


LISTY AROMATERAPIE A FYTOTERAPIE
vycházejí jako čtvrtletník

VII. ročník − číslo 32
Zima 2011

Obsah:

Jak vzniká lidská vůně Jan Havlíček 2

Obličej – zrcadlo zdraví Petra Švábíková 7

Úzkost, solar plexus a esenciální oleje Bruce Berkowsky 14

Redaktor
Renata Klečková

Vydává
Asociace českých aromaterapeutů
Jagellonská 1
130 00 Praha 3
Tel: (420) 602 934 975
listy@aromaterapie.cz
www.aromaterapie.cz

Kontaktní a poradenská linka AČA
info@aromaterapie.cz

Přihlášky do AČA − Barbora Nováková
barbora@aromaterapie.cz
Tel: (420) 775 607 046

Vedení registru AČA − Věra Müllerová
vera@aromaterapie.cz
Tel: (420) 605 512 566

Kurzy − Daniella Sladká
daniella@aromaterapie.cz
Tel: (420) 602 319 686

Redakční rada
Renata Klečková
Daniella Sladká
Adéla Zrubecká
Barbora Nováková
Zbyňek Šedivý
Petr Novák

Názory autorů jednotlivých článků nevyjadřují nutně 
stanovisko redakce nebo AČA. Redakční rada nebo AČA 
nenesou odpovědnost za zneužití éterických olejů. 
Čtenářům doporučujeme poradit se o používání éterických 
olejů či způsobem ošetření s odborným aromaterapeutem.
Redakce si vyhrazuje právo odmítnout příspěvek ve formě
článku nebo inzerce.
Kopírování materiálů z Listů Aromaterapie a Fytoterapie 
bez předchozího písemného souhlasu redakce je zakázáno.

2011 © Asociace českých aromaterapeutů

Titulní strana: Daniella Sladká
Ilustrační fotografie: Fotky&Foto



4

Jak vzniká lidská vůně 
Jan Havlíček

Katedra antropologie •  Fakulta humanitních studií • Univerzita Karlova
Přednáška z Mezinárodní konference AČA

To, čím se vy, jako aromaterapeuti, zabýváte, je problematika obrácená, než ta, se kterou přicházím já. 
Používáte určité rostlinné přípravky a snažíte se tímto způsobem působit na klienta. Já tuto problematiku 
beru z druhé strany. A to tak, že každý z nás má svůj charakteristický pach nebo vůni a za určitých 
okolností její pomocí, vědomě či nevědomě, ovlivňujeme jiné. O tom by měla být naše přednáška. 

Okruh témat, kterými se budeme zabývat:  Zdroje lidské vůně  Kožní žlázy  Podpažní mikroflóra 
 Genetické vlivy  Vlivy prostředí  Strava  Reprodukční stav  Onemocnění  Emoce

Budu se snažit během přednášky mluvit o vůni, přestože 
toto slovo přesně nevystihuje podstatu a nemůžeme vždy 
s určitostí říci, že pot libě voní. Čeština v tomto případě 
nemá neutrální výraz. Máme tedy buďto slovo pach, který 
má lehce negativní konotace nebo máme naopak vůni, která 
je slovem pozitivním, takže se s tím musíme, alespoň verbál-
ně, nějakých způsobem vyrovnat.
Probereme téma kožních žláz, konkrétně v podpaží, jaké 
tam žijí bakterie a jaké mají funkce. Dále jakým způsobem 
vzniká naše individualita, alespoň co se týká pachu a jakým 
způsobem je individualita ovlivňována. Budeme mluvit o ge-
netických vlivech a o vlivech prostředí, konkrétně se zamě-
řím na vliv stravy, reprodukčního stavu a nemocí.

