
Tantra & tantrična masaža 
Izjava za javnost glede oddaje Preverjeno na POP TV

Verjetno ste si ogledali oddajo Preverjeno o tantri in tantrični masaži. 
 

�
 

Novinarka me je povabila k sodelovanju v prispevku o tantrični masaži. Ker se 
zavedam, da je tematika občutljiva in hitro narobe razumljena, sem se vabilu odzval 
šele, ko mi je novinarka zagotovila, da bo oddaja spoštljiva in korektna.

Ker menim, da oddaja prikazuje terapevtsko tantrično masažo (vsaj tako kot jo 
izvajam jaz) nespoštljivo, pristransko in zavajajoče, želim podati
 
IZJAVO ZA JAVNOST:
 
Prispevek z neresničnimi, izkrivljenimi in zavajajočimi informacijami spodbuja 
zgražanje in zavidanje oziroma že pregovorno znano slovensko “fovšijo”, ki ne koristi 
nikomur, razen mogoče mediju, ki želi dramo, senzacionalizem in visoko gledanost 
ter posledično dobiček, vse to s pomočjo neresničnega prikazovanja dejstev in na 
račun mojega ugleda, ugleda mojih strank in ugleda dela, ki ga opravljam. 

Gledalec o meni in mojem delu dobi vtis, da sem opravil kratek tečaj (11-dnevno 
izobraževanje), sedaj pa oderuško računam 100 € na uro za dvomljive storitve. 
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To ne drži. 

Pri svojem delu uporabljam znanje, ki sem ga pridobival zadnjih 22 let pri mnogih 
učiteljih, poleg tega seansa traja od 90 min do dveh ur.  Oboje sem na intervjuju 
novinarki jasno povedal, poleg tega so vse te informacije javno dostopne na spletni 
strani (o mojem izobraževanju in o trajanju seanse), pa je novinarka vseeno objavila 
neresnična dejstva, nekatere stvari pa je tako priredila in izkrivila, da je sporočilo 
popolnoma drugačno kot sem ga na intervjuju podal in ne odraža več dejanskega 
stanja, pač pa prikazuje stanje, ki ga je novinarka želela prikazati.

Tudi o mojih strankah gledalec ne dobi dobrega vtisa, saj jih prikazuje kot naivne 
ženske, ki so pripravljene plačati veliko denarja za kratkotrajen užitek.Tudi to ne drži, 
saj so zdravljenja veliko globlja, rezultati seans precej obsežnejši. Pogosti rezultati 
seans — včasih ene seanse, običajno pa nekje treh do petih seans — so trajni 
pozitivni vplivi na samopodobo, na spoštovanje in sprejemanje sebe, srečo, mir, 
zadovoljstvo, sposobnost čutenja sebe in drugih, večja zmožnost uživanja v spolnem 
odnosu s svojim partnerjem, raztapljanje čustvenih blokad… več konkretnih mnenj 
strank tukaj.

Do svojega dela čutim spoštovanje in ga ne opravljam zaradi denarja. V svojem delu 
uživam in z veseljem opažam pozitivne rezultate svojega dela, saj stranke poročajo 
o koristnih učinkih seans, ki jih izvajam, zato pričakujem spoštovanje do mene in 
dela, ki ga opravljam ter tudi do mojih strank.

Zato ne dovolim, da se o meni, mojih strankah in mojem delu v medijih pojavljajo 
neresnične, izkrivljene in zavajajoče informacije, ki se ne skladajo z dejanskim 
stanjem, ki smo (jaz in dve moji stranki, ki sta dali izjavo) ga dovolj jasno predstavili 
novinarki, da bi bil prispevek lahko korekten, spoštljiv in skladen z dejanskim 
stanjem.

Aleksander Lah

V Ljubljani, 22. 6. 2016
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