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Co je to vykuřovací rituál & jeho funkce
 

Vykuřovací rituály mají dlouholetou tradici. Když se
poohlédneme již v dávných dobách indiánů a jiných
kmenů probíhaly různé varianty rituálů u ohně, kde
nechyběla právě síla bylin, pro očistu těla i mysli od

"zlých sil". 
 

"Zlými silami" není myšleno nic jiného než
nahromaděná negativní energie, která byla skrze

situace jakkoliv vytvořila a usadila se v energetickém
poli člověka nebo prostoru.

 
Každý člověk má svůj energetický obal - auru. Tento

štít nás chrání před negativními vlivy a běžným
zrakem ho pravděpobně neuvidíme. Přesto jsou lidé,
kteří aurické pole dokáží vidět.  Tato ochrana může

být ale oslabena nebo narušena náročnými situacemi,
stresovým vypětím nebo jiným zásahem.

 
K pravidelné očistě tohoto duševního prostoru okolo
nás slouží právě vykuřovací rituál, který je vhodný ne

jen na osobní očistu, ale také na očistu prostoru .
 
 
 



Příjdeme odněkud z úřadu a cítíme se vyčerpaní?
Proběhla u nás v doma v prostoru hádka a cítíme

jak se její "energetický pach" zachytil ve vzduchu?
Stěhujeme se do nového prostoru a nechceme,

aby na nás měly vlivy energie bývalých bydlících? 
Nemusí být ani ničím závažná situace, pravidelná
očista vykuřovacím rituálem přenese do prostor
větší harmonii a balanc. To stejné platí i o našem

osobním prostoru 

Vykuřovací rituál slouží k obnově energie.  Ať už té
naší vlastní nebo energii prostoru?

 

 
Stejně jako se staráme o naše fyzické tělo a jeho

hygienu, můžeme dbát o to energetické. Všechno
je stvořeno z energií, které můžeme vnímat a

mají vliv na různé úrovně našeho života.
 

Pravidelným vykuřováním podporujeme
duševní hygienu a to má vliv na naše duševní

zdraví. 

 



Jak si připravit vykuřovací rituál
 

Aby sis mohla sama připravit vykuřovací rituál
nemusíš na to mít žádné speciální vzdělání. Navíc

vnitřní šamanku i šamana máme každý u sebe uvnitř,
tak se neboj a nech se vést svou intuicí a hlasem své

duše.
 

Vykuřování probíhá skrze očistný dým, byliny,
dřeva, případně vykuřovací směsi, tyčinek, kuželů

nebo ajurvédských provázků. Možností na
vykuřování je spousta a je jenom a jenom na Tobě,

které si nejvíce oblíbíš.
 

Budeš potřebovat pomůcku pro vykuřování, prostor
který chceš pročistit, případně můžeš očistit svůj

vlastní prostor energetického pole.
 

Na chvíli se zastavíš a spojíš se se záměrem, který pro
danou očistu máš. Můžeš mít záměr jasný, co si přeješ

očistit nebo pro pravidelnou očistu dát záměr, ať z
prostoru odejde všechno to, co tam nepatří a neslouží

pro Tvé nejvyšší dobro zde na Zemi. 
 
 
 



Dopřej si čas a prostor, aby ses mohla se záměrem
spojit vem si pomůcku k vykuřovacímu rituálu a tu

zapal. Poté sfoukni plamen a popros danou
bylinu/dřevo aby svou silou odejmula z Tvého pole

všechno to, co tam neslouží.
 

Prostor projdi celý včetně rohů, nebo můžeš nechat
vykuřovadlo v bezpečností misce doutnat a kouř se
rozptýlí do prostoru sám. Pokud si chceš očistit své
energetické pole projdi ho celé od spodu až nahoru,
aby všechny těžké energie se mohly uvolnit a odejít.

 
Poté až rituál doděláš poděkuj duchu/spiritu bylin za

jejich sílu a pomoc a ujisti se, že vykuřovadlo je v
bezpečné nádobě. Je na Tobě zda ho necháš

dodoutnat, nebo ho pro tento moment uhasíš. (k
tomu doporučuji ho udusit - nepoužívat na hašení

vodu) 
 

Poté si dopřej čas a vnímej jak se energie ve Tvém
prostoru obnovila a jak se v ní nyní cítíš. 

 
 
 



Vykuřovací svazky: Nejčastěji svazek šalvěje bílé,
která má silné očistné účinky a silný dým.

