
Nemohu říci, že bych se do 
tohoto typu masáže vrhla po 
hlavě a s chutí, chodila jsem 
kolem objednání jako kolem 

horké kaše. Připadalo mi důležité vyti-
povat správného terapeuta, nejlépe přes 
dobré reference. To se mi povedlo a já 
nejprve s Janem Janatou udělala rozhovor, 
abych se o masážích něco dozvěděla. 
Když jsem potom dostala slevový poukaz 
k narozeninám, už jsem nic neodkládala 
a vyrazila. Cestou mě tlačily boty tak, 
že jsem si musela koupit jiné, jinak bych 
nedošla…

ZÁKLADEM JE KONTAKT
V následujícím rozhovoru s Janem Janatou 
si můžete přečíst, že terapeut si s klien-
tem ze začátku dlouho povídá a nasta-
vuje hranice. To je pravda. Nabídne, co 
všechno může zhruba tří- až čtyřhodinový 
zážitek obsahovat, a sdělí, že vždy můžete 
říci, co se vám nelíbí a v čem nechcete 
pokračovat. Zeptat se můžete v podstatě 
na cokoli. Nemusíte ze začátku absolvo-
vat celé zhruba čtyři hodiny, ale lze se 
domluvit na kratší „ochutnávce“. Cílem 
pro mě byla jemná péče o celé tělo, a to 
v bezpečném prostředí.

PRŮBĚH A ODEVZDÁNÍ
Pokud si klient nastaví jasné hranice 
a řekne, že si nepřeje zahrnout do masáže 
intimní zóny, je mu samozřejmě vyhově-
no. V momentě, kdy dialog s terapeutem 
skončí, je vhodné se procesu odevzdat, 
být pouze tady a teď a opravdu si ho 
užít. Samotné masáži předchází jemné 
naladění na sebe prostřednictvím repro-
dukované i živé hudby, kdy terapeut hraje 
na tibetskou mísu, bubny, používá rovněž 
zvonkohry koshi. To je velmi příjemná 
část. Masáž kokosovým olejem pro mě 
osobně byla spíš jakýmsi energetickým 
tancem než masáží. Nejtěžší pro mě bylo 

přijmout, že se mě dotýká muž, kterého 
vidím prvně v životě. Blízkost a intimi-
tu mám spojenou s láskou. A o té tady 
rozhodně nemůže být řeč. Na druhou 
stranu však terapeut nabízí velmi jemnou 
a profesionální celotělovou péči, kterou 
mnozí možná v dlouhodobějších vztazích 
postrádáme. Nejde přitom jen o dotyky, 
ale rovněž o laskavá slova, chválu, pocit 
radosti ze sdílení.

NÁVRAT DO REALITY
Téměř tři hodiny utekly jako voda. Cítila 
jsem, že mi to stačí. Požádala jsem tedy 
o jisté zklidnění procesu a chvíli relaxa-
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ce. Byla jsem celá od oleje, včetně vlasů, 
a terapeut mi nabídl, že mi je umyje. Kdo 
chce, může se nechat umýt celý. Probírali 
jsme spolu celý proces, snažila jsem se 
poskytnout zpětnou vazbu. Cítila jsem se 
poměrně unavená a uvědomila si, že bych 
si potřebovala alespoň na půl hodiny leh-
nout a vrátit se k sobě a ke všední realitě. 
Měla jsem asi patnáct minut, protože jsem 
byla ten den poslední a terapeut odcházel. 
Nedovedla jsem si představit, že vlezu do 
metra s přestupováním a pak pojedu vla-
kem domů. Bylo mi z té představy úzko.
 Terapeut se nabídl, že mě odveze na 
mimopražské nádraží, kde jsem měla 

zaparkované auto, protože náhodou by-
dlíme oba stejným směrem. Vím, že tohle 
není běžná součást zakázky, ale pro mě 
zrovna tohle byla obrovská slast a vnímala 
jsem jeho nabídku jako projev nadstan-
dardní péče.

