vás intenzivnější? 

 Začít můžete od hlavy a přes oblast krku přejet přes obě ruce až k prstům a zase zpět ke krku. Dále 

pokračujte přes záda, hýždě, nohy až po palce u nohou. Pomalu, nespěchejte. Možná vám bude chvíli trvat, než si 

najdete polohu, ve které se vám bude pohodlně sedět a než najdete způsob, jak se natáhnout ke všem částem těla 

vašeho partnera. Muži to budou mít jednodušší, protože ženské tělo je drobnější.  



  

 Můžete také střídat jednotlivé tahy. Někdy udělat dlouhý tah, jindy třeba malovat kolečka, střídat v jednom 

tahu levou a pravou ruku (tah v tomto případě není vnímán jako jeden dlouhý, ale je jakoby rozkouskovaný na 

menší úseky). Využijte sarongu a různě jej po partnerově těle posouvejte. 

 Nakonec můžete sarong z těla pomalu sundávat a na závěr ještě tělo pohladit koncem látky. Zde doporučuji 

si stoupnout nebo se alespoň co nejvíce nadzvednout, abyste měli sarong dostatečně zvednutý a těla se dotýkaly 

opravdu jen konce látky. Takto můžete přejíždět přes celé tělo. Nebojte se přejet sarongem i přes hlavu, vlasy  

a obličej, je to velmi příjemné. 

                                            



  

Používáme ruce 
 

 Sarong, který partnerovo tělo zahaloval, jsme z něj pomalu sundali a tělo si tak postupně navyklo na nahotu. 

Nyní přichází čas na bližší kontakt, a to skrz vaše ruce. Pamatujte si, že lidský dotek nemůže nic nahradit, a i když 

v dalších částech budeme pracovat s různými masérskými pomůckami, energetická síla rukou je vždy nejsilnější. 

Proto doporučuji mít alespoň jednu ruku vždy na partnerově těle. 

 Absence lidského doteku, vzájemné blízkosti, jemného pohlazení či objetí jsou jedním z častých důvodů, 

kvůli kterým jsou tantrické masáže tak vyhledávané. Naše společnost si zvykla být nucena do výkonu a člověk se 

naučil potlačovat svoje potřeby a emoce. Obrnili jsme svá těla, abychom obstáli v životě. Ale už nevnímáme, že 

takto obrnění můžeme život pouze přežívat, nikoliv prožívat. Tantra vede člověka zpět k jeho síle a učí ho vnímat 

své tělo, naslouchat tomu, co nám tělo říká a otevřít se životu. 

 Skrze náš jemný dotek máme možnost partnerovo tělo postupně probouzet a „oživovat“. Mějte na paměti 

sílu tohoto vašeho daru a dejte do vašeho doteku i lásku. Dotýkejte se partnerova těla, jako by to byl stvořený 

zázrak (však také je). Hrajte si s energií lásky, která vychází z vašich rukou a hýčkejte partnera opět od palců na 



  

nohou až po hlavu. Nezapomeňte mu prsty zajet i do vlasů a jemně namasírovat hlavu. Masáž hlavy je velmi 

příjemná a pro přijímacího uvolňující. Je to úžasný prostředek k dokonalé relaxaci. 

Tip – když jste naklonění u partnerové hlavy, můžete mu jemně fouknout za krk nebo do ucha. Nebojte se 

k partnerovi přiblížit natolik, aby cítil váš dech i na svých tvářích. 

 Střídejte různé druhy doteků. Chvíli můžete partnera jemně dráždit svými nehty (což je velmi příjemné 

zejména v oblasti hýždí), poté zase bříšky prstů, jindy můžete použít celou dlaň. Na některých místech se partnera 

dotýkejte velmi jemně, jinde se nebojte i trochu přitlačit (opět vhodné v oblasti hýždí nebo šíje). Naším záměrem 

je rozproudit v jeho těle energii, a pokud by byla masáž stále jen jemná, energie by usnula. Dejte ovšem pozor, ať 

přílišnou silou partnerovi neublížíte – stále mějte na paměti, že jeho tělo hýčkáme. 

