japanske
røgelser

MINDFULNESS & FORDYBELSE TIL ALLE SANSER

Velduftende traditionelle
japanske røgelser

Velkommen
VELKOMMEN

Nu kan du nyde sublime og meditative japanske dufte
hjemme i din egen stue. Japanerne har i over 1400 år
anvendt røgelse til åndelig berigelse og som en påmindelse
om ro og fordybelse i en travl hverdag. Japansk røgelse er
som blomsternes duft – den bringer kontakt til det ikkefysiske i tilværelsen. Den renser krop og sind og fjerner
dårlige energier i et rum. Den bringer ro, når du er sammen
med andre, bevarer opmærksomheden i meditation, og
hjælper med til at opleve glæden ved at være alene.

Forside-foto: Forårsstemning fra Higashiyama distriktet i Kyoto

12 forskellige duft-oplevelser

Der er hele 12 forskellige dufte at gå på opdagelse i. Luk
øjnene, nyd duften, og se for dig japanske zenhaver, kimonoklædte kvinder, buddhist- og shinto-templer, te-ceremonier,
bonsai-træer, fine klokker i vinden og nyudsprungne kirsebærtræer – altsammen med en ophøjet ro og æstetik.
Mister de ikke duften, når de ikke er i en æske?

Denne samling af traditionelle japanske røgelser fås i ruller
og i mange tilfælde også i store æsker med ca 400 pinde.
Det er sådan, røgelsen traditionelt bliver solgt i Japan.
Duften går ikke tabt bare fordi røgelsespindene ligger i en
rulle. Hvis det var tilfældet ville en lille pap-æske heller ikke
beskytte mod dufttab. Røgelsesmaterialet i en japansk røgelsespind er ikke kun på overfladen – men er i hele pindens
indre. Den lille fordampning, der måtte ske fra overfladen
har slet ingen indflydelse på duftens styrke. Faktisk oplever
mange at en japansk røgelsespind dufter lidt bedre med
tiden – at den ligger og lagrer og bliver mere fyldig.
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Din perfekte hverdags-røgelse

MAINICHI-KOH VIVA
Sandeltræ med en frisk note af fyr, som bringer
energi og renselse.
Vi har alle et specielt sted, hvor vi vi føler os mere
afslappede, tilfredse med os selv og generøse
overfor andre. Det var den grundtanke, som Yujiro
Kito havde, da han skabte denne røgelse i 1912. Som
et energiløft til alle, som arbejder hårdt dag efter
dag, så de kan nyde et øjebliks fred og ro og samle
energi til resten af dagens gøremål. Mere end 100 år
senere er Mainichi-Koh fortsat den mest populære
og bedst solgte røgelse i Japan. – Og det var
fremstillingsprocessen til Mainichi-Koh, som tilbage i
1960’erne gav inspirationen til den utroligt populære
Morning Star serie.
Røgelses-Rulle
Best.nr. 13134
24,–
Stor Æske
Best.nr. 11470
149,–

En helt ny duft-verden venter dig
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Afslapning på en lys, blå sky

SEIUN CLASSIC

Velgørende og frisk duft af sandeltræ. Siden tidernes
morgen har mennesker haft tradition for at brænde
aromatisk træ for at rense krop og sind. Når man
tænder en røgelsespind hver morgen forbinder man
sig med sin indre styrke og finder energi til at give det
bedste af sig selv. At bringe fred og indre ro ind i en
travl hverdag. For japanere handler det også om et
øjebliks meditation til ære for ens forfædre og til at
minde om, at vi er her takket være dem.
De dygtige japanske røgelsesmestre kender kunsten
at fremstille røgelsespinde, som næsten ikke afgiver
nogen røg. Hvis det lyder tiltalende for dig, er det
endnu en grund til at stifte bekendtskab med Seiun
Classic røgelsen.

