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Świecowanie  i  konchowanie  uszu  to  naturalne  techniki  łagodnego  leczenia
pewnych schorzeń. Polegają one na użyciu w specjalny sposób specyficznych świec
lub  tak  zwanych  konch  w  celu  uzyskania  odpowiednich  efektów  zdrowotnych.
Świece te, w zależności od ich rodzaju, mogą mieć dodatkowe wartości lecznicze
dzięki  nasączeniu  ich  olejkami  eterycznymi  oraz  wyciągami  z  określonych  ziół  i
miodu.

Historia świecowania i konchowania uszu

Świecowanie  i  konchowanie  uszu  jest  stosowane  od  tysiącleci  przez  ludy
całego  świata.  Te  ciekawe rodzaje  terapii  naturalnych były  znane między  innymi
starożytnym:  Egipcjanom,  Sumerom,  Grekom,  Tybetańczykom,  Chińczykom.  Nie
były one też obce Majom, Inkom i Aztekom. Stosowali je również Prasłowianie. 

Warto  wspomnieć,  że  w  Polsce  w  czasach  przedwojennych  uszy  w  celach
leczniczych świecowali…lekarze.

Początkowo konchowanie było przeznaczone jedynie dla najważniejszych osób
w wiosce: wodzów plemion i kapłanów. 

Konchowanie  poprzedzano  często  odpowiednimi  przygotowaniami,  by
zwiększyć dobroczynne efekty tego niezwykłego zabiegu. 

Kim są Indianie Hopi?

To właśnie Indianom z plemienia Hopi zawdzięczamy to, że wiedza na temat
zabiegów świecowania nie uległa zapomnieniu. Tę leczniczą metodę stosują oni od
zarania dziejów do dnia dzisiejszego. Warto jednak wiedzieć, że nie tylko Indianie
Hopi wykonują zabiegi świecowania i konchowania. Inne plemiona indiańskie, jak na
przykład Cherokee także to robią.

Ludzie zwani Hopi należą do rodziny Szoszonów. Żyją oni obecnie w Ameryce
Północnej. Jest ich około 12 000. Prawdopodobnie od początków swojego istnienia
Hopi zamieszkiwali tereny dzisiejszej Arizony. Rezerwat, w którym żyją oni obecnie
także znajduje się  w Arizonie. Niedaleko jest słynny Wielki Kanion.



Budowa świec i konch

Świece mają kształt wydrążonych rurek. Konchy mają kształt pustych w środku
lejków.  

Składniki świec i konch

Jak już wcześniej pisałam, świece i konchy są zbudowane z materiału lnianego lub
bawełnianego.  Jest  on  nasączany  woskiem,  który  może  zostać  wzbogacony
wyciągiem z miodu i ziół oraz  olejkami naturalnymi. Zioła mogą być dodane w
postaci proszku lub wyciągu. 

Zasada działania leczniczego świec i konch

Czynniki wpływające na wpływ zdrowotny świecowania i konchowania:
• miejscowa/punktowa termoterapia – oddziaływanie ciepła,
• aurikuloterapia – masaż ucha – masowane są też liczne punkty akupunkturowe,
• relaksacja,
• muzykoterapia,
• aromaterapia (świece i konchy zwykle nasączone są leczniczymi olejkami),
• pozytywny wpływ spalanego naturalnego wosku pszczelego – jony ujemne +

działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe,
• oczyszczający wpływ ognia,
• oczyszczanie aury i czakr głowy i szyi w przypadku świecowania, oraz całej

aury i wszystkich czakry przy konchowaniu.
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