
Misa, ktorá spieva?
Predstavte si hornat! Nepál, v"adeprítomné 
ticho a #istú drsnú prírodu. Tibetskí mnísi 
udierajú pali#kami o spievajúce misy a pries-
torom sa rozoznieva vibra#ná melódia, ktorá 
preniká a$ do "piku kostí. Je to melódia, ktorú 
skôr cítite telom, ako po#ujete u"ami. Vibra#-
né tóny uvo%&ujú energiu, zbavujú vás stresu 
a vy sa pomaly dostávate do stavu meditácie, 
ke' nechávate zvuk kona( dobro vá"mu telu 
a du"i. 
Starobylá praktika, ktorú vyu$ívajú najmä 
mnísi na h)bkovú meditáciu a odpo#inok, je 
v Európe pomerne málo známa a roz"írená. 
Hotel Zochova chata**** ju spomedzi well-
ness hotelov ako prv! zaradil do svojej po-
nuky.

Synergia
Hotel sa nachádza na úpätí Mal!ch Karpát pri 
Modre, dobre ukryt! v tamoj"ích bukov!ch 
lesoch. Filozo* a "tyroch $ivlov, na základe 
ktor!ch hotel postavili, sa prelieva do celého 
objektu, kde dominujú prírodné materiály 
ako drevo, me' a sklo. Komplex je postaven! 
na prísnych princípoch feng "uej tak, aby sti-
muloval a pote"il v"etky zmysly.

Ná! zá"itok?
Wellness & spa
Po príchode vstupujeme do vkusného a prí-
jemného wellness a spa komplexu. Hne' 
v úvode nás víta ohromná presklené stena 
s v!h%adom priamo do starého bukového 
lesa. Sem-tam zazriete divú zver mihnú( sa 
na okraji lesa. Pod presklenou stenou sa roz-
prestiera obrovsk! roz%ahl! bazén s masá$-
nou fontánou. Na druhom konci miestnosti 
je vírivka.
Ke' vchádzame do wellness zóny, prekvapia 
nás stromy zbavené kôry a zatreté v#elím 
voskom, okolo ktor!ch vedie tzv. prechá-
dzka lesom spojená s masá$ou chodidiel. 
V'aka "tyrom druhom sáun, vírivke, bazénu, 
ochladzovaciemu bazénu a zá$itkov!m spr-

chám sa tu naozaj nenudíme. Ur#ite odpo-
rú#ame oddych v tepidáriu a relaxa#nej zóne, 
kde sa takisto ponúka prekrásny v!h%ad do 
lesa a k jazierku cez prieh%adnú presklenú 
stenu.

Tibet v strede karpatsk!ch lesov
S o#akávaním podstupujeme hotelovú no-
vinku – tibetskú masá$. Skladá sa z dvoch #as-
tí. Prvá energeticko-terapeutická #as( spo#íva 
vo fyzickej masá$i, ktorá vyrovnáva telesnú 
teplotu tela. Masíruje sa tradi#ne rukami, no 
bonusom je práca s energiou tela.

Dozvedáme sa, $e problematickou oblas(ou 
b!vajú krí$e, kde je teplota tela príli" nízka. 
Naozaj, pribli$ne po 15 minútach cítime „vy-
rovnanie energie“, zmenu teploty a postupn! 
ústup bolesti bo%av!ch krí$ov. Po polhodino-
vej príjemnej masá$i prechádzame na #as( 
#íslo dva, zvukovú terapiu.
Vchádzame do "peciálnej tibetskej miestnos-
ti, kde na podlahe le$ia tri tmavo sfarbené 
zdobené misy rôznych ve%kostí. Ukladáme 

sa na podlo$ky a reiki majsterka za#ína hra(. 
+peciálnou pali#kou striedavo krú$i po ob-
vode misiek alebo do nich z%ahka udiera. 
Zvuk sa podobá slab!m úderom gongu alebo 
rezonancii pohárov. Mô$eme úprimne pove-
da(, $e s podobn!m zvukom ani vibráciami 
sme sa e"te nestretli. Atmosféra pôsobí ve%mi 
upokojujúco a podchví%ou máme problém 
nezaspa(. Potom v"ak za#íname pocitova( 
vibrácie pochádzajúce z ozvu#enia mís a cíti-
me, ako sa nám vr!vajú pod ko$u. Poddáva-
me sa hudbe a rytmu a sledujeme, ako z nás 
vyprcháva negatívna energia. Majsterka ho-
vorí, $e misy slú$ia na uvo%nenie emócií, ako 
tich! terapeut.
A môj osobn! dojem? Pre m&a ako novicku 
zvukovej terapie to bol neopakovate%n! zá-
$itok. Nielen pre naozaj h)bkovú relaxáciu, 
ale najmä pre atmosféru, ktorá nenútene 
ladí s prostredím. V"etky tieto atribúty vy-
tvárajú presved#iv! obraz o tom, $e ste po 
cel! #as úzko spojení s prírodou.

Aromaterapia
Konzervatívnej"í klienti ob%ubujú aromate-
rapiu, inak povedané lie#bu vô&ou. Medzi 
vône, ktoré toto leto „letia“, patria kokos, le-
vandu%a a ru$a. Kokos h)bkovo hydratuje, je 
vhodn! aj pre deti a pred letom je nevyhnut-
nou procedúrou, ktorú musíte podstúpi(, ak 
chcete ma( pru$nú lesklú a zdravo pôsobiacu 
ple(. Zbavuje ko$u aj únavy zo slne#ného $ia-
renia a z nepriazniv!ch vplyvov okolia.

Na záver...
Hotel Zochova chata**** ponúkol absolútny 
relax a odpo#inok v intímnom prostredí. U$ 
teraz sa te"íme na 'al"iu náv"tevu.
Viac informácií oh%adne priestorov, ubyto-
vania, keteringu, re"taurácie alebo wellness 
programov získate na webovej stránke:
www.hotelzochovachata.sk.

Tibet v Karpatoch?
Spievajúce misy sú tradi#né tibetské nástroje vyrobené zo "iestich 
kovov, z ktor!ch ka$d! reprezentuje ur#itú planétu. Zliatinu predsta-
vujú kovy: zlato, striebro, me', $elezo, cín a olovo. V Ázii sú známe 
pre svoje medita#né a ozdravujúce ú#inky.

Vírivka s ob!erstvením

 Lesná cesti!ka

 Spievajúce tibetské misy

 Plaveck" bazén