 Můžete se také jemně dotýkat obličeje a pohladit jej po tváři a po čele. Nezapomínejte se věnovat každé 

části jeho těla, i rukám a dlaním. Tahy využijete stejné jako při hlazení přes sarong – dlouhé, pomalé, můžete 

kreslit kroužky (malé i větší). Můžete také položit obě ruce na jedno místo a vést tah od sebe – pravou rukou 

doprava a levou doleva a pak se zase vrátit zpět. Když opravdu vnímáte partnerovo tělo a jste na něj napojení, 

inspirace pro doteky přichází sama. Nebojte se zkoušet vše, co vám v danou chvíli přijde jako vhodné a správné. 



  

Používáme peříčka a kožešinky 
 

 Pokud máte k dispozici nějaké peříčko, kožešinku či kosmetický štěteček, teď přišla jeho chvíle. Hlazení 

peříčky je velmi příjemné zejména pro ženy. Peříčka také můžete využít kdykoliv v průběhu masáže, když cítíte, že 

byste chtěli rozproudit nahromaděnou energii z jednoho místa do celého těla. 

 Tahy peříčky i kožešinkami jsou opět stejné jako už umíte. Nezapomínejte ani na místa, která jsou mírně 

ukrytá jako jsou boky těsně nad dekou, vnitřní a vnější část rukou a nohou nebo oblast pod rameny směrem ke 

klíční kosti. Můžete zkusit partnerovi přejet peříčkem i přes obličej, doporučuji však si pohlídat jeho reakci. 

Některým lidem je to příjemné, jiným naopak velmi nepříjemné. 

 Pro intenzivnější prožitek mějte peříčko pouze v jedné ruce a druhou ruku mějte na partnerově těle. Obě 

ruce však stále tělo hladí, ani jedna nespí. Masérky často používají peříčka dvě a hladí přijímajícího pouze 

peříčky, což po jistém čase začne být trochu nudné, protože zde chybí energie lidského doteku. 

Tip – peříčka lze koupit v obchodech s kreativními potřebami. Pokud byste si je zamilovali a chtěli si pořídit větší 

peříčka, pak je lze objednat např. v obchodě Stoklasa. 



  

 



  

Používáme vlasy 
 

 Tuto drobnou, ale velmi intenzivní vychytávku, využijí zejména ženy s delšími vlasy. Dotek vlasů je příjemný 

zejména v oblasti krku. Můžete opět vyzkoušet, jestli se partnerovi bude líbit, když mu vlasy přejedete přes tvář. 

Co ale funguje vždy, je pohlazení vlasy přes ucho. Zde můžete navíc využít i toho, že pokud chcete partnera hladit 

svými vlasy, jste u něj velmi blízko svojí hlavou, a můžete zkombinovat jemné dýchání na kůži partnera spolu 

s dotekem vašich vlasů. 

 

Horké ručníky 
 

 V domácích podmínkách může být zařazení horkých ručníků poněkud komplikované, ale zaručuji vám, že 

pokud si s tím dáte práci, partnerovy svaly vám poděkují. Budou totiž parádně prohřáté a připravné na následující 

olejovou masáž. 
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 Určitě vás teď zajímá, co si na horké ručníky musíte nachystat. Nebojte, není to nic náročného a určitě 

všechny potřebné věci máte doma. Stačí vám pouze: 

 

 ručníky nebo žíňky – na rozměrech nezáleží, menší vám rychleji vychladnou, s velkými se hůře manipuluje. 

Proto doporučuji zlatou střední cestu. Ideálně 2-5 kusů. 

 mísu nebo hrnec, do kterého si připravíte horkou vodu 

 rychlovarnou konvici nebo termosku (vodu v termosce využijete na přední stranu těla - oblast hrudníku) 

 

Postup je jednoduchý. Z vlastní zkušenosti doporučuji, abyste si těsně před masáží ohřáli alespoň litr až litr  

a půl vody v rychlovarné konvici a tu si položili vedle místa, kde masáž provádíte. Pak nalijete velmi opatrně  

a pomalu horkou vodu na ručník nad mísou a vyždímáte. Opravdu ale dejte pozor, voda je vážně horká. 

