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  ODHALENIE                     

Ahoj, vol{m sa Juliana Berkyov{.  

Som terapeutka a  lektorka sexuality.   

 Založila som centrum tantrických mas{ží 

- TantraSecrets.  

Ďakujem V{m,  že ste sa rozhodli prečítať 

si moju prvú e-knihu.  

Každý m{ dve možnosti. Sme buď naplnení l{skou alebo strachom. 

Albert Einstein 

Počas mojej pr{ce ako tantrick{ masérka, terapeutka a v súčasnej dobe tiež 

lektorka sexuality a rôznych tantrických kurzov, som sa stret{vala a naďalej 

stret{vam s ľuďmi, ktorí z nejakého hlbšieho dôvodu nevyužívajú svoj sexu-

{lny potenci{l k nadobúdaniu rovnov{hy, l{sky, šťastia, či orgazmu.  

 

Či sú to muži alebo ženy, percento s ktorým sa stret{vam vo svojej praxi je 

relatívne veľké. A preto som sa rozhodla napísať tento e-book pre tých, ktorí 

chcú využívať svoj potenci{l, aký n{m d{va naše telo.   

Pevne verím, že ti t{to knižočka prinesie trochu svetla za tú hrubú vrstvy 

tmy.  Budem čerpať z vlastných poznatkov a skúseností. Verím, že v riad-

koch n{jdeš inšpir{ciu a nové poznatky.  

 

Túto knihu si môžete zdarma stiahnuť a šíriť len ako celok.  
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Veľmi ma poteší, ak mi zanech{te spätnú väzbu. Pokojne mi napíšte mail 

alebo koment{r na web str{nku alebo facebook. S l{skou v{m odpoviem na 

akúkoľvek ot{zku alebo pripomienku. Pokiaľ v{s zaujíma nejak{ konkrétna 

téma, pokojne  píšte. Môžete ma inšpirovať a prispieť tak k tvorbe ďalšieho  

e-booku.  

Už mi neost{va nič iné, len v{m zaželať príjemné chvíle str{vené pri skúma-

ní tejto vzrušujúcej témy. 

 

Modern{ doba 21. storočia príliš nepraje celkovej podobe 

sexuality. Sp{jame ju s p{r obrazcami, ktoré n{m predlo-

žili v škole alebo s tými, ktoré sme sa nauči-

li sami. Príliš pozornosti jej teda ned{va-

me. Sexualita ako tak{ neu-

nikla ani vedomé- mu  b{daniu vedcov, 

a tak vznik- lo veľa štúdií a diskusií 

o tom, čo  ľudsk{ sexualita vlast-

ne je a čo sa skrýva za týmto      

s l o v n ý m  spojením.   

 

Poďme sa teda  

 pozrieť do minulosti,  

 aby sme  zistili jej   

            skutočný  význam. 

  ODHALENIE                     
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V rôznych kultúrach počas našej existencie sexualita znamenala niečo iné. 

Preberala úlohu raz menej a raz viac dôležitú.  V pravekej kultúre sa ľudia 

často presúvali či už pred pred{tormi alebo inými ľuďmi, ktorí ich ohrozo-

vali. Z tohto vzorca sa d{ vyčítať, že sexualita a sex samotný sa praktizoval 

len za účelom reprodukcie. V Mezopot{nii sa v osad{ch konali sl{vnostné 

obrady a sl{vnosti božstva, ochrankyni sexuality Astarté.  

 

Neskôr, po ich príklade ich nasledovali  Gréci a Rimania, ktorí  uctievali tiež 

to isté božstvo, akur{t pod inými 

menami -  Afroditu, Venušu,    

 Jupitera. Medzi zvyky 

rímskej kultúry patrila        

  aj posvätn{ 

chr{mov{ prostitúcia.           

 Jej prostredníctvom 

sa ženy  usilovali   získať  

priazeň bohov.   

