
 

 

31. oktoober - 1. november 

Tallinn 
 

Seminar 

«KUNINGLIK TANTRA» 
 
 
 

See on võimalus saada teada suuri saladusi, mida valdasid ainult kõrgemate tsivilisatsioonide 
kuningad. 

Kuningliku tantra õppimine vabastab teid igaveseks hallist ja igavast elust. 
Teile avanevad uued tunded ja kõik ümberringi näib ilu ja suursuguse imena. 

 

• Mida kehastab naine?                                               
• Mida kehastab mees? 
• Kuidas saavutada ideaalseid suhteid ja igavest armastust? 
• Kuidas olla oma partneri jaoks ainus? 
• Kuidas alati näha välja noor ja terve? 

 
Armastus - see on eriline tunne, mis on antud meile kõrgemalt poolt.  
Iidsest ajast on teada legend sellest, et algselt oli inimene terviklik kahesooline olend ja oma 
võimsuselt oli ta võrdne Jumalaga. Kuid kuna ta ei olnud täiuslik, oli tema võimsus ohtlik ning Jumal 
jagas inimese kaheks pooleks - meheks ja naiseks. Ja sellest ajast hakkasid need pooled teineteise 
poole püüdlema. Seepärast otsivad inimesed Maal kogu elu oma teist poolt. Kuidas ja kust otsida 
partnerit? Kuidas leida teineteisemõistmine vastassugupoolega? Kuidas leida lihtsat inimlikku õnne?  
Seda on tarvis õppida! 
 
Iidsetest aegadest alates on eksisteerinud tantristlikud müsteeriumid, mis aitavad inimestel saavutada 
tervise, nooruse ja pikaealisuse.   
Praegune tsivilisatsioon on meid ilma jätnud seksuaalsete suhete imelisusest ja kooskõlas sellega on 
tulnud rasked haigused, hädad ja katastroofid. 
Teadlased on juba tõestanud, et 90% kõigist haigustest Maal on seotud oskamatusega õigesti 
kasutada seksuaalset energiat. 
 
31.oktoobrist kuni 1.novembrini viiakse Tallinnas läbi seminar KUNINGLIK TANTRA, kus te läbi 
tantristlike praktikate ja iidsete müsteeriumite õpite juhtima oma  seksuaalset energiat, mille abil 
saate tugeva tervise, energilisuse, saavutate stressidest ja negatiivsetest emotsioonidest vaba elu. 
Naised saavad tagasi nooruse ja õitsengu, võidakse saada terveks kõigist kuse-suguelundkonna 
haigustest. Mehed aga edenevad oma alal, saavad edukateks ja rikasteks ning vabanevad kõigist 
haigustest igaveseks. 
 
 
 
 
 

SEMINARI PROGRAMMIS ON: 

• Seksuaalne energia –  inimese elutegevuse alus. Seksuaalsuse kaotuse põhjused, selle 
taastamise meetodid, seksuaalenergia tugevdamine ja säilitamine.  



 

 

• Energeetiline toonus.  Keha vabastamise praktika ja energiataseme tõstmine. Tantristlike 
paaris tehtavate  asanate läbi te tunnetate esimese armastuse naudingut ja ekstaasi. 
Müsteerium Yin-Yang.   

 
• Kuidas leida ideaalset tantrapartnerit.  

 
• Tantristlik massaaž. See ebatavaline massaaž võimaldab tunnetada ja hellitada partnerit mitte 

ainult füüsiliste, vaid ka eeterkäte abil. See nauding ootab teid ja teie armastatut. Rituaal 
Taevatäht.  

 
• Kuidas suunata seksuaalenergiat eduks oma ettevõtmistes ja oma soovide täitumiseks?  

• Individuaalsed seksuaalenergia juhtimise praktikad, tantsumüsteeriumid vabastavad teid 
varjatud psühholoogilistest blokkidest, stressidest, depressioonist ja neuroosidest.   

 
• Kodukolle - see on minu kaitse. Kurbus jätab teie pere maha igaveseks. Teie pere saab olema 

armastuse ja harmoonia saareke. Armastuse välja loomine peres.   
•  

TREENINGU VIIVAD LÄBI RAHVUSVAHELISE KOGEMUSEGA ÕPETAJAD: 
 

 
 
 
Šakuntali    
 
 
 
 
 

 
 
 
Zlata Obolenskaya  https://zlataobolenskaya.wordpress.com 
 
 
 

 
 

«Me olime naisega lahkumineku äärel intiimsuhete külmuse pärast. Ütlen ausalt, ma otsisin teist 
naist. Äkki aga hakkasin märkama muutusi: kodus olemine muutus mugavamaks, soojemaks, naine 
hakkas teistmoodi välja nägema - isegi kodus oli iludus uue keha aroomiga, kogu aeg oli tahtmine 
minna tema juurde ja teda emmata. Naer ja patt, pärast tööd hakkas mind koju tõmbama! Ükskord 
päeval tuli naine minu juurde üleni õitsvana ja tõmbas mind magamistuppa. See oli vaimustav! 
Tõesti, kui naine on sinu parim armuke, see on lihtsalt unistus! Ma armusin oma naisesse nagu 
poisike!» 

Manolis, 34-aaastane, Kreeka 
 
 

Me ootame teid armastusega, et aidata teil saavutada õnne koos teie armastatuga! 
 



 

 

 
 
Seminari tasuta tutvustusõhtu koos heategeva meditatsiooniseansiga toimub reedel, 30. oktoobril 
algusega kell 18 Tallinnas Valguse ruumis.  
 
 
Seminari osalustasu: 
 
31.10  14:00 - 18:00   50 EUR 
 1. 11  12:00 - 16:00   50 EUR 
 
Osalemine mõlemal päeval:  80 EUR 
 
Paarile on hind ühel päeval osaledes 80 EUR, kahel päeval osaledes 130 EUR. 
 
Üliõpilased alla 25 aasta - poole hinnaga. 
 
 
Ettemaks 30 EUR palume tasuda kuni 28. oktoober arveldusarvele EE473300334689580002 Danske 
Bank, Ruth Tammeorg. 
 
 
Saab broneerida aegu individuaalseteks konsultatsioonideks ja praktikateks. 
 
Info tel. 55 603080 
 
 
Valguse ruumi asukoht:  
 
Tondi 8a, Tallinn, Eesti 
Valguse Ruum asub Pimedate Ühingu majas, Tallinn-Väikese trammipeatuses, Favora tankla taga. 
Väravast OTSE edasi, mõne astmega kivitrepist üles, pruunist rauduksest sisse ja ülemisele korrusele. 
 
Ühistransport: buss 5, 18, 20, 20A, 32, 36, tramm 3 ja 4 - peatus Tallinn-Väike; rong - Tondi jaam. 
Parkimine ümbruskonnas tasuta. 
https://www.google.com/maps/place/59%C2%B024'54.7%22N+24%C2%B044'17.2%22E/@59.415
2,24.7359113,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0 
 
 

 