ZÁVĚR: NIČEHO NELITUJI
Uvědomila jsem si, jak málo se vzájem-
ně dotýkáme, jak málo si projevujeme 
náklonnost, jak málo si věnujeme čas, 
slova chvály a jak málo si nasloucháme. 
Mně osobně tohle všechno hodně chybí. 
A říkám si, jak by bylo krásné, kdybychom 
si v našich společných životech uměli 

vzájemně dávat 
a obohacovat tím tělo 
i duši. Nemuset si tyto 
atributy kupovat u cizích 
lidí. Ale nejsme tak naučení.
 Dotyků a náklonnosti 
v mém dětství bylo málo, 
rodiče žili zpravidla jenom 
starostmi a sami si vzájemně 
moc radosti nedávali. 
Pamatuji se, jak mi táta často 
říkával: „S tebou se v životě 
nikdo mazlit nebude.“ Byla 
to fráze, kterou opakoval 
třeba i tehdy, když jsem 
si jako malá dlouho 
zavazovala tkaničku 
u boty. Říkával také, 
že s ním se taky nikdo 
nemazlil. Nemyslel 
fyzický akt, byl to 
takový slovní parazit. 
Kolikrát jste slyšeli 
pořekadlo, že život 
se s námi nemazlí? 
V našem nevědomí 
je to hluboko zakořeněné a mazlení mně 
osobně opravdu chybí.
 Svého zážitku s tantrou nelituji, velmi 
mě obohatil. Zažila jsem něco, co dosud 
ne, a zjistila, co je možné. Nejsem si v tuh-
le chvíli jistá, zda budu tuto zkušenost 
chtít opakovat, mnohem lepší mi připadá 
zkusit požádat a ladit partnera k podob-
nému vzájemnému zaměření. Nevím 
o nikom, komu by se to nelíbilo.
 Charlie Chaplin měl hlubokou pravdu, 
když řekl, že dotýkat se našeho těla by měl 
jen ten, kdo se dotýká naší duše. Jenomže 
někdy se v životě stane, že potkáte spříz-
něnou duši, ale těla se poněkud míjejí.
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Všechny masáže jsou 
svým způsobem léčivé 
a obohacující pro tělo 

i uši. Laskavá a cílená péče 
zkušeného terapeuta nám 

může přinést něco, co nám 
nikdo jiný nedá. Masáží 
je celá řada a já si chtěla 

vybrat nějakou speciální, 
vyzkoušet ji a podělit se 

s vámi o zkušenosti. Myslím 
si, že kolem tantrických 
masáží panuje stále po-

měrně velké tabu, a když 
někdo řekne, že jsou léčivé, 

často uslyší jen posměšné 
poznámky nebo uvidí 

lascivní posuňky.

Tantra MÁ, 
tantra TVÁ



Proč jste se rozhodl poskytovat tant-
rické masáže a jak dlouho se tomuto 
oboru věnujete?
Masážím obecně se věnuji asi patnáct let, 
ale pětadvacet let se věnuji józe a jógové 
filozofii, od které je k tantře už jen krůček. 
Tantra i jóga jsou v jádru totéž cesta 
k nalezení toho, co jsme nikdy nemohli 
ztratit, k našemu božství. Tantra jen víc 
akcentuje a pracuje se sexuální energií, ale 
nejde o sex, jde o práci s vnitřní energií 
a zdokonalování sebe sama (velice jedno-
duše řečeno).

 Jelikož mě masáže baví a snažil jsem 
se rozšiřovat své znalosti i techniky, došel 
jsem do bodu, kdy mě zákonitě musela 
oslovit i tantrická masáž. Před pěti lety 
jsem její techniky začal studovat a prakti-
kovat.

V čem je jejich specifikum a jaké jsou 
základní typy tantrických masáží?
Tantrická masáž vychází z védské tantric-
ké filozofie a principů, jedná se o propra-
covaný a svým způsobem unikátní a velice 
intimní rituál mezi dávajícím a přijímají-

cím. Je to meditace na dotyk. Jak dávající, 
tak přijímající by měli své vědomí při 
masáži umístit do místa dotyku, proto 
jsou dotyky také velmi intenzivní, i když 
třeba velmi jemné. Dávající probouzí 
svými dotyky a přítomností energie 
v těle přijímajícího a pracuje s nimi, 
protože sexuální energie je nedílnou 
součástí našeho tělesného uspořádání. 
Tato energie může být ale svou kvalitou 
hrubá a chaotická a může mít na člověka 
špatný vliv na úrovni emocí, vztahů 
i zdraví. Proto je dobré, aby byla naopak 
uspořádaná, čistá a jemná a projevovala 
se jako empatie a soucit. Zušlechtění 
a kultivace této energie můžou velmi po-
zitivně ovlivňovat nás, naši rodinu i okolí.
 Typy tantrické masáže jsou jen odpo-
vědí na zájem veřejnosti o tyto techniky, 
můžete prožít masáž dohromady s part-
nerem, nebo se nechat masírovat dvěma 
maséry atd. Ale to jen rozmělňuje tera-
peutický vliv masáže samotné a jde už 
jen o „zážitek“. Kvalitní tantrická masáž 
se nemůže časově vejít pod dvě hodiny. 
Nejlepší je nechat čas neohraničený, 
přijímající se někdy potřebuje i vypovídat 
nebo se objeví během masáže emoční 
bloky, které je potřeba s klientem řešit. 