Zdroje lidské vůně
 různé zdroje vůně (ústa, nohy, genitálie apod.)
 většinou důsledek metabolismu
 komunikační funkce – podpaží, genitální oblast
 ochlupení – mechanické zadržování vůní
 pachový podpis člověka – individuální

Kolem sebe produkujeme celou řadu chemických látek a to 
z různých míst našeho těla – z úst, nohou, v oblasti genitálií. 
Nicméně tou nejdůležitější oblastí je podpaží. Dokonce ně-
kteří autoři se domnívají, že je to oblast, která se vyvinula 
pro komunikační účely. Je nějakým způsobem důležitá pro 
chemickou komunikaci mezi lidmi. To je to, co znáte z popu-
lární literatury pod názvem feromony. Ostatní zdroje pachu 
jsou většinou důsledkem vedlejšího produktu metabolismu. 
Například tím, že kůže odumírá a je metabolizována bakte-
riemi, které produkují nějaký pach. Často nemůžeme mluvit 
o tom, že by tyto pachy měly nějakou komunikační úlohu 
v tom smyslu, že příjemce (ať už vědomě či nevědomě), 
vydává nějaké signály. Tyto zdroje mají v komunikaci nepří-
mou úlohu, vypovídají o lidských zvycích, návycích apod.
Vše dohromady z jednotlivých částí těla vytváří naši pacho-
vou individualitu, kterou nazýváme pachový podpis, jehož 
nejdůležitější oblastí je podpaží. Je zajímavé, že velká část 

populace si v našem kulturním prostředí podpažní ochlu-
pení holí, a to díky zdrojům, které tvrdí, že ochlupení samo 
o sobě může mít funkci zadržovače látek, které v podpaží 
vznikají, a díky tomu pot páchne. Ale to je na úrovni speku-
lace. Jelikož je tato oblast nejdůležitější, zaměříme se na ni 
podrobněji. 
V podpažní (axilární) oblasti můžeme najít tři typy žláz. 

 Axilární žlázy
 apokrinní 
 mazové 
 potní (ekrinní) 
 axilární mikroflóra
 zrohovatělé buňky epidermis

Apokrinní žlázy jsou z našeho pohledu nejdůležitější, vzhle-
dem k možnosti hraní, již zmíněné komunikační úlohy. 
K čemu se záhy dostaneme, je podpažní mikroflóra, kde 
hrají hlavní roli různé bakterie. To, co naše žlázy produkují 
je v prvotním stavu bez vůně a zápachu. Až v důsledku půso-
bení bakteriální mikroflóry vzniká vůně, která je specifická 
pro každého z nás. Je samozřejmě důležité ještě dodat, že 
každou chvíli odlupujeme jednotlivé staré části vrchní kůže 
– epidermis, která obsahuje značnou řadu aromatických lá-
tek, což také značně přispívá k pachovému podpisu.
Mazové žlázy se vyskytují na většině části povrchu našeho 
těla a jejich funkcí je udržovat elastičnost kůže. Zároveň 
udržují strukturu kůže, aby nedocházelo k jejímu narušení. 
Dále ovlivňují to, jaké bakterie budou naši kůži kolonizovat. 
Někdy nabýváme falešný dojem z toho (díky reklamám), že 
je nutné se bakterií zbavovat, protože existují pouze bakte-
rie patogenní. Chtěl bych jen upozornit, že pokud bychom 
bakterie na svém těle neměli nebo alespoň ty, které jsou 
symbiotické a se kterými žijeme, tak by se tam asi brzy do-
staly ty, které by byly patogenní. 
Celé naše tělo je kolonizováno bakteriemi, které se živí již 
zmiňovanou odlupující se kůží a produkty mazových žláz: 
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Jsem přesvědčena o nezbytném návratu k přírodě, k po-
chopení, alespoň částečnému, jejího fungování, koloběhu 
a řádu, kterého jsme i my nedílnou součástí. Je potřeba 
se zamýšlet nad tím, jak my, jako jedinci, do tohoto řádu 
patříme. Je důležité si uvědomit, že krása jde ruku v ruce 
s naším tělesným i duševním zdravím. Není krásy bez 
harmonie těla. Není zdraví bez harmonie s přírodou. 

