V Brně, dne 12. října 2020

Devátý ročník Tantra Festivalu
proběhne vzhledem k vládním nařízením online
Tantra Festival je prostorem pro sdílení hodnotných poznatků ze světa tantry, které
pomáhají rozvíjet lásku, intimitu, naplnění a harmonii v párovém vztahu i ve vztahu k sobě
samému. Letos vzhledem k bezpečnostním opatřením proběhne pravidelné setkání formou
streamovaného vysílání.

Pojem „tantra“ se za poslední roky dostává stále více do popředí, ne každý má ale zcela
jasnou představu o tom, co se za ním skrývá. Jedním z hlavních poslání Tantra Festivalu je
přiblížit tantru veřejnosti otevřeně a co nejvíce autenticky. Nabízí širokou škálu znalostí,
principů i praktického vedení všem, které tato tisíce let stará duchovní nauka zajímá a
chtějí s její pomocí zkvalitňovat své vztahy a svůj život.

„Letos nám bohužel bezpečnostní opatření neumožňují festival pořádat tak, jak jsme zvyklí.
Bereme to ale z té lepší stránky. Je to příležitost naučit se něco nového a posunout celou
akci do nového pole možností,“ vyjádřila se ředitelka festivalu Veronika Šupálková. Online
vysílání bude například přístupnější pro ty, kdo na festivalu ještě nebyli a nemají
představu, co od něj očekávat. Nově použité technologie také mohou v budoucnu najít své
využití při organizaci dalších akcí pod hlavičkou Tantra Festivalu.

Letošní téma „Umění milostné kontinence“ bude podrobným vhledem do základních pilířů
tantry. Princip milostné kontinence zcela zásadně proměňuje běžné pojímání sexuality: je
prvním krokem kultivování sexuální energie, kterou specifickými procesy pozvedá a
umožňuje její postupnou kontrolu. Na téma bude nahlíženo z mnoha různých perspektiv,
vždy však se stejným záměrem – nabídnout poznatky a techniky, které bude moci uplatnit
v praxi jak začátečník tak pokročilý. Prostor bude rovněž věnován sdílení osobních
zkušeností lektorů s touto metodou i přínosu, který u ní vnímají z dlouhodobého hlediska.

Festivalový víkend bude příležitostí přinést poznatky ze světa tantry doslova až k sobě
domů. Průběh přednášek a workshopů bude přizpůsoben tomu, aby si je mohl každý
vyzkoušet sám nebo s partnerem či partnerkou. Pořadatelé nicméně pevně věří, že se se
všemi účastníky budou moci při další příležitosti potkat opět osobně a že tímto neobvyklým
obdobím projdeme všichni ve zdraví.
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