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Strach z intimity může mít různé příčiny. A proto jasmí-
nový olej není relevantní pro všechny případy psycho-
spirituální nepohody, ve kterých je tento konkrétní strach 
složitě zakomponován. Nicméně, tento olej je účinný při 
strachu z intimity v jednom z následujících případů: 
1) obecné, a to nejen sexuální, potlačení jedinečnosti 
duše, 2) zkušenost sexuálního zneužívání, která vedla 
k úzkosti a ostychu ze sexuálních vztahů.

Jasmínový olej je často popisován jako afrodiziakum. 
Avšak afrodiziakální účinek nespočívá v přímé stimulaci 
sexuální citlivost. Místo toho se v mnoha případech jed-
ná o schopnost jasmínového oleje zmírnit pocit strachu 
a psychického napětí a zmírnění zábrany u těch, kteří za-
žili výrazné potlačení sexuality a individuality při dospí-
vání a/nebo byli obětí sexuálního zneužívání .

Pokud tedy pár použije jasmínový olej se záměrem zvy-
šovat sexuální zájem, který se vytratil, ne ze strachu nebo 
potlačení, ale jednoduše proto, že se dva jedinci odcizili 
a jsou ze sebe navzájem unavení, bude mít olej jen nepa-
trný afrodiziakální účinek.

Na druhou stranu, pokud dva romantičtí partneři nemají 
historicky zkušenosti s potlačením nebo sexuálním zne-
užíváním a snaží se zlepšit svou intimitu v kontextu ro-

mantické a duchovní lásky a čistoty citu, může jasmínový 
olej prokázat dobré služby. 

Podle hinduistické tradice, Kama, bůh lásky, naklonil své 
šípy ke květům jasmínu, aby získaly moc plnit srdce tou-
hou. Podle súfismu je jasmín symbolem romantické a du-
chovní lásky. Jasmín se již dlouho používá v sáčcích a ka-
didlech lásky nejen k posílení romantické, ale stejně tak 
i duchovní lásky. Jak stojí v citátu Rabbi Pinchase, může 
jasmínový olej pomoci světla těchto dvou milenců spojit, 
nové světlo zrozené z tohoto svazku rozzářit.

V tomto článku se zaměřím především na potenciál jas-
mínového oleje pomoci překonat strach z intimity těm, 
jejichž životy byly silně ovlivněny potlačením individuali-
ty a/nebo sexuálním zneužíváním.

JASMÍNOVÝ OLEJ

Jméno jasmín pochází z perského slova Yasmin. Jasmín, 
z čeledi olivovníkovitých (Oleaceae) původem z Indie 
a Persie, je stálezelený pnoucí keř (Jasminum officinale) 
nebo révovitá liána s jemnými a velmi voňavými květy 
ve tvaru hvězdy. Kvete od června do října především na 
mladých výhoncích. Stonky Jasminum grandiflorum a Jas-
minum sambac jsou slabé a potřebují pro svůj vzpřímený 
růst pevnou oporu.

Hvězdicovité květy jsou znakem rostlin s nebeským na-
pojením. Převaha květů hlavně na mladých výhoncích je 
rovněž významný symbol. Na tomto místě je třeba si při-
pomenout, že květ je pohlavní orgán rostliny. Obsahuje 
buď mužské nebo ženské pohlavní orgány (tyčinky a pes-
tíky) nebo obojí. Tento model kvetení jasmínu naznačuje, 
že v mládí, kdy byla sexualita jasmínu v rozkvětu, různé 
okolnosti nakonec způsobily potlačení sexuality.

PŘEDEHRA K POLIBKU
Jasmínový olej a překonání strachu z intimity

Bruce Berkowsky, N.M.D., M.H., H.M.C.
www.NaturalHealthScience.com

Dr. Berkowsky je registrovaný naturopat, bylinkář a klasický homeopat zabývající se dlouhá léta 
výzkumem i klinickou praxí, bylinkářstvím, výživou, homeopatií, aromaterapií, cvičením, tradiční 
východní i západní medicínou. Pořádá semináře pro zdravotnické pracovníky a duchovně uvědomělé 
jednotlivce.

„Každá lidská bytost má světlo v nebi. 
Když se dvě z nich potkají, světla se 

spojí a nové světlo vyzařuje z nich. To se 
nazývá plození a nové světlo je anděl.“ 

Rabbi Pinchas z Koretzu 
(18. století – Chasidští mistři) v Chasidských příbězích. 

Sbírka příběhů – sestavil a přeložil Martin Buber
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   TĚSTO

  200 g polohrubé mouky
  300 g rýžové mouky
  250 g másla (je nutné použít máslo)
  6 lžiček cukru
  3 žloutky
  75 g droží
  0,25 l acidofilního mléka
  špetka soli

   NÁPLŇ

  1 kg tvarohu
  0,25 l mléka
  2 lžíce cukru
  10 kapek vanilkového extraktu
  1,5 kg jahod

Pečeme a vaříme s éterickými oleji
JAHODOVÉ OPOJENÍ

 Droždí s lžící mléka a lžičkou cukru necháme 
vykynout. Všechny přísady do těsta smícháme 
a vypracujeme těsto. Rozdělíme jej na 2 části 
– dávka je na dva standardně velké plechy. 
Rukou těsto rovnoměrně rozprostřeme po 
celém plechu. 