Pokud máte strach, pak si můžete vodu nalít do misky a ručník do ní položit a vyždímat. Tato varianta má ale 

tu nevýhodu, že když do vody ručník namočíte opakovaně, voda vám rychle vychladne. Chce to zkoušet a zjistit, 

který postup vám nejvíce vyhovuje. 
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Stejně opatrně, jako jste pracovali s horkou vodou, položte ručník na partnerovo tělo. Vnímání teplot může 

být u každého z vás odlišné a co pro ženu je krásně teplé může pro muže být horké. Klidně spolu v této fázi 

komunikujte, zeptejte se, zda je taková teplota ručníku příjemná. Když vám partner řekne, že je to příliš horké, 

můžete ručníkem jemně chvíli jezdit po zádech. Teplo se hezky rozloží a ručník do pár vteřin zchládne na 

přijatelnější teplotu. 

Jaké části těla lze ručníky obložit? Odpověď je jednoduchá – všechny. Teplo prohřívá svaly, takže využijte 

zejména oblast šíje, ramen a lopatek, dále pak bederní oblast, hýždě a stehna. Délka této části masáže závisí na 

tom, jak dlouho vám vydrží horká voda.  

 

Tip – ženy mají teplo raději než muži, proto je pro ně obkládání těla horkými ručníky velmi příjemné a často  

snesou i vyšší teplotu vody. 

Tip 2 – voda je element, který v sobě nese očistu. Je spjatá s emocemi a prohlubuje naše vědomí. Při práci s vodou 

můžete do masáže vložit záměr, ať voda z partnera smyje a odplaví na energetické úrovni vše staré a nepotřebné. 
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Olejová část 
 

 Když už jsme si svaly prohřáli, je ideální doba na jejich uvolnění. Proto přichází na řadu olejová část masáže. 

Pokud máte rádi vůně, doporučuji koupit si speciální vonný olej určený pro masáže (seženete v běžné drogérii). Já 

nejčastěji používám rozehřátý kokosový olej, velmi oblíbený je také olej s vůní manga, jasmínu či růže.  

 Nemusíte si tím však zatěžovat příliš hlavu. Pokud je masáž vaším spontánním nápadem a vy jste si nestihli 

žádný masážní olej koupit, můžete využít klidně i olej olivový, který většina z nás má již běžně v kuchyni. 

 Olej doporučuji rozehřát. Minimálně ten kokosový, který je při pokojové teplotě v tuchém stavu a velmi 

těžko by se vám s ním pracovalo. Pro ohřev můžete použít ohřívač na kojenecké láhve, radiátor (v tomto případě 

by ale bylo třeba dát olej rozehřát raději několik hodin předem, záleží samozřejmě na druhu oleje) nebo třeba 

klasickou svíčku, nad kterou ale je třeba umístit stojánek (využít můžete i stojánky na čínské čajové soupravy nebo 

nerezové stojánky na nožkách na hrnce, které mají uprostřed otvor, do kterého se dá svíčka hezky položit). 

Rychlým a praktickým řešením je i aromalampa, do které olej nalijete (50ml se ohřívá zhruba 10 minut). 
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Nad svíčkou stačí olej nahřívat několik minut, samozřejmě podle množství, v ohřívači lahví je potřeba i více 

než hodinu. Dejte opět pozor na teplotu oleje, ať nedojde k popáleninám. 

 Rozehřátý olej pomalu naneseme na partnerovo tělo. Pokud oleje nalijete moc, steče vám po partnerově 

těle na povlečení. Proto doporučuji olej nalít buď opatrně sobě do dlaně nebo můžete položit dlaň jedné ruky na 

partnera a olej nalít druhou rukou na její hřbet a nechat jej postupně po ruce stéct. 

 Z techniky samotné masáže nemusíte mít strach Pokud jste úplný laik a nikdy jste žádný masérský výcvik 

neabsolvovali, bude lepší, když budete pokračovat v jemném hlazení. Když je nyní tělo celé pokryté olejem, vaše 

doteky jsou pro přijímajícího novým zážitkem. Pokud máte nějakou zkušenost s masážemi, můžete zkusit 

namasírovat i svaly. Dejte ale pozor, abyste nenarušili zvýšenost vnímavost těla, kterou jste doteď budovali  

a netlačte do svalů příliš. Neděláme sportovní masáž, ale relaxační. 

