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ateliér

Počasie zimných dní v nás 
prebudilo chuť vytvoriť niečo 
voňavé a hrejivé, a tak sme si 
vyrobili voňavé dymiace kužele, 
ľudovo nazývané „fran  šek“. 
Údajne sv. Fran  šek z Assisi, 
dnes známy ako patrón ekológov, 
obdivovateľ prírody či ochranca 
zeme, používal pri svojich 
modlitbách vonné kužele, aby 
cez dych povzbudil svojho ducha 
a jeho duša tak bola bližšie k Bohu 
a k nemu samému. Možno to 
bolo práve vykurovanie, ktoré 

mu otvorilo 
bránu do 
ríše vzduchu, 
kde sa naučil 
počúvať 
a hovoriť 
rečou vtákov.

Vykurovanie ako 
prastarý spôsob 
čistenia príbytkov sa 
používalo i  na ochranu, 

podporu liečenia či pri modlitbách a medi-
táciách v mnohých kultúrach v rôznych kú-
toch sveta. Je veľa spôsobov výroby vonných 
kužeľov, nám sa osvedčila výroba zo zmesi 

dreva/kôry stromov, živíc, 
byliniek a korenín. Podľa zá-
meru použitia sa dajú namie-
šať skutočne pestré a voňavé 
kombinácie. My sme vložili 
do zmesi kadidlo pre čisto-
tu a pokoj, styrax pre jeho 
teplú kvetovú vôňu, láskypl-
nú náladu a podporu životnej 
energie, harmanček na ochra-
nu príbytku a  pripomienku 
vône slnka, hravosti, lipu ako 
strom nášho kraja, dračiu krv 
na neutralizáciu negatívnych 
energií a  jantár ako fosílnu 
živicu na dotyk s tajomstvami 
minulosti a presvetlenie tma-

vých 
miest. 

Dôležité 
je zmes dô-

kladne rozdrviť 
v mažiari na úplne jemný prach, prípadne 
si môžeme pomôcť mlynčekom na kávu. 
Aby sa živice dali rozdrviť na prach, odpo-
rúčame ich dať na štvrťhodinu do mraznič-
ky. Do rozdrvenej zmesi potom poma-
ličky vlejeme vodu (my sme si pripravili 
jantárovú vodu) alebo hydrolát a  rukami 
vytvoríme tvarovateľnú hmotu, podobnú 
plastelíne. 

Z  hmoty vytvarujeme malé kužele, ktoré 
vložíme na hodinu do teplovzdušnej rúry 
na max. teplote 50 – 60 ºC. Odporúčame 
nechať ešte týždeň schnúť na teplom a su-
chom mieste. Špičku kužeľa dôkladne za-
pálime, najlepšie nad sviečkou a prípadne 
ešte fúkaním rozdúchame a  položíme na 
nehorľavú podložku alebo do kadidelnice. 
Ak chceme pri vykurovaní viac voňavého 
dymu, môžeme kužeľ položiť na uhlík.  

Zuzana Matei  •  www.avitae.sk
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Február – Tiger
Od  4. februára do 4. marca je podľa slnečného kalendára mesiac 
Tigra. Je to začiatok nového roku podľa čínskeho kalendára, preto aj 
Tiger je veľmi dobrodružný a odvážny človek. Stále okolo seba po-
trebuje pohyb, dynamiku, zmenu. Má veľa vnútornej energie, ktorú 
veľmi rád prejavuje aj navonok. Pocity si necháva skôr sám pre 
seba, a preto vo vnútri veľmi trpí a potláča všetky emó-
cie, ale vnútorne reaguje citlivo na vonkajšie pod-
nety a vplyvy. Pracovne sa hodí na všetky práce, 
v ktorých je potrebné niečo rozbehnúť, nastaviť 
pravidlá, nájsť nové cestičky a  riešenia. Tiger 
bude mať rok 2018 celkom pohodový, ak si dá 
pozor na nástrahy v  právnych záležitostiach 
a  sporoch. Pozor na zranenia. Pri všetkých 
činnostiach buďte pravdiví a ostražití. 

