Jak zajistit kvalitu Tantrické masáže?
Co je to vlastně Tantrická masáž a jak by správně měla probíhat?

Tantrická masáž se v poslední době skloňuje ve všech pádech. Spolu s tím se také čím dál častěji řeší
otázka, jakou je Tantrická masáž vlastně masáží. Je to masáž erotická nebo je to jen celotělová masáž
nevynechávající intimní partie masírovaného, pracující především s jeho energií?
Dle mého názoru, je velice důležitý přístup celého salonu k této otázce a z pohledu salonu by měl být
vždy prezentován jen jediný pohled na charakter této masáže. Často se nám stává, že k nám
přicházejí klienti s různými příběhy z tzv… „Tantrických salonů“, bohužel z některých příběhů nám až
mrazí v zádech. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli Vám dát několik rad, jak poznat ten správný
Tantrický salon.
Opravdový Tantrický salon, který provádí Tantrické masáže, je nemůže prezentovat a ani svým
personálem považovat za erotické masáže, protože samá podstata Tantrických masáží je založena
především na práci s energií masírovaného a jejím rozváděním po celém těle, při které není hlavním
sledovaným cílem přivést masírovaného k vyvrcholení, ale navodit pocit vnitřní rovnováhy a posílit
vnitřní energii těla i ducha, zatímco erotické masáže sledují pouze jediný cíl, jak co nejrychlejším
způsobem přivézt klienta či klientku k orgasmu. Tento rozdíl je velice důležité si uvědomit
v okamžiku, kdy se rozhodujeme, o jakou masáž máme vlastně zájem. Předejdeme tak trapným
situacím a nedorozuměním jak na straně nespokojeného klienta, tak i na straně nepochopeného
personálu, který přes veškerou snahu by nebyl schopen naplnit váš požadavek.
Když se rozhodnete navštívit Tantrický salon, zpravidla Vás přivítá klidný, rozvážný a příjemný
personál. Bude k Vám pohostinný, nabídne Vám dostatek časového prostoru na zklidnění,
zodpovězení otázek, vysvětlení průběhu masáže a samozřejmě i malé občerstvení.
Při úvodním posezení se měl personál z Vaší strany dovědět o zdravotních omezeních na Vaší straně,
aby se případně mohl vyhnout bolestivým místům na Vašem těle, alergickým reakcím na vonné
esence a oleje, které se používají při masáži či věnovat zvýšenou pozornost Vašemu zdraví, v případě
jiných komplikací.
Personál bude ke klientovi přistupovat velice jemně. Tantrická masáž je o schopnosti vcítit se do
potřeb klienta a odpovídajícím způsobem na ně reagovat. Naladit se na energii klienta a soucítit s ním
v jeho hlubokém nitru. Být s klientem v energetickém spojení. Vrcholem je dosažení meditativního
stavu uvolnění (stavu mysli bez myšlenek) totálního uvolnění těla i duše.
Personál opravdového Tantrického salónu Vás vždy přijme takového, jaký jste. Bez předsudků se Vám
bude plně věnovat a soustředit se pouze na vlastní přípravu a průběh masáže.
Rozhodnete-li se pro masáž zahrnující i masáž intimních partií, bude personál postupovat jemně a
ohleduplně, podle pevně stanovených pravidel s cílem dosažení maxima účelu masáže (rozvádění
energie po těle) při plném zachování Vaší důstojnosti a s maximálním ohledem na oboustrannou
hygienickou ochranu a estetická pravidla v průběhu masáže.

Tantrická masáž je v našem salónu považována za masáž absolutně osobní a intimní. Z toho důvodu
se naši klienti mohou zcela spolehnout na naši maximální diskrétnost a to nejen na úrovni salónu, ale
i na úrovni jednotlivých členů jeho personálu.
Toto jsou pravidla našeho Tantrického masážního salonu a toto můžete u nás očekávat.
Nejsme tedy salón poskytující erotické či sexuální služby a proto tyto u nás nehledejte. Personál
salónu pracuje zpravidla v sarongu do půl těla a fyzický kontakt s intimními partiemi personálu není
dovolen.

