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Meluzína je zimou, matkou 
vzduchu, vládne ríši 
vtákov a priestoru medzi 
výdychom a nádychom. 
Je to miesto, ktoré patrí 
našim predkom, ale aj 
našim potomkom. 
Predstavuje s  šenie medzi 
smrťou a znovuzrodením. 
Do kola roka vstupuje 
21. decembra na severe, 
v deň zimného slnovratu.

Je zima. Zem si obliekla svoje naj-
krajšie nadýchané biele šaty. Sú 
zdobené ľadovo čírymi vločkami 

snehu, popretkávané belasou farbou 
oblohy a trblietavým odleskom hviezd.
Krajina mrazivá je stíšená. Už stiahla svoju 
silu naspäť do svojho vnútra, do koreňov 
stromov a rastlín, spodných vôd a  teraz 
všade vládne biely pokoj a ľad. 

Zavieram oči a  započúvam sa do svojho 
vnútra, do hudby zimy. Počujem to 
svišťanie meluzíny, čo neúnavne hladí 
svojím hlbokým dychom všetko, čo sa jej 
postaví do cesty. Preniká mi cez husto tka-
nú látku až na telo. Nebránim sa chladu, 
ale pokojne ten mrazivý pocit prijímam 
a vnímam. Nechám, nech mi meluzína vy-
štípe svojimi bozkami líca až do červena. 
Je zvedavá a akoby chcela preniknúť až do 
špiku mojich kostí, túži nazrieť do hĺbky 
mojej divokej ženskej duše. Pomáha mi 
vyladiť tóny v  mojom vnútri, keď tu zra-
zu počujem jasnú pieseň. Je to spev mojej 
vlastnej duše, pieseň lásky. Tá pieseň vo 
mne znie a rezonuje v každej bunke tela.

Kde to som a kam kráčam? Čo cítim? 
Z diaľky mi ponad hlavu letia divé husi , čo 
odprevádzajú duše mŕtvych na sever, a  ja 
si mimovoľne spomínam na svojich pred-
kov, na svoju pokrvnú líniu matiek. Som 
vďačná za to, že žili, aby som tu dnes mohla 
byť. Vďaka za to, že neprestali milovať život 
a  rodili. Vnímam to prepojenie, ich pod-
poru, tiché úsmevy a  hrejivé teplo v  hĺbke 
srdca. Som vďačná za to, že sú mojou sú-
časťou, a za ich obrovský dar, ktorý mi prú-
di žilami. Vnímam svoju krv a  cyklickosť. 
Už aj ja som žijúcim predkom pre svoje 
deti a teším sa zo svojho bytia, z bohatstva, 
ktoré odovzdávame ďalej a ďalej. Pozorujem 
to neúnavné pokračovanie rodu, rytmus 
prírody a premeny v mojom vnútri.
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Ticho. Pokoj. Štipľavý vietor. 
Vŕzganie snehu pod nohami. 
Vymrznuté líčka. Dych, ktorý páli 

v nose. Zima. Zima. Zima. Stav prázdno-
ty v  priestore. Mnohí máme pocit, že sa 
nič nedeje. No deje sa. V našom vnútri je 
oddychové obdobie. Veľké zvnútornenie. 
V  stave pokoja a  ticha postupne zachy-
távame nové želania, zámery, myšlienky. 
Hráme sa s nimi ako so snehovými vloč-
kami, keď sa nám rozpúšťajú na vyhriatej 
dlani. Ešte nemusíme nič robiť. Len sa 
rozhodnúť, čo to bude. Kam nás nový rok 
zaveje, kam chceme kráčať a s kým.

Aké esenciálne oleje súvisia 
s týmto elementom?

Tie, čo pripomínajú ticho, upokojenie, uvoľ-
nenie dýchania a dýchacích svalov, bránice. 
Vzduch prináša aj tému ochrany, aury ľud-
ského tela a cudzích energií (viac sa o tejto 
téme dočítate vo Vitalite v  číslach 6, 7, 8 
a 9/2018). Poďte teda spolu so mnou objavo-
vať element vzduchu, ktorý môžeme vnímať 
aj ako prejav božskej sily v našom hmotnom 
svete. Z jednodruhových olejov som vybrala 
Pepermint – Mäta. Zo zmesových olejčekov 
som vybrala Deeprelief – Hlboká úľava 
a White Angelika – Biela Angelika.