 

N{boženský zvyk stanovo-

val, aby žena ponúkla svoje pa-

nenstvo a plodnosť bohyni Venuši alebo niekomu jej rovnako rovnocenné-

mu. Styk sa potom uskutočňoval s kňazom alebo s cudzincom, ktorý zaplatil 

milodar.  

 

  ODHALENIE                     
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V antike zas prevl{dala predstava dokonalej mužnosti avšak t{-

to doba nevylučovala homosexualitu. Za muža viac hovorili jeho 

vojenské úspechy, než to, aký sexu{lny život 

viedol. Historici najčastejšie zatracovali vla-

d{rov, ktorí mali bisexu{lne sklony na-

p r í k l a d  N e ro  č i  C a l i g u l a . 

V minulosti, ale aj v súčasnosti tieto 

pr í k l a dy  po h o rš u jú  z v l{ š ť 

v neskoršom období, kde n{božen-

ské propagandy  podporovali mrav-

nosť, cudnosť a čistotu.  

 

Tak ako v minulosti sa cez z{ves a čo najtučnejšiu oponu baldachýnu poze-

ralo na sexualitu ako na prostriedok k reprodukcií a často kr{t to bolo pova-

žované za niečo zlé, neprípustné nečisté, tak je to v mnohých krajin{ch aj 

dnes. Mnohé kultúry sexualitu potl{čajú.   

 

 

Nechcela som v{s poučovať o dejin{ch. Chcela som v{m len uk{zať, na čo 

všetko sa pozeralo v minulosti ako na zak{zané a zlé.  

 

A čo je pravdepodobne najviac tabuizované v 21. storočí, ale aj v minulosti? 

Je to n{š p{n ANÁL.  

  ODHALENIE                     
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Tajn{ komnata - an{l 

An{l ako taký sa pre mnohých z n{s stal obrovským tabu zamknutým za 10 

z{mkami, kam nikoho nepustíme. Ani n{hodou! Už len pri tej myšlienke 

n{m naskakuje husia koža a rôzne predsudky. Niekedy sa dostavia aj zaží-

vacie problémy, ale ničoho sa nemusíte b{ť. Našťastie sme tu pre v{s skúsení 

a certifikovaní sexologický bodyworkeri. Poďte spolu so mnou presvietiť   

túto tabu tmu novým svetlom. Pre tých, ktorí sa dočítali až sem, a tí ktorí by 

chceli zvýšiť svoju schopnosť an{lneho potešenia, je potrebné, aby ste vedeli, 

že to vôbec nie je ťažko dosiahnuteľný cieľ. To najdôležitejšie čo budete po-

trebovať je ochota vyhradiť si pravidelný čas pre an{lne skúmanie 

a odhodlanie vydržať. Keď sa na to pozrieme detailnejšie, v podstate každý 

človek , bez ohľadu na to akého je pohlavia  a sexu{lnej orient{cie je schopný 

dosiahnuť an{lny orgazmus. Čo k tomu budete potrebovať je mať dostatoč-

nú motiv{ciu a trpezlivosť. Zistíte, že ak vytrv{te odmena bude pre v{s viac, 

než ste si dok{zali predstaviť. 

 

 

 

  ODHALENIE                     
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Hanba, strach a predsudky 

Hanba a strach nie je ide{lna emócia pre vaše JA. Je ako rana spôsoben{     

rukou zvnútra. Narúša našu prirodzenú funkciu spr{vania. Hanba a strach 

sú priamo spojené so zlým svedomím. Hanba m{ za n{sledok nízke sebave-

domie, pocity neistoty a pochybnosti o samom sebe. Býva neviditeľn{, ale 

niekedy si uvedomujeme ako n{s obmedzuje a br{ni n{m prežívať potešenie 

a blízkosť. K prehlbovaniu pocitu hanby a strachu prispieva aj prostredie, 

v ktorom vyrast{me.  