 Nechte se vést intuicí. Nezapomínejte stále na pomalé a jemné hmaty. Pokud chcete v partnerovi probudit 

více sexuální energie, můžete použít i vaše nehty. Něžné škrábání na jeho zadečku a na horní straně stehen  

(i vnitřní) tuto energii probudí a vy ji pak můžete dlouhými tahy od křížové kosti přes páteř vést nahoru a přes 
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boky zpět k hýždím. Tyto tahy opakujte několikrát. Energie se tak dostane ze středu těla, kde jsme ji probudili, do 

celého těla a zvýší se celkový stupeň vzrušení. 

 Po ukončení olejové části masáže doporučuji setřít z těla přebytečný olej do staršího ručníku. Za chvíli 

budeme totiž partnera otáčet na záda.  

Tip – i utírání oleje ručníkem může být velmi příjemné (zejména pro muže). Začněte od spodní části nohou  

a postupujte až k ramenům. Každý ručník je jinak „tvrdý“ podle toho, z jakého materiálu je vyrobený. Tomu 

přizpůsobte sílu, se kterou budete olej z těla stírat. Pro kůži je to zcela nový druh doteku. 
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Masáž chodidel 
 

 Masáž chodidel je úžasná relaxační technika, která člověka přivede do stavu hluboké relaxace. Nezkrocenou 

energii z celého těla během ní stahujeme k nohám a směrem k zemi, čímž tuto energii uzemňujeme. To pozitivně 

působí na zklidnění nervového systému, pomáhá proti nespavosti a v neposlední řadě během ní stimulujeme 

akupresurní body, což blahodárně působí na celé tělo. 

 Pro masáž chodidel můžete využít buď olej, který jsme používali při olejové části nebo si můžete koupit 

speciální krémy na chodidla, které jsou k dostání v každém supermarketu. 

 Sedněte si a partnerovo chodidlo si položte na stehno. Pokud má nohy studené, můžete nejprve chodidlo 

stisknout mezi svá stehna a nožku zahřát. Naneste krém a začněte nohu masírovat. Nejprve chodidlo projeďte 

svými dlaněmi po celé jeho délce. Nezapomínejte na to, že masáž chodidel se provádí až ke kotníku a masírujeme 

také nárt. Masážními pohyby se snažte uvolnit nohu v oblasti kotníku.  
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 Od paty směrem k prstům a zpět můžete masírovat plosku nohy technikou „houbičky“. Rukama obejměte 

chodidlo tak, že prsty máte na nártu a palce na plosce. Palce směřují směrem k sobě a střídavě směrem ven  

a k sobě (jako když ždímáte houbu) postupujte po celé délce plosky. 

 Nezapomínejte ani na palce u nohou. Každý z nich (postupujte od palce po malíček) chyťte mezi 

prostředníček a ukazováček a mněte směrem vzhůru. Tento pohyb zopakujte na každém prstu několikrát. 

 Další možností je promačkávání jednotlivých bodů na chodidle. Zde už se ale dostáváme do oblasti 

reflexologie. Pokud vás více zajímá, jak pomocí stimulace jednotlivých bodů na noze léčit jednotlivé části těla, 

doporučuji najít si více informací na internetu, v knížkách nebo ideálně rovnou absolvovat kurz reflexologie.      

                        



 

2021 © www.tantra-olomouc.com 33 

Tantrická masáž ve Vaší ložnici                                                                                                                Tantra Olomouc 

Masáž obličeje 
 

 Po masáži chodidel partnerovi pošeptejte, že se může otočit na záda. Přemístěte se k jeho hlavě. Buď si 

můžete jeho hlavu položit do klína nebo si sedněte obkročmo tak, abyste měli jeho hlavu mezi svými stehny. Tak 

zajistíte, aby vaše doteky byly co do síly vyváženy na obou stranách. 