Pepermint – Mäta

Otvára a čistí dýchanie, čím nás krásne 
spája so živlom vzduchu a pôsobí očistne 
na našu myseľ. Ako prvé na ňu reagujú 
naše oči, ktoré začnú mrkať, dýchanie má 
tendenciu prehĺbiť a  upokojiť sa a  naša 
myseľ sa môže sprítomniť. Môžeme byť tu 
a teraz a vnímať realitu, ktorá sa deje, nie 
to, čo si myslíme, že sa deje. A to je veľký 
rozdiel. Pokiaľ sa venujete masážam, 
jedna kvapka mäty umiestnená pod 
dieru na hlavu v  masérskom stole 
umožní klientovi počas masáže voľne 
dýchať, pretože v  tejto polohe má 
nos tendenciu zapchávať sa. O mäte 
sa píše, že zvyšuje mentálnu pres-
nosť, a preto je dobrým pomocní-
kom v práci pri poradách či v škole 
pre staršie deti. Pár čuchnutí cez 
prestávku môže byť veľmi užitoč-
ných. Mäta sa mi osvedčila aj ako 

prvá pomoc pri bolestiach hlavy a odporúča 
sa aj pri migrénach. Je o nej známe, že zmier-
ňuje chuť na jedlo, je teda možné inhalovať 
ju pri chudnutí. Pokiaľ chcete zvýšiť koncen-
tráciu a bdelosť a zároveň osviežiť pamäť, je 
vhodné kvapnúť si na jazyk 1 – 2 kvapky oleja 
na vnútorné použitie Pepermint + . Treba dá-
vať pozor, aby sa olej nedostal do očí a slizníc, 
štípe.

Deepreliefroll on – Hlboká úľava, 
guľôčkový aplikátor

Toto je výborný darček do každej kabelky. 
Nielenže pekne vonia, no naozaj prináša hlbo-
kú úľavu. Je úžasný pri bolestiach šije či pliec, 
čo je pri sedavom zamestnaní problémom 
množstva ľudí, a  to ako mužov, tak žien. 
Deepreliefroll on obsahuje mätu, citrón, jedľu 
balzamovú z  Idaho, kopál, klinček, winter-
green – zimnica, slamienka – helichrysum, 
vetiver, sväté drevo – palosanto a  upravený 
panenský kokosový olej. Pri bolestiach hlavy 
ho používam na spánky, no častejšie na šiju 
a ramená. Úľava sa dostaví do 15 minút, môže 
sa aplikovať opakovane. Množstvo olejov v tej-
to zmesi poskytuje úľavu či zmierňuje bolesť a 
niektoré zase hlboké uzemnenie (kopál, sväté 
drevo, vetiver, jedľa).

White Angelika – Biela Angelika

Tento olejček sa skladá z  ylang-ylang, ruže, 
medovky, santalu, muškátu, smreku, myr-
hy, yzopu, bergamotu, ružového dreva 
a  mandľového oleja. Táto zmes je upoko-
jujúca a  podporuje pocit ochrany a  bezpe-
čia. Zmes obsahuje vysokovibračné zložky, 
akými sú santal a  ruža, čím umožňuje šíriť 
lásku a pokoj. Osobne ju vnímam ako silný 
ochranný olej. Najlepšia ochrana pre nás 

aj pre svet okolo je, keď vyžarujeme lásku 
a sme láskou .

Verím, že vás obdobie Meluzíny naladí 
na vaše vnútro, z  ktorého potom vy-

tryskne vášeň a  radosť pre váš zámer 
v  novom roku. Prajem vám, 
nech je tento rok plný lásky, 
poznania a  múdrosti a 
nech toto poznanie pou-
žijete pre najvyššie dobro 
seba a všetkých zúčast-
nených. ■
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Vystieram ruku pred seba, akoby mi ju zd-
víhal vietor a cez končeky prstov mi chcel 
čosi dôležité našepkať. Nalaďujem sa na 
svoj pokojný dych, tlkot srdca, mám zo-
strené zmysly. Dlhé vlasy mi slobodne vejú 
a vietor mi svojím hrebeňom rozčesáva uz-
líky strachov a mení ich na bielostriebristé 
kvietky vo vlasoch. Slávnostne prekročím 
bránu medzi minulosťou a  budúcnosťou, 
vstupujem do labyrintu  poznania. 

Každým krokom sa z  plných pľúc nady-
chujem s  dôverou v nový začiatok roka. 
Otváram doširoka svoje ruky, akoby mi 
boli krídlami, zakloním hlavu, aby som 
videla vysoko na jasnú oblohu a týmto po-
hybom otváram svoje srdce, ktoré ma bude 
viesť cestou pravdy a  poznania. Vzlietam 
vysoko do ríše vzduchu, aby som vstúpila 
do veľkého kola roka, ktoré sa točí a vlní 
točivé šaty matky Zeme. Tancujem posvät-
ný tanec života, ktorého som súčasťou.

Ďalej budú nasledovať Zornička, Vesna, 
Lada, Bela, Roda, Mokoša, Morena a Živena.

Zuzana Slavena Matei, www.avitae.sk