 

Napríklad. V rímskokatolíckej rodine, ak idete na omšu alebo na spoveď, 

kňaz v{m povie, že dotýkanie sa seba samého je v podstate smrteľný hriech 

a prich{dzate tak o možnosť byť s milujúcim Bohom.  Ďalší príklad ste určite 

zažili tiež, rovnako ako ja, keď som potajomky masturbovala pod perinou 

a st{le sa pozerala na dvere, len aby nikto neprišiel a neuvidel ma čo robím.  

Mala som strach, hanbila som  sa za moju ľudskú potrebu, túžbu. Teraz 

viem, že je to norm{lne, ale predtým  mi to nikto nepovedal. Ani doma ani 

v škole.  Dokonca veľa p{rov m{ problém masturbovať, keď sa jeden na dru-

hého pozer{. Môžeme si urobiť také malé cvičenia, na začiatok každý zvl{šť. 

Každý m{ doma nejaké zrkadlo, či už malé alebo veľké. A budeme pred ním 

masturbovať minim{lne 15 minút.  Je úplne jedno či vo vzrušenom stave ale-

bo nie. Všímajte si svoje genit{lie a aj ostané časti tela. Vnímajte svoj dotyk. 

Koľko z v{s sa na sebe skoro vôbec nepozer{, keď masturbuje? Položte si 

ot{zku prečo je to tak? Hanbíte sa, m{te s niečoho strach?  

  ODHALENIE                     
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P{n ANÁL 

Vr{ťme sa opäť na chvíľu k teórii.  

An{lny kan{l m{ tvar trubice, ktor{ je menej ako 3 cm dlh{ a vedie priamo 

do konečníka. Vonkajšie 2/3 an{lneho kan{lu sú tvorené z mäkkého 

a citlivého tkaniva, ktoré môžeme vidieť v okolí an{lneho otvoru. Vnútorn{ 

1/3 je menej citliv{ a je pokryt{ sliznicou. Síce je menej citliv{ na dotyk, ale 

o to citlivejšia na tlak, ktorým môžeme spôsobiť buď uvoľnenie alebo sťaho-

vanie okolitých svalov. An{lny otvor sa takisto môže zväčšovať do určitej 

miery, podobne ako vagína. Trubicovitý tvar an{lneho kan{lu sa udržuje 

dvomi svalmi zvieračmi. Tie sa nach{dzajú veľmi blízko pri sebe, ale dok{žu 

fungovať samostatne. Vonkajší zvierač, ktorý je bližšie k an{lnemu otvoru je 

riadený centr{lnym nervovým systémom, systémom, ktorý aktivuje aj svaly 

na ruk{ch alebo noh{ch. Vnútorný zvierač je neurologicky riadení autonóm-

nym nervovým systémom, systémom ktorý reguluje krvný tlak, dýchanie.  

  ODHALENIE                     
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An{lna mas{ž 

Pre n{s, sexological bodyworkerov, patrí an{lna mas{ž medzi najradik{lnej-

šie metódy sexuologickej pr{ce s telom. Mnoho ľudí m{ v tejto oblasti ulože-

ných viac negatívnych spomienok, než v ktorejkoľvek inej časti tela. Z{roveň 

je to jedno z najviac inervovaných miest na tele, vďaka ktorému môžeme 

prežívať najväčšie potešenie. Väčšina ľudí netuší, že an{lna penetr{cia ne-

musí znamenať bolesť.  Naopak, an{lny dotyk môže byť príjemný a prin{šať 

širokú šk{lu vzrušenia a potešenia.  Pre mužov je an{lna mas{ž nielen prí-

jemným z{žitkom, ale aj preventívnou liečbou prostaty. Žen{m zas pomôže 

objaviť iné rozmery erotického potešenia, vr{tane stimul{cie G bodu zvnútra 

konečníka.  Dôležité je, aby sa ten, kto prijíma an{lnu mas{ž cítil dobre. Pre-

tože ak sa   sami cítite nepríjemne, z mas{že nebudete mať pôžitok. Skôr vo 

v{s zanech{ opačný efekt.  