MINDRE
RØG

Røgelses-Rulle
Best.nr. 16990
26,–
Stor Æske
Best.nr. 16979
159,–

Kan du dufte røgelsen her?
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Det over 1.500 år gamle Usu

MINDRE
RØG

zumi-kirsebærtræ

Evighedens åndedræt

TOKUSEN USUZUMINO-SAKURA
En sensuel duft af kirsebærblomster, sandeltræ
og japansk cypres, som inviterer til indre ro og
mindfulness.
Denne røgelse er en hyldest til Usuzumi no Sakura,
et over 1.500 år gammelt kirsebærtræ, der vokser i
bjergene i Gifu-provinsen i Japan. Der bliver passet
godt på træet, for det er helt usædvanligt at et
kirsebærtræ kan blive så gammelt. Træet blomstrer
med svagt hvid/grå lysende blomster, og hvert
forår, når træet står i blomst, oplever og fejrer
japanerne det som et sandt mirakel.
Denne røgelse er inspireret af den årligt
tilbagekommende skønhed af Usuzumi no
Sakura.

Røgelses-Rulle
Best.nr. 16987
39,–
Stor Æske
Best.nr. 16980
269,–
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Lykkelige øjeblikke

TOKUSEN SHIBAYAMA
Materialerne i denne røgelse er aloeswood med
vietnamesisk kanel og nardus.
Tokusen betyder ”fremragende” og Shibayama
”Engene på bjerget, som skifter med årstiderne”.
Denne røgelse er inspireret af de første barndomsudflugter, hvor naturen indhyldede os i en overdådighed af oplevelser. Dens fløjlsagtige og komplekse
duftnoter minder os om kærlige og unikke øjeblikke.
– Varme og glæde.

Røgelses-Rulle
Best.nr. 16983
49,–

Stor Æske
Best.nr. 12094
498,–

Et langt liv

JINKOH EIJU
Denne røgelse har en kraftig duft af aloeswood og
sandeltræ med en let note af krydret patchouli.
Siden de ældste tider har aloeswood været en af de
mest skattede dufte af alle røgelsesmaterialer. Det
japanske ord for træet er ”Jinkoh”, som betyder ”træ
der synker i vand”, hvilket henviser til at træet er så
imprægneret af olieholdigt harpiks, at i stedet for at
flyde ovenpå, så synker træet til bunds i vand. Det er
en udsøgt, mystisk og fortryllende duft.

Røgelses-Rulle
Best.nr. 16984
49,–
6

Stor Æske
Best.nr. 12079
248,–

I tidens løb

KYARA EIJU
Forunderlig duft af kyara, som er aloeswood af meget
høj kvalitet, kombineret med en besnærende note af
benzoin, der inviterer til sindsro og eftertænksomhed.
Kyara betragtes som en manifestation af naturens
uendelige visdom, der lyser op i det indre og det ydre.
Lad tiden stå stille og glæd dig over de vederkvægende dufte fra Kyara Eiju, som bringer velsignelser
for et langt og lykkeligt liv.

Stor Æske
Best.nr. 12080
298,–

Røgelses-Rulle
Best.nr. 16985
49,–

En trøstende omfavnelse

EIJU BYAKUDAN
Sandeltræ (”Byakudan” på japansk) er et ædelt træ
som har været værdsat siden tidernes morgen. Et
naturens vidunder, som er fast forankret i jord-elementet og som i sit centrum rummer en udsøgt og
generøs duft. Dens duft har siden oldtiden været
brugt som støtte til meditation og til afslapning af
krop og sind.
Den varme og intense duft af denne røgelse, som
er rig på sandeltræ, giver fortrøstning, afslapning og
velvære.
Stor Æske
Best.nr. 12088
398,–

Røgelses-Rulle
Best.nr. 13132
49,–
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En sky af lykke

ZUIUN

Denne røgelse har en vidunderlig og stærk karakter
og er fremstillet af af en kompleks og velduftende
blanding af aloeswood, sandeltræ og benzoin. Man
siger at duften af aloeswood indeholder al naturens
visdom, og at det kan rense urenheder og opløfte
menneskers sjæl. Duften hjælper med at skabe en
atmosfære af eftertænksomhed og mindfulness.

Røgelses-Rulle
Best.nr. 13133
49,–

Sagano-skovens gigantiske bambus

Et åndedrag fra evigheden

TOKUSEN SAGANO

Røgelses-Rulle
Best.nr. 16982
49,–
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Elegant røgelse baseret på aloeswood, med en dyb
og afslappende note.
Sagano, nær Kyoto, er en skov af gigantisk store
bambus, en af Japans store seværdigheder. Duften
af denne røgelse er en hyldest til de vidunderlige
stemninger fra en gåtur i Sagano og er en hyldest
til vindens blide musik i bambus-skoven. Ro og
meditation.