Vykuřovací dřívka: Palo Santo, santalové dřevo
(u vykuřovacích dřevin přičemž Palo Santo je z
nich nejznámější si doporučuji dávat pozor na

původ dřeva. Tím, že vykuřovací rituály se těší
větší a větší oblibě a Palo Santo je pro tento rituál
vhodný, bylo na území Ekvádoru a Peru započato
kácení těchto posvátných stromů právě pro tento
účel. Proto u nás ve světě Moon.alchemi najdete

pouze Palo Santo, které má vlastní certifikaci a je
bráno z již přirozeně popadaných stromů. 

Pomůcky na vykuřovací rituál
 

Pomůcek na vykuřování je spousta a jak si vybrat to
pravé přímo pro Tebe?

 
Nejlépe vždy platí, že vybírej to, kam Tě tvé srdce
nese, co si říká o Tvou pozornost. To je ten hlas té

intuice, která křičí ano!
 

 

 
 
 



Vykuřovací ajurvédské provázky: Směs bylin a
přírodního papíru ručeně zamotaného do
provázku, které se svým vzhledem i celým
procesem vykuřování hodí k relaxačnímu a

pravidelnému očistnému rituálu prostoru. Pro
dokonalý požitek z provázku doporučujeme

provázek zavěsit na stojan.   

Vykuřovací směsi: používají se různé byliny,
pryskyřice, vykuřovací směsi se vykuřují ve

speciálních mísách pomocí uhlíku a sítka/plíšku

Stojan nebo mísa na vykuřování: Prostor, kam
můžete doutnající pomůcku odložit. Na našem e-

shopu k tomu najdete kouzelné mušle perlorodky,
které mají vibe Bohyně a další vychytávky a
stojánky od naší spřátelné značky Purnama

Rituals, které dávají důraz na minimalismus a
design 

Na závěr budeš potřebovat sirky, zapalovač a čas
na svůj rituál

 

 

 

 
 
 



Podle čeho vybírat vůni/bylinu
 

Nejlépe intuitivně, ale i tak platí, že různým bylinám
se přiřazují jiné účinky:

 
Bílá šalvěj

Účinek: Očistný / Posilující / Šamanismus /
Vůně: Velmi jasná, typicky kořeněná, čerstvá,

pročišťující, nezaměnitelná
 

Palo santo
Účinek: Očistný / Uklidňující / Klidný spánek /

Léčebný / Šamanismus /
Vůně: sladce kokosová, pryskyřičnatě dřevitá s

jemnými tóny exotického ovoce
 

Eukalyptus
Účinek: Očistný / Léčebný / Posilující /

Vůně: lehká, čerstvá, připomínající kafr, typicky
eukalyptová

 
Dračí krev

Účinek: Očistný /
Vůně: kořenitá, lehká, pryskyřičnatě subtilní, očistná,

temně hluboká
 



Kadidlo
Účinek: Očistný / Obětina / Léčebný / Spirituální /

Vůně: typicky kadidlová, sladce balzamická,
citrusová po grepech, sametově pryskyřičnatá

 
Santalové dřevo

Účinek: Meditační / Uklidňující / Afrodiziakální /
Posilující / Léčebný /

Vůně: sladká, balzámová, hřejivá, sametová a měkká,
typicky santálová

 
Agarwood

Účinek: Uklidňující / Meditační / Relaxační /
Provonění prostoru /

Vůně: smyslně ovocná, květinová s doteky sakury a
sladkými balzamickými tóny orlářky

 
Cedr

Účinek: Posilující / Harmonizující / Magie /
Vůně: teplá, kořeněná, mírně nasládlá, balzamická

 
Patchouli

Účinek: Meditační / Klidný spánek / Uklidňující /
Vůně: zemitá, kořenitá a bylinně kouřovitá

 
 



Tip na závěr od Moon.alchemi:
 

Zkus nad tím moc nepřemýšlet a hlavně si to užij:)
 

Jakkoliv to uděláš, tak to bude správně. 
 
 



www.moonalchemi.cz

Sdílej svou radost 
     Užila sis rituál? Udělej fotku sebe po

ceremonii, přípravy nebo svého oltáře, označ
mě na instagramu @moon.alchemi a já Tvou

radost s láskou nasdílím na profilu.

Jaký byl pro Tebe vykuřovací rituál?
Co Ti přinesl?

 
Poděl se s námi o svůj zážitek a napiš nám na

jsem@moonalchemi.cz 