Ako na an{lnu mas{ž prostaty 

Pre mas{ž prostaty si n{jdite dostatok času. Tak ako 

na všetko ostatné, aj na túto mas{ž treba prípravu 

a jemné zaobch{dzanie. Prostata je súčasťou mužské-

ho pohlavného ústrojenstva o veľkosti gaštana. N{-

jdeme ju v priestore medzi hr{dzou a konečníkom. 

Pri zatlačení na tento priestor ju dok{že nepriamo sti-

mulovať, čo zabezpečuje partnerom rovnako kr{sne a príjemné pocity ako 

pri priamej stimul{ciu. Pri priamej stimul{cií sa prostata nach{dza za vcho-

dom do konečníka, keď jemne zatlačíme prstom dole.  

  ODHALENIE                     
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D{ sa povedať, že najprirodzenejší spôsob stimul{cie prostaty je sex. Ale ak 

chceme objavovať vlastnú autoerotiku a získavať nové poznatky 

a skúsenosti, prečo nevyskúšať mas{ž prostaty inak než pohlavným stykom? 

Pred mas{žou prostaty je potrebné, aby ste sa s partnerom poznali, aby ste 

reagovali na jeho potreby a pocity. Takisto je veľmi dôležité, aby obaja part-

neri súhlasili, že chcú mas{ž prostaty vyskúšať. Je dobré si dohodnúť nejaké 

pravidl{ komunik{cie. Napríklad ak partnera niečo zabolí alebo mu bude 

niečo nepríjemné zdvihne ruku, a vy budete vedieť že sa m{te pomaličky 

presunúť na iné miesto a neskôr sa vr{tite tam, kde ste skončili. Stanovte si 

čas trvania mas{že.  Napríklad 30 - 60min. D{my privítajú, ak sa pred touto 

novou skúsenosťou trochu pripravíte. Spoločný kúpeľ vie byť tiež jednou 

z variant pomalej a teplučkej predohry.  

 

Ak žena nechce svojmu partnerovi pripraviť skôr traumatizujúci z{žitok než 

chvíle rozkoše, jej nechtíky by mali byť upravené a kr{tke. Dobré je si do-

predu pripraviť rukavice, napríklad vinylové alebo silikónové. Nezaobídete 

sa ani bez olejčeka, lubrikantu na silikónovej b{ze, najlepšie neparfumované-

ho.  Ja osobne používam neparfumovanú vazelínu. Ide{lna poloha na mas{ž 

prostaty je, keď ležíte na chrbte. Je to prirodzenejšie ako vystrkovanie poza-

dia až do nebeských výšin. Pre každého to môže byť samozrejme in{ poloha. 

Pre ľudí, ktorí sa hanbia, je lepšia poloha na brušku. Dôležité je, aby bol v{š 

partner dostatočne uvoľnený. A do docielite tak, že začnete mas{žou nôh 

alebo chrb{tika, kde uvoľníte stuhnuté svaly a potom pomaličky, postupne 

prech{dzate na zadoček.               

  ODHALENIE                     
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Napätie a sťahovanie zvieračov môže priniesť skôr bolestivý z{žitok. Preto 

db{me na to, aby prijímajúci bol už uvoľnený, pokiaľ začneme s mas{žou 

an{lu. Rovnako dôležité ako uvoľnenie je aj miera „premazania“ konečníka. 

Keď je okolie dostatočne premazané a 

uvoľnené, prich{dzajú na rad prstíky. 