 Položte mu ruce jemně na čelo a chvíli jen dýchejte, abyste se na sebe opět napojili. Poté zajeďte prsty do 

vlasů a jemně masírujte pokožku hlavy. Masáž hlavy a jemné tahání za vlasy zbožňují zejména ženy. Buďte však při 

masáži opatrní, ať partnera za vlasy nechtěně neškubete. To totiž není příjemné vůbec, ale naopak velmi bolestivé. 

 Promněte mu obě uši a pomalu prsty přejíždějte k obličeji. Tato část těla je velmi citlivá, a masáž obličeje je 

tak intimní záležitostí. Hlazení po tvářích v nás vyvolává vzpomínky na dětství a mateřskou lásku, což pro některé 

může znamenat náhlý příval emocí (pozitivních i negativních).  

Výborné je využít kosmetické štětečky, které jsme si nachystali na začátku, nebo jiná peříčka a jemně jimi 

partnera šimrat po obličeji. Nezapomínejte ani na uši a krk. Krk je velmi citlivá oblast pro ženy i muže. Tahy od čela 

přes krk až po hrudník a zpět nejenže přirozeně uvolní napětí v partnerově těle, ale jsou také silně vzrušující. 
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Ráda bych se na tomto místě zmínila o emocích při masáži obecně. Nestyďte se jim dát volný průběh  

a během masáže je projevit – ať už se jedná o slzy, smích, či vztek. Důležité je kontrolovat způsob, jakým emoce 

ventilujeme ven, abychom někomu neublížili.  

Zde je právě prostor pro otevírání a prohlubování partnerské intimity, o které jsme se zmiňovali na začátku. 

Pokud dávající dokáže v těchto emočně silných chvílích být vedle svého partnera, nijak jej nehodnotit 

(nechlácholit ani mu nenadávat, neusměrňovat ho), ale přijmout ho v celé dimenzi jeho bytosti a být tu pro něj, 

silně to prohloubí partnerský vztah. 

Nebojte se se k partnerovi sklonit tak blízko, aby mohl občas cítit i váš dech. Můžete mu lehce fouknout na 

ucho a zlehka mu přitisknout tvář k jeho tváři. Toto důvěrné spojení má magickou moc posílit lásku a něhu ve 

vztahu. 

V oblasti obličeje bývá často v napětí čelist. Vemte jemně mezi palce a ukazováčky obou ruk bradu a zlehka 

masírujte. Jestli partner přirozeně uvolnil spodní čelist poznáte podle toho, že se mu podle směru vašich prstů 

budou pohybovat rty. Pokud má čelist v tenzi (zuby jsou jakoby silou drženy u sebe), přejeďte prsty k čelistnímu 

kloubu, který najdete u uší a krouživými pohyby tuto oblast uvolněte.  
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 čelistní kloub            tipy na štetečky 
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6. Co dál? 

 

 Po masáži obličeje pokračujte v probouzení přední části těla podobně, jako jste se doteď naučili na zadní 

straně. Dejte průchod své fantazii a zkuste zůstat co nejvíce napojeni na svého partnera. Vnímejte jeho dech, jeho 

reakce na vaše doteky. Poznáte, kde se mu vaše doteky líbí víc než jinde? Kde ho zalechtáte? Nebo naopak která 

část těla není citlivá vůbec? 

 Při tantrické masáži lze získat velmi cenné informace nejen o vašem těle, ale pokud se jako přijímající 

soustředíte opravdu hluboce sami na sebe a své vnitřní pocity, můžete rozkličovat problémy, které vás trápí, 

pochopit, co ve svém životě děláte špatně a ucítit závan té správné cesty, po které chce vaše duše vykročit. Pokud 

vás zajímá, co jsem při tantrické masáži prožívala já, když jsem byla v roli přijímajícího, přečtěte si tento článek. 