En let brise i templets fyrretræer

TAKASAGO HANA

Denne røgelse bygger på sandeltræ med en frisk
blomsternote. Takasago er både navnet på en by og
et tempel i Japan. Det er også titlen på et traditionelt
Noh-skuespil, som er en hymne til optimisme og
glæde.
Ifølge legenden repræsenterer fyrretræerne fra
templerne i Takasago og Sumiyoshi harmoni mellem
mand og kvinde, der forbliver forenet for altid:
”Skønt vi lever tusind kilometer fra hinanden –
adskilt af floder og bjerge – forbliver vore hjerter
forenede.” Derfor er denne røgelse også en populær
bryllupsgave i Japan.
Takasago er også et symbol på livets rejse: ”Vi
besluttede at lette anker. Var bange for, at rejsen ville
blive kort, men den friske vind lettede vores båd, og
rejsen var ubesværet. Brisen giver genlyd imellem
Takasagos fyrretræer, og solen går ned.”
Noh-stykket slutter med en velsignelse: ”Lad os fejre
tusind års velstand og ti tusind års langt liv. Må den
glade vind resonere mellem fyrretræerne i endnu ti
tusind år!”

Takasago-templets

Røgelses-Rulle
Best.nr. 16986
49,–

berømte fyrret ræ

9

Kølig og enkel elegance

MEIKOH SHIBAYAMA
Denne røgelse minder japanerne om to nostalgiske ting fra gamle dage. Om barndommens lege i
bjergene og en poesi-konkurrence blandt aristokrater
fra det gamle Japan ved navn ”Shiba-Kurabe”.
Meikoh Shibayama har to duft-noter. Den ene er
en elegant træduft baseret på specielt velduftende
sandeltræ kombineret med urter fra traditionel
kinesisk medicin. Det andet duftelement er en meget
diskret blomsternote, som blidt fremhæver de andre
dufte og elegant afrunder det samlede duftbillede.

MINDRE
RØG

Røgelses-Rulle
Best.nr. 16988
39,–

Stor Æske
Best.nr. 11670
198,–

Drømme-røgelse

SEIUN VIOLET
Hjertelig og glædelig duft af sandeltræ med en
blomsternote af viol, som giver røgelsen elegance
og renhed. Denne røgelse er inspireret af den
magiske energi om morgenen, når solen står op og
kaster sit lys op i skyerne i en lilla farve. I Japan er
lilla – ‘murasaki’ – en elegant farve fra aristokratiet
og symbol på forhåbninger og drømme om ungdommelig energi.

Røgelses-Rulle
Best.nr. 16989
29,–
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Stor Æske
Best.nr. 16981
159,–

ALOESWOOD
Mange af røgelserne i denne brochure indeholder
aloeswood – også kendt som Agar (i Indien), Oud
(på arabisk) eller Jinkoh (i Japan).
Aloeswood stammer fra en familie af nåletræer,
som i sig selv ikke har nogen duft. Men det kan blive
angrebet af en bestemt bakterie, og så danner træet
en harpiks, som får træet til at dufte himmelsk, og
blive meget tungt.
Det japanske ord, Jinkoh, betyder ”velduftende træ
der synker i vand”. Duften afhænger af mange ting.
Hvor træet har vokset, hvornår i dets levetid det blev
angrebet, hvor meget harpiks der blev dannet, osv.
Det er i Japan den højeste videnskab at afgøre og
klassificere de forskellige duft-variationer.
Det er en meget kompleks og rig duftoplevelse, som
ikke er lig nogen anden duft i verden. Der kan være
et strejf af noget bittert, af noget salt eller af noget
helt tredje. Det er en duft, der konstant beriger ens
lugtesans, og som skærper den til det yderste.

Sådan nyder du den japanske røgelse
Sæt ild til den ene ende af pinden, og pust
efter et sekund eller to flammen ud, så kun
den fine glød er tilbage. Put derefter pinden
i en lille holder, og placer den lidt væk fra
hvor du sidder.
Pindene er alle ca. 14 cm lange og de
brænder ca. 25 min.

Røgelsesholder
BUTTERFLY
Best.nr. 12950
72,–

Røgelsesholder
CHRYSANTHEMUM
Best.nr. 12949
72,–

Røgelsesholder
TEA SEEDS
Best.nr. 12948
72,–
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Fønix Musik · Telefon 86 19 58 11 · www.fonixmusik.dk