Jemne škrabk{me dierku an{lneho otvo-

ru. Smerom nahor a nadol. U žien radšej 

iba smerom nahor. Pomalými krúživými 

pohybmi zo strany na stranu. Nezabú-

dame zhlboka dýchať. Keď sa v{m zd{, 

že je partner dostatočne uvoľnený, pre-

niknite jedným prstom dovnútra 

a pomalými pohybmi kopírujte vrchnú 

stenu. Môžete používať jemné vibrova-

nie a strečovanie zadočka. Nahmat{te 

mäkkú guľatú plochu o veľkosti gaštana. Masírujte toto miesto ľahkými krú-

živými pohybmi a môžete sa pri tom aj zapozerať na partnera, nech vidíte 

aké pocity pri tom prežíva. Môžete skúsiť aj zmenu tlaku, ale dajte pozor, 

nech partnerovi nespôsobíme bolesť. Pokiaľ masírujete muža, je vhodné za-

pojiť aj vašu druhú ruku na stimul{ciu penisu. V{š partner sa bude cítiť ako 

v siedmom nebi. Keď budete chcieť vybrať v{š prstík, nezabúdajte na to, že 

to musí byť pomalé a citlivé. Po mas{ži je dobré na chvíľu vypnúť a len tak 

ležať s partnerom vedľa seba. Hovoriť o svojich pocitoch. N{sledne by mala 

nasledovať hygiena. 

  ODHALENIE                     
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Desatoro an{lneho sexu 

1. An{lny  styk je najmenej praktikovan{ forma an{lneho sexu 

 

Je mnoho spôsobov ako mať z an{lu potešenie. Niektorí ľudia majú radi, keď 

cítia jemne rotujúci prst či už svoj alebo partne-

rov. Ďalší preferujú použitie dilda alebo vibr{tora 

an{lnym otvorom. Túto formu preferujú ľudia každej 

orient{cie či už homosexu{li alebo heterosexu{li. Odporú-

čam silikónový lubrikant. 

 

2. An{lna stimul{cia a styk nie sú bolestivé pokiaľ sa robia spr{vne 

 

Myšlienka na to, že an{lny styk musí byť bolestivý, je len ďalší z výmyslov. 

Ak prienik bolí, je to znak toho, rovnako ako na inej časti tela, že niečo nie je 

v poriadku a robí sa to zle. Takisto ako an{lny otvor dok{že prin{šať slastné 

uspokojenie, dok{že prin{šať pri nespr{vnom zaobch{dzaní aj bolesť. Preto 

je veľmi dôležité manipulovať s ním pomaly a jemne. Skúšať to na viackr{t.  

 

3. An{lny sex si môžete užiť, aj keď v{m bol doposiaľ nepríjemný 

 

Len chuť a túžba ešte neznamenajú, že budete mať úžasný an{lny sex. Naj-

častejšou príčinou nechute a nepohodlia je prílišne napätie a stiahnutie sva-

lov. Niekomu pom{ha viac an{lny otvor spozn{vať, iný potrebujú viac      

zrelaxovať. Častokr{t pom{ha aj mas{ž an{lneho otvoru vaším partnerom. 

  ODHALENIE                     
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4. Dva svalové zvierače, ktoré fungujú samostatne 

 

Keď zatlačíte špičkou prstu k vnútornej strane steny, pocítite dva zvieračové 

svaly. Viac o tom ako tieto svaly fungujú som písala na strane 7.  So svojím 

vnútorným zvieračom môžete pracovať a trénovať ho, až ho budete schopný 

uvoľniť takpovediac na želanie. Trénovať ho môžete napríklad v sprche pra-

videlným zasúvaním prsta a preciťovaním tohto svalu. 

 

5. Viacero druhov potešenia 

 

Ako som už spomínala najväčšie množstvo nervových zakončení sa nach{-

dza priamo v okolí an{lneho otvoru. Pokiaľ do konečníka zasuniete predme-

ty alebo penis, prich{dzajú na povrch iné druhy stimul{cie a potešenia. 

 

6. Orgazmus? 

 

Reagovať orgazmicky na an{lny sex bez priamej  

stimul{cie dok{že m{lo žien a mužov.    