Proč objevovat již objevené? Sáhněme do studnice pozná-
ní našich předků, jejichž moudrost je obrovská a prově-
řená staletími. Znalosti nedozírné hodnoty nám předává 
tradiční čínská medicína – její učení o jin a jang, pěti 
elementech nebo meridiánových drahách je dokonalým 
návodem na harmonický život s přírodním řádem.

Vzhled pleti ovlivňujeme nejen svou péčí a použitou kos-
metikou, ale je třeba si uvědomit, že na kůži se odráží i stav 
vašich vnitřních orgánů a psychického zdraví. Kvalita kůže 
nám ukazuje, jak jsme na tom po fyzické i psychické stránce, 
co jíme, co děláme a v jakém prostředí se pohybujeme. Obli-
čej je zrcadlem našeho zdraví fyzického i psychického. 
Kůže k nám promlouvá pomocí pupínků, akné, bradavic, 
ekzémů, plísní, suchosti, mastnoty či barvy. Podle místa 
výskytu můžeme určit směr, kudy se dát.
S kůží je mnohé složitější, než by se na první pohled mohlo 
zdát. Musíme si uvědomit, že pokud chceme pracovat s pro-
blémy na kůži, musíme pracovat s tělem jako s celkem. Nelze 
oddělit vnější od vnitřního – jak uvnitř, tak i na povrchu.
Cílem této práce je ukázat, že v obličeji a na těle se odráží 
stav našich vnitřních orgánů, že kvalita kůže odráží náš 
fyzický i psychický stav, to co jíme a v jakém prostředí se 
pohybujeme.

KŮŽE
Kůže je samostatný orgán, který pokrývá celé naše tělo. V tě-
lesných otvorech přechází na sliznici. U dospělého člověka 
činí rozsah kůže těla 1,5 – 2 m2.
Kůže je tvořena třemi vrstvami – pokožkou (epidermis), 
škárou (corium) a podkožní tkání (subcutis). Její součástí  
jsou i mazové a potní žlázy, vlasy a nehty. V kůži mají svá 
zakončení cévy a nervy.
Z pohledu současné medicíny má tři základní funkce. Je to 
funkce ochranná, kam spadá odolnost proti mechanickým, 
chemickým a biologickým vlivům, odolnost proti světelné-
mu poškození a odolnost k tepelným změnám.
Dále je to sekreční činnost. K této funkci patří produkce 
mazu a potu, ale také kvalita rohových vrstev, z nichž se 
tvoří vlasy, ochlupení a nehty.
A nakonec smyslová funkce kůže. V kůži jsou umístěna 
volná nervová zakončení, která nám signalizují hmat, tlak, 
bolest, teplo i chlad.