Já si nechávám na masáž minimálně tři 
hodiny.

Do jaké míry jsou tyto masáže intimní? 
Vnímavost a citlivost těla má každý 
trochu jinou.
Intimita u tantrické masáže je maximální, 
proto také musí být maximální důvěra 
v terapeuta, prostředí a diskrétnost. Klien-
ti se někdy svěřují se svými nejniternějšími 
pocity, traumaty, ale i touhami a závislost-
mi. Láskyplný dotyk může otevřít hluboká 
emoční zranění a vzpomínky, o kterých 
klient ještě nikomu jinému neřekl. Proto 
také musí v prvé řadě dojít k důvěře a em-
patii mezi terapeutem a klientem. Klient 
se musí cítit v bezpečí. Při masáži, která 
trvá hodinu, toho docílit nelze.
 Jelikož tantrická masáž je masáží 
celostní, mohou se masírovat i intimní 
partie, ale vše záleží na tom, jaké hranice si 
s klienty nastavíme a na čem se před ma-
sáží dohodneme, nic není předem dáno.
 Každý jsme nastavený jinak a jinak 
vnímáme a reagujeme na různé podněty, 
proto by klient měl terapeuta upozornit 
na své limity a omezení. Ale i při masáži, 
jestli je mu cokoliv nepříjemného, nebo 
cítí jakýkoliv diskomfort, je potřeba se ne-
bát to říct. Někdo je opravdu velice jemně 
nastaven a jakýkoliv silnější dotyk na něj 
působí rušivě. Proto je žádoucí, aby masáž 
probíhala jako vlna a dávající i přijímající 
se navzájem doplňovali, aby přijímající 
reagoval jak verbálně, tak i pohyby těla na 
to, co se v něm děje, a dávající mohl tyto 
signály použít k další kultivaci energie. 
Nejlepší je vše nechat na inteligenci těla 
a vše pustit. Projevy těla i mysli. Ničemu 
vědomě nebránit. Prostě se odevzdat 
přítomnému okamžiku.

Jakým způsobem mohou tyto masáže 
ovlivnit zdraví těla a duše?
Při tantrické masáži nemůžete jen tak 
ležet a přemýšlet, co budete zítra vařit. 
Tato masáž vás připoutá k tělu, k místu, 
kterého se terapeut dotýká. Je to naprostá 
koncentrace na dotyk. Někdy je klient 
poprvé v životě dvě hodiny nebo i více vě-
domě tady a teď v přítomném okamžiku. 
A také se jedná o velice mocný zážitek. 
I kdyby se nic jiného nestalo.
 V tomto vzniklém tichu koncentrace 
na dotyk nezřídka vystoupí z podvědomí 
na povrch staré emoční jizvy a traumata, 
zvlášť u žen, které si prošly nějakou formou 
traumatických zkušeností ve vztahu, 
v rodině nebo jsou po porodu císařským 

řezem atd. Tantrická masáž může velmi 
efektivně léčit oblast pánevního dna a tím 
pozitivně změnit citlivost při milování 
a hloubku prožitků. Dále je možné praco-
vat s dalšími technikami sexuální práce 
s tělem. Také mohou vyplynout krásné 
vzpomínky, ať nedávám jen negativní 
příklady. Kultivace a zjemnění sexuální 
energie, tím že se změníme my, může 
pozitivně působit na nás i na naše okolí.

Jaká je vaše typická klientela? Má klient 
tantrických masáží nějaká specifika?
Myslím, že tantrickou masáž si dopřávají 
lidé v každém věku, spíš ale převládá 
„střed“, tedy od třiceti do padesáti let, 
a to muži i ženy. A řekl bych, že jsou to 
lidé převážně duchovně hledající. Ale 
samozřejmě existují i ti, kdo mají trochu 
zkreslené představy a hledají spíše zábavu, 
něco nového, nebo si chtějí jen takzvaně 
užít. A některé podniky, které nabízejí tan-

trické masáže, jsou bohužel spíš erotické. 
Jejich majitelé tantrou nazvali něco, co 
tantrická masáž rozhodně není.

