Tibet v Karpatoch?
Spievajúce misy sú tradičné tibetské nástroje vyrobené zo šiestich
kovov, z ktorých každý reprezentuje určitú planétu. Zliatinu predstavujú kovy: zlato, striebro, meď, železo, cín a olovo. V Ázii sú známe
pre svoje meditačné a ozdravujúce účinky.
Misa, ktorá spieva?

Predstavte si hornatý Nepál, všadeprítomné
ticho a čistú drsnú prírodu. Tibetskí mnísi
udierajú paličkami o spievajúce misy a priestorom sa rozoznieva vibračná melódia, ktorá
preniká až do špiku kostí. Je to melódia, ktorú
skôr cítite telom, ako počujete ušami. Vibračné tóny uvoľňujú energiu, zbavujú vás stresu
a vy sa pomaly dostávate do stavu meditácie,
keď nechávate zvuk konať dobro vášmu telu
a duši.
Starobylá praktika, ktorú využívajú najmä
mnísi na hĺbkovú meditáciu a odpočinok, je
v Európe pomerne málo známa a rozšírená.
Hotel Zochova chata**** ju spomedzi wellness hotelov ako prvý zaradil do svojej ponuky.

chám sa tu naozaj nenudíme. Určite odporúčame oddych v tepidáriu a relaxačnej zóne,
kde sa takisto ponúka prekrásny výhľad do
lesa a k jazierku cez priehľadnú presklenú
stenu.

Tibet v strede karpatských lesov

S očakávaním podstupujeme hotelovú novinku – tibetskú masáž. Skladá sa z dvoch častí. Prvá energeticko-terapeutická časť spočíva
vo fyzickej masáži, ktorá vyrovnáva telesnú
teplotu tela. Masíruje sa tradične rukami, no
bonusom je práca s energiou tela.
Vírivka s občerstvením

Synergia

Hotel sa nachádza na úpätí Malých Karpát pri
Modre, dobre ukrytý v tamojších bukových
lesoch. Filozofia štyroch živlov, na základe
ktorých hotel postavili, sa prelieva do celého
objektu, kde dominujú prírodné materiály
ako drevo, meď a sklo. Komplex je postavený
na prísnych princípoch feng šuej tak, aby stimuloval a potešil všetky zmysly.

Lesná cestička

sa na podložky a reiki majsterka začína hrať.
Špeciálnou paličkou striedavo krúži po obvode misiek alebo do nich zľahka udiera.
Zvuk sa podobá slabým úderom gongu alebo
rezonancii pohárov. Môžeme úprimne povedať, že s podobným zvukom ani vibráciami
sme sa ešte nestretli. Atmosféra pôsobí veľmi
upokojujúco a podchvíľou máme problém
nezaspať. Potom však začíname pocitovať
vibrácie pochádzajúce z ozvučenia mís a cítime, ako sa nám vrývajú pod kožu. Poddávame sa hudbe a rytmu a sledujeme, ako z nás
vyprcháva negatívna energia. Majsterka hovorí, že misy slúžia na uvoľnenie emócií, ako
tichý terapeut.
A môj osobný dojem? Pre mňa ako novicku
zvukovej terapie to bol neopakovateľný zážitok. Nielen pre naozaj hĺbkovú relaxáciu,
ale najmä pre atmosféru, ktorá nenútene
ladí s prostredím. Všetky tieto atribúty vytvárajú presvedčivý obraz o tom, že ste po
celý čas úzko spojení s prírodou.

Aromaterapia

Náš zážitok?
Wellness & spa

Po príchode vstupujeme do vkusného a príjemného wellness a spa komplexu. Hneď
v úvode nás víta ohromná presklené stena
s výhľadom priamo do starého bukového
lesa. Sem-tam zazriete divú zver mihnúť sa
na okraji lesa. Pod presklenou stenou sa rozprestiera obrovský rozľahlý bazén s masážnou fontánou. Na druhom konci miestnosti
je vírivka.
Keď vchádzame do wellness zóny, prekvapia
nás stromy zbavené kôry a zatreté včelím
voskom, okolo ktorých vedie tzv. prechádzka lesom spojená s masážou chodidiel.
Vďaka štyrom druhom sáun, vírivke, bazénu,
ochladzovaciemu bazénu a zážitkovým spr-

Spievajúce tibetské misy

Dozvedáme sa, že problematickou oblasťou
bývajú kríže, kde je teplota tela príliš nízka.
Naozaj, približne po 15 minútach cítime „vyrovnanie energie“, zmenu teploty a postupný
ústup bolesti boľavých krížov. Po polhodinovej príjemnej masáži prechádzame na časť
číslo dva, zvukovú terapiu.
Vchádzame do špeciálnej tibetskej miestnosti, kde na podlahe ležia tri tmavo sfarbené
zdobené misy rôznych veľkostí. Ukladáme
Plavecký bazén

Konzervatívnejší klienti obľubujú aromaterapiu, inak povedané liečbu vôňou. Medzi
vône, ktoré toto leto „letia“, patria kokos, levanduľa a ruža. Kokos hĺbkovo hydratuje, je
vhodný aj pre deti a pred letom je nevyhnutnou procedúrou, ktorú musíte podstúpiť, ak
chcete mať pružnú lesklú a zdravo pôsobiacu
pleť. Zbavuje kožu aj únavy zo slnečného žiarenia a z nepriaznivých vplyvov okolia.

Na záver...

Hotel Zochova chata**** ponúkol absolútny
relax a odpočinok v intímnom prostredí. Už
teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu.
Viac informácií ohľadne priestorov, ubytovania, keteringu, reštaurácie alebo wellness
programov získate na webovej stránke:
www.hotelzochovachata.sk.