 V tomto e-booku jsem záměrně vynechala intimní masáž. Zaprvé není nezbytnou součástí tantrické masáže 

a zadruhé vyžaduje znalost práce s dechem a energií. Přestože se tantrická masáž věnuje celému tělu, pracuje 

především s konceptem energetického těla. Jejím smyslem je rozproudit a navýšit energii a tu následně rozvést 

nejen do celého těla, ale i za jeho hranice. Jednou z forem energie je i vzrušení, které při masáži přijímající pociťuje 

https://www.tantra-olomouc.com/post/tantrick%C3%A1-mas%C3%A1%C5%BE-z-druh%C3%A9-strany
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a prožívá. Paleta těchto prožitků je neuvěřitelně pestrá a přijímající fyzicky prožívá pocity blaženosti, 

nekonečnosti, hloubky, rozkoše, energetických vln či přijetí bez podmínek. Tuto energii si pak může uchovat  

a čerpat z ní ještě mnoho dní nebo jí může dovolit odejít prostřednictvím vyvrcholení. 

 Zde bych však ještě ráda zmínila, že orgasmus není synonymem pro ejakulaci. Tantra učí člověka prožívat 

nekonečné vlny tzv. vnitřních orgasmů, bez toho, aby došlo k ejakulaci. Toto je poměrně důležité si uvědomit, 

abychom k práci s energií dokázali správně přistupovat. Vnitřní orgasmy mohou prožívat jak muži, tak ženy. U žen 

je třeba probudit jejich jóni a zejména G-bod. Možná si teď říkáte, že vy žádný G-bod nemáte. Chci vás ujistit, že 

máte, jen jste se s ním ještě neseznámila.  

 V umění masáže intimních partií hraje významnou roli vědomý dotek. Vědomý dotek má léčivou sílu, dokáže 

transformovat veškerou energii v posvátnou. Dokáže probudit i místa, která si myslíte, že nemáte vůbec citlivá. 

Proto dokáže léčit různá sexuální traumata a zranění. Nemyslím tím pouze zranění fyzická, ale zejména zranění 

naší duše a zranění emoční. 

 Pokud se chcete naučit, jak provádět intimní masáž pomocí vědomého doteku nebo teď cítíte, že byste se 

chtěli otevřít nové dimenzi vnímání v intimní oblasti a naučit se milovat své tělo, rádi vás přivítáme v našem studiu 
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Tantra Olomouc. Věnujeme se jak kurzům tantrické masáže pro páry, tak i kurzům pro jednotlice či jen pro ženy, 

které chtějí pracovat se svou smyslností a být pro partnera neodolatelnou bohyní. 

 

 Pro dlouhodobý vztah je velmi obohacující a přínosné, když partneři techniky tantrické masáže znají a ve 

svém vztahu je používají. Nemusíte se však stresovat, že na tuto masáž potřebujete hodně času. Samozřejmě je 

super, když si pro sebe dokážete najít několik hodin. Pokud je to ale pro vás náročné, nedejte se odradit. Každá 

chvíle, kterou si s partnerem takto obohatíte, vás k sobě přiblíží a otevře vaše srdce lásce.  

Z technik, které jste se v tomto e-booku naučili, si můžete vybrat jen některé, které se vám nejvíce líbí  

a používat je třeba jen v rámci milostné předehry. Nebo si alespoň jednou za čas vyčlenit víkend pro sebe a do 

technik se ponořit a naplno je využít. Užijte si tyto vzrušující a smyslné chvíle naplno. 

 

Přeji vašemu vztahu hodně lásky 

 

http://www.tantra-olomouc.com/
https://www.tantra-olomouc.com/kurzy
https://www.kirlianakurzy.cz/kurz-tantricke-masaze/
https://www.kirlianakurzy.cz/skvela-milenka/
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Najdete nás:     

 

Facebook: @tantraolomouc 

Instagram: tantraolomouc 

Youtube: Tantra olomouc 

 

 

Webové stránky:  

www.tantra-olomouc.com 

www.kirlianakurzy.cz 

www.smyslna-zena.webnode.cz  

 

 

Kontakt: 

777 989 869 

tantra.olomouc@gmail.com

https://www.facebook.com/tantraolomouc
https://www.instagram.com/tantraolomouc/
https://www.youtube.com/channel/UCOdEyK9Ch4V5meebqQuwiUw
http://www.tantra-olomouc.com/
http://www.kirlianakurzy.cz/
http://www.smyslna-zena.webnode.cz/
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