Co byste vzkázal lidem, kteří váhají 
nebo mají počáteční obavy?
Když najdou kvalitní tantrické studio, 
není se čeho bát. Někdy je dobré dát na 
doporučení někoho známého. Nebo si 
přečíst recenze. A také radím na našich 
webových stránkách, aby lidé dělali to, co 
dělat chtějí a po čem touží, bez ohledu 
na to, co si o tom myslí okolí, příbuzní, 
partneři. Je to jejich život, ne těch, kteří 
je soudí nebo se jim diví. Lidé z okolí nás 
mají zařazené v určité škatulce, a jakmile 
z ní vykoukneme, snaží se nás do ní strčit 
zpátky, protože je to z nějakého důvodu 
ohrožuje, museli by se třeba změnit také, 
což někdy bolí. K tomu uvedu jeden velice 
výstižný Oshův citát: „Hřích je, když se 
neradujeme ze života.“ Takže až budete ve 
stáří vzpomínat, ať je na co.

Zažil jste někoho, komu se masáž nelí-
bila, a on odešel nespokojený?
Snažím se naladit a přizpůsobit momen-
tálnímu rozpoložení a naladění klientů, ale 
někdy se stává, že někdo dostane dárkový 
poukaz a o této masáži moc neví a ani 
třeba nechce něco podobného absolvovat. 
Naše setkání je potom takové rozpačité, 
plné kompromisů. Nejlepší je, když klient 
ví, do čeho jde, je to jeho rozhodnutí. Nebo 
se stává, že si například klientka odskočí 
na masáž z práce a pak si během masáže 
hlídá, aby se jí nerozmazal make -up nebo 
nerozcuchaly vlasy. Koncentrace je pak 
úplně jinde a prožitek znehodnocený. Pro-
to v úvodním pohovoru klientkám vysvět-
luji, že je dobré vše odložit: šperky, líčení 
a nejlépe i starosti všedního dne a počítat 
i s tím, že se jim zamastí vlasy, které si 
můžou po masáži zase umýt a vyfénovat.
 Také se mi stalo, že jsme masáž ne-
dělali, protože byla klientka očividně ve 
špatném psychickém rozpoložení a masáž 
by mohla stav ještě zhoršit.

Může na těchto masážích vzniknout 
závislost?
Víme, jak to se závislostmi je. Někdo je 
velmi náchylný, někdo odolný. Ale ano, 
mám klientky, které chodí na tantrickou 
masáž pravidelně, ale asi bych tomu neří-
kal přímo závislost.

Renáta Kiara VARGOVÁ
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„Je dost dobře představitelné, že 
člověk po tzv. spořádaném, ba do-
konce obzvlášť příkladném životě 

zaklepe na nebeskou bránu a nebu-
de vpuštěn, protože mu chybí 783 
velkých a 1000 středních orgasmů, 
445 stavů opojení a 789 zážitků ex-
táze, stovky slastných požitků, 4098 
okamžiků nesmyslného šťastného 

nicnedělání, 43 876 láskyplných po-
hledů do velkých žasnoucích dět-

ských očí a 8456 dojemných chvilek 
hlubokého soucitu se zvířaty, a ještě 
více s lidmi. A mohlo by to dopad-
nout ještě hůř. Ale je samozřejmě 
nemyslitelné, že by strážce brány 

byl takový puntičkář.“

Ruediger Dahlke,  
německý lékař a ezoterik

TANTRA
„V každém náboženském systému jsou různá cvičení, kte-
rá mají jediný cíl, a tím je utišit mysl, náš vnitřní dialog. 
To je to jediné, co nás odděluje od božství v nás. Mantry, 
odříkávání modliteb s růžencem, zenové čajové obřady, 
to vše nás má naučit ovládnout vlastní mysl. Tantrická 
masáž má stejný potenciál – připoutat mysl k dotykům, 
aby nebloudila a neřešila minulost nebo neprojektovala 
budoucnost,“ říká na úvod našeho rozhovoru Jan Janata, 
tantrický masér.

je cesta  
k našemu božství

Jan Janata.