Obličej – zrcadlo zdraví
Petra Švábíková

Odborná aromaterapeutka

V každém z nás je touha po kráse, harmonii a zdraví. Jsem kosmetička a denně se setkávám s touto 
touhou u žen, dívek, chlapců i mužů. Je to touha, kterou nemáme jen my, dnešní lidé, tuto touhu měly 
i naše babičky, prababičky a dávní předkové. 
O tom svědčí doklady staré několik tisíc let, které popisují nejrůznější způsoby péče o pleť a tělo, 
předávající nám návody na výrobu krémů, mastí, parfémů a zkrášlujících prostředků.
A my v této tisícileté tradici pokračujeme. Jsme ochotní vynaložit nemalé prostředky na to, aby naše pleť 
byla krásná a dokonalá. Svěřujeme se do rukou nejrůznějších odborníků, podstupujeme nesmyslnou 
bolest, zanášíme své tělo jedy – a to vše ve jménu krásy. Ze všech médií jsme přesvědčováni o zázračnosti 
kosmetických výrobků a my této iluzi podléháme. Jaké je pak naše rozčarování, když se vyskytne nějaký 
problém s pletí a nám nepomůže ani ten nejdražší a nejdokonalejší krém?
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Doba je zlá. Země se nám neustále posouvá pod nohama, 
teritorium toho, co je posvátné se zmenšuje a scvrkává 
rychleji, než taje ledovec.
A čas se zrychluje. Prvních deset let svého života jsem prožil 
v padesátých letech. Dobře si pamatuju tu jistotu těch časů, 
když jsme v létě hráli baseball, jak jsme po škole chodívali 
hrát fotbal, když začal nový školní rok, většina dětí se mnou 
prošla od první do šesté třídy, Walter Cronkite nás zásobo-
val nejdůležitějšími novinkami a Ed Sullivan celých dvacet 
let byl bavičem sobotních nocí.
V této době mizejících rostlinných a živočišných druhů, vy-
sokorychlostního internetu, hiphopového hluku, pouličních 
stánků s kávou, v době, kdy rodina jde v neděli na oběd do 
řetězce rychlého občerstvení, jsou citlivé duše sužovány po-
citem, že čas běží jako bláznivý.
V Osvobození duše od strachu Robert Sardello, Ph.D píše: 
„Změna v našem vnímání času – že čas se zrychluje – po-
chází z nerovnováhy mezi dobou trvání a tempem.

Doba trvání se zmenšuje, zatímco tempo se zvětšuje... Duše 
vyžaduje trvání času – bohaté, plné, hluboké prožívání 
času – a rytmem duše vzkvétá. Na duši se nedá pospíchat 
nebo ji znásilňovat. Duše musí události zpracovat pomalu, 
přemítat o nich a proměňovat je ve vlastní zkušenosti.

Pokud je duše namísto toho bombardována rychlým sle-
dem událostí, které mají malou hloubku, vstoupí do života 
duše další druh strachu. Máme pocit, že nám „čas protéká 
mezi prsty... A tak člověk žije v dočasné úzkosti, jako by se 
blížil k okraji nějaké propasti.“

Úzkostí přibývá a zabírá stále více místa ve spektru neu-
rotických symptomů. Skoro každý, komu připravuji směs 
esenciálních olejů, přichází s různým stupněm úzkosti. Pro 
někoho je úzkost jen vlnka na hladině moře vědomí a pro 
jiného je to mořská bouře, která nahlodává útesy jeho zdra-
vého rozumu.
Jak můžeme uklidnit narůstající paniku a soustředit se na 
světlo a nezabývat se tmou nejistoty a nesoudržnosti?
Jako naturopat a zakladatel Spititual PhytoEssencing se na 
úzkost dívám skrze fyzično i psycho-spirutuálno. Nicméně 

tyto dvě roviny bytí se nedají oddělovat. Tento článěk je pro 
The Journal Of Spiritual PhytoEssencing a diskuze, která 
bude následovat se bude zaměřovat především na zlepšení 
úzkosti prostřednictvím léčení duše esenciáními oleji.

Úzkost, solar plexus a esenciální oleje
Bruce Berkowsky, N.M.D., M.H., H.M.C.

Registrovaný naturopat, mistr bylinář, certifikovaný aromaterapeut a klasický homeopat 
– je zakladatelem a učitelem jak Spiritual Phytoessencing ™  tak Natural Health Science 

SystemTM, na kterých posledních 25 let své výzkumné a klinické praxe pracoval. 
Dr.Berkowski vyučuje v hloubkových seminářích a workshopech spirituálně uvědomnělé 
studenty a profesionály v péči o lidské zdraví. Píše mezinárodně uznávaný e-newsletter: 
The Journal of Spiritual Phytoessencing ™, přispívá svými články do několika národních 

a mezinárodních časopisů o zdraví a je oblíbeným hostem rozhlasových a televizních pořadů

Prosím vemte v potaz: Informace zde prezentované jsou pouze informativního rázu; zdravotní potíže 
vyžadují lékařský dohled. Autor, vydavatel a ostatní v souvislosti s tímto článkem nezodpovídají za 
nesprávné užití níže uvedených informací.
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