Zdravie

Podľa čínskej medicíny patrí február obličkám. 
Obličky sú párový orgán uložený na oboch stranách 
bedrovej chrbtice. Ich funkciou je zbavovať krv škodlivín, 
ktoré vznikajú pri metabolických procesoch, a udržiavať rov-
nováhu vody v organizme, vplývajú aj na produkciu hormónov a ria-
dia kosti. Kvalita obličiek ovplyvňuje aj našu životnú silu, schopnosť 
tvoriť a konať, realizovať naše želania a napĺňať ambície. Je to dôležitý 
orgán spojený s našou sexualitou a u žien aj s menštruačným cyklom. 
Kondícia obličiek sa odzrkadľuje na vlasoch. Vonkajším otvorom súvi-
siacim s obličkami sú uši. Ak niečo zo spomínaných oblastí nefunguje 

ako má, mali by sme obličkám venovať po-
zornosť a  podporiť ich. Najlepšie čajíkom 
v čase od 17. do 19. hodiny. Môžeme piť aj 
šťavy z čerstvej zeleniny alebo vodu z kapusty. 

Klíma

Vo februári začne k prirodzenému toku veternej ener-
gie prúdiť oblažujúci teplý vplyv energie ohňa, čo 

môže byť príjemným oživením. Pozor si však 
musíme dávať na veľmi silný chlad, ktorý sa 

bude stále hlásiť na pozadí, preto nepodce-
ňujme oblečenie. Chráňme si všetky perifé-
rie – hlavu, krk a končatiny. Od 19. februára 
môžeme očakávať daždivé obdobie. 

Čaj z vlašských orechov

2 hrste zrelých jadier vlašských orechov, trstino-
vý cukor, mletá škorica alebo feniklové semená

Vylúskané orechy namočte do vody na približne 4 
hodiny. Krátko povarte a rozmixujte pomocou mixéra. 

Nápoj si vychutnajte teplý a ľahko osladený, so štipkou mletej 
škorice alebo feniklových semienok.
Najsilnejší vplyv na organizmus bude mať, ak si ho vychutnáte 
v čase maximálnej aktivity obličiek, teda podvečer medzi 17. a 19. 
hodinou. Na zdravie!

Mgr. Radoslava Fronková, Feng Šuej Inštitút
www.fb .me/fsis.sk

Čínsky horoskop

ateliér

Och, tá krásna vôňa čistí, chráni i otvára 
brány do duše. Vynárajú sa spomienky aj 
sny, buďme tíško, aby sme započuli spev na-
šej duše. Zacíťme vietor, ktorý nám ukáže 
pravdivosť cesty, po ktorej kráčame, nájdime 
v sebe odvahu a krá čajme našimi životmi 
vedome... Dlhé zimné večery nám na to po-
skytujú veľkorysý priestor, doprajme si čas 
na staré či nové témy, inšpirujme sa, snívaj-
me a tvorme ... s láskou.

Príklady ingrediencií na prípra-
vu vonných dymiacich kužeľov:

Pri výrobe vonných kužeľov platí zásada, 
že do zmesi treba použiť vždy aspoň jednu 
z týchto ingrediencií:
  
1. drevá a kôry (mali by tvoriť min. 
 25 % a max. 80 % celkovej zmesi),
2. živice,
3. bylinky a koreniny. 

Vyberáme intuitívne a podľa zámeru, či 
chceme vytvoriť priestor pre očistu, lieče-
nie, upokojenie, meditáciu, lásku... ■

Vykurovanie sa 
používalo na ochranu, 

podporu liečenia 
či pri modlitbách 

a meditáciách.

Vykurovanie sa

Voňavé kužele • drevá/kôry: céder, santal, 
palo santo, styrax, 

• živice: kadidlo, myrha, 
jantár, benzoe, sandarak, 
dračia krv, damara, 

• bylinky: šalvia biela, rozmarín, 
harmanček, lipa, palina, 
jazmín, pačuli, sweet grass, 
lemon grass, levanduľa, ruža 
damašská, bazalka posvätná, 

• koreniny: škorica, jalovec 
(plod), koriander, klinčeky, 
badián, čili, tonkové bôby, 

• voda: živá voda, 
kvetové hydroláty. 

Jantárová voda

Vytvarovať a vysušiť