K an{lnemu orgazmu     m ô ž e t e      

dospieť vtedy, keď  bude-

te obaja prítomní vo svojich pocitoch                                                              a 

predstav{ch. Treba si však uvedomiť, že k 

an{lnemu orgazmu bez priamej genit{lnej stimul{cie 

môžete dospieť ťažšie. U mužov sa odporúča stimulovať 

prostatu a penis súčasne. Výsledok nenech{ na seba dlho čakať.  

 

  ODHALENIE                     
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7. Strava 

 

Možno to znie ako klišé, ale spr{vna strava je       

naozaj kľúčom k dobrému an{lnemu sexu.      

Nesmieme takisto zabúdať, že k hlavnej funkcii 

an{lneho otvoru patrí vypr{zdňovanie. Kľúčom je 

jesť potraviny bohaté na vl{kninu, aby sme pri vy-

pr{zdňovaní nepoužívali silové sťahovanie svalov. Stra-

va by preto mala byť bohat{ na ovocie, zeleninu a celozrnné 

výrobky. 

 

8. Iné pravidl{ hygieny 

 

Veľa ľudí si myslí, že pri prenikaní do vagíny a do konečníka platia rovnaké 

pravidl{, avšak mýlia sa. 

Konečník neprodukuje vlhký sekrét ako vagína, iba 

hlien, preto je dôležité použiť lubrikačný gél. Ide{lny 

je neparfumovaný na silikónovej b{ze. Takisto by ste 

mali vždy dbať na čistotu a používať prezervatív. 

 

9. Dominancia a podriadenosť 

 

Hlavne s dominanciou a podriadenosťou je v poslednej dobe sp{janý an{lny 

sex a s tým súvisiaca bolesť. Avšak pozor, an{lna bolesť môže viesť k problé-

mom. 

  ODHALENIE                     
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10. Bezpečný sex 

 

An{lny sex môže byť bezpečný. Takmer všetky rizik{ sa sp{jajú s pre-

nosom pohlavných chorôb a parazitov. Aby ste sa vyhli týmto rizi-

k{m je dôležité, aby ste an{lny sex nepraktizovali n{hodne. 

Tí, ktorí radi praktizujú an{lny sex, by mali použí-

vať prezervatív. Samozrejme, riziko prenosu týchto 

chorôb sa znižuje, ak žijete v harmonickom vzťahu dvoch 

zdravých ľudí. 

 

 

Tak a dostali ste sa až na koniec. Verím, že ste v tomto mini kurze objavili to, 

čo ste nikde inde nenašli. Nezabúdajte, že všetko chce čas a na partnera by 

ste mali ísť jemne. Užívajte a prežívajte svoj čas str{vený spolu. Objavujte,       

b{dajte a milujte. Ak by ste si však neboli istý alebo by ste st{le mali nejaké 

obavy, nebojte sa obr{tiť na naše centrum TantraSecrets. Bude mi potešením 

byť vašou sprievodkyňou na ceste k oslobodeniu ducha a tela od daných 

doktrín.   

Tím, ktorí sa vydajú na túto cestu spolu s nami, centrum TantraSecrets      

poskytne až 10% zľavu na mas{ž Kráľovské oslobodenie vo vami zvolenej 

dĺžke a  rovnako aj na individu{lny kurz Trinásta komnata (mas{ž prostaty) 

 

Ako povedal G.  Shon,: „Rodina je pevnosť l{sky“ , budujme ju teda na pev-

ných z{kladoch dôvery a porozumenia toho druhého. 

  ODHALENIE                     

http://tantrasecrets.sk/
http://tantrasecrets.sk/ritualne-masaze/ritual-kralovske-oslobodenie/
http://sexological-bodywork.sk/kurz-trinasta-komnata-masaz-prostaty/
http://sexological-bodywork.sk/