 Na těsto rozetřeme našlehaný tvaroh smíchaný 
s mlékem a cukrem, poklademe rozkrájenými 
jahodami.

 Celý koláč je možné posypat drobenkou.

 Jahodové opojení není zrovna dietní záležitost, 
ale jak tvrdí Francouzky, které netloustnou, 
že si raději dají malou porci kvalitní zmrzliny 
z plnotučné smetany a čerstvého ovoce než 
velkou porci obarvené sladké a zmrzlé vody.2 lžíce cukru

0 kapek vanilkového extraktuk

1,5 kg jahod

velkou porci obarvené sladké a zmrzlé vody.
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Kdy a při jaké příležitosti jste se poprvé setkala 
s aromaterapií, čím Vás zaujala a jaká byla Vaše ces-
ta ke studiu Institutu aromaterapie?
Myslím, že jako spousta dalších lidí praktikujících aro-
materapii a jiné „alternativní“ metody i já jsem se dosta-
la k tomuto oboru přes svoje vleklé zdravotní problémy. 
Úsměvné na tom pro mne je, že mi tea tree jako „lék“ do-
poručila sama ošetřující lékařka. Moudrá dáma ze sta-
ré školy, která vyrostla mezi bylinami a které vděčím za 
první setkání s éterickými oleji před 20 lety. Tehdy jsem 
ještě netušila, že existuje aromaterapie jako obor. Tea 
tree pomohlo a já se začala zajímat o alternativy. Vzpo-
mněla jsem na své dětství trávené u babičky. Trhaly jsem 
hluchavku, pasírovaly šťávu z bobulí černého bezu… V té 
době jsem studovala psychologii a začala si uvědomovat 
čím dál víc spojitost mezi fungováním těla a duše. Uděla-
la jsem si rekvalifikaci na rekondiční masáže. Po nějaké 
době přišel víkendový kurz aromaterapie AČA v Dlouhých 
Stráních. A tehdy nastalo ono KLAP!!! Setkání s benzoi-
nem u mne vyvolalo silnou emocionální reakci, kterou 
jsem nedovedla vysvětlit jinak, než tím, že silice mají 
ohromnou sílu nejen co se týče těla, ale taky duše. Rekva-
lifikace aromaterapeutických masáží u Adélky Zrubecké 
a následně studium na AČA byly jen nutným důsledkem 
onoho pro mne osudového setkání s benzoinem.

Součástí studia Institutu aromaterapie není pouze 
nauka o éterických olejích, ale také reflexní terapie, 
akupresura, aromaterapie v tradiční čínské medi-
cíně, diagnostika podle jazyka a jiné. Co vás, samo-
zřejmě kromě éterických olejů, zaujalo nejvíc. 
To je pro mne velmi těžká otázka. Jsem člověk, který rád 
spojuje informace do jednoho celku. Asi je pro mne nej-
úchvatnější to, jak jednotlivé obory, přístupy či metody, 
nebo jak to všechno nazveme, tvoří krásný celek. Moji 
rodiče jsou exaktně smýšlející lidé. Když člověk vyroste 
v takovém prostředí, není pro něj lehké přijmout do své-
ho života nějaké „abrakadabra“. Proto se snažím, aby 
všechny informace a poznatky, které aplikuji ve své praxi, 
vycházely z co nejserióznějších pramenů. Nepopírám, že 
existuje něco, co nás přesahuje a je „neuchopitelné“. Ale 
spousta věcí se dá opravdu velmi uspokojivě objasnit na 
základě syntézy informací ze zdánlivě nesouvisejících 
oborů. A když jednotlivé informace začnou tvořit harmo-
nický celek… je to nádhera. Pak lze onu harmonii převést 
do praxe. Vždyť pouze určitý stupeň harmonie může vést 
k uspokojivému cíli – ke zdraví. A o to v terapii jde.

Studium je zakončeno diplomovou prací, jejímž ob-
hájením získáte titul odborný aromaterapeut. AČA 
ale nabízí další postgraduální studium, profesionál-
ní a diplomovaný aromaterapeut – pokračujete dále 
v tomto studiu? 
Snaha zde je. Jezdím na konference, pokračuji v dalším 
vzdělávání přes různé kurzy. Ale mám-li říct pravdu, ně-
jak jsem zatím neřešila, co by mělo být další metou. To je 
jen vedlejší produkt. Základní potřebou je získání nových 
informací pro úspěšnou práci. Ale pochopitelně si cením, 
že je možné zviditelnit další profesní růst.

Jak dnes probíhá vaše masérská praxe a jaké jsou 
vaše plány do budoucna? 
Svým původním vzděláním jsem psycholožka. Prozatím 
jsem se o něj příliš neopírala, ale od 1. 3. 2013 se věnuji 
opět poradenské psychologii. Éterické oleje jsou úžasným 
pracovním nástrojem jak pro diagnostiku, tak pro pod-
poru klientů. Můžu říct, že znovu a znovu jsem nadšená, 
jak je tělo chytré a jak se dá s oleji „čarovat“ a to nejen 
na fyzic ké úrovni. Svoji cestu vidím v celostní medicí-
ně – pokud jako nelékař má oprávnění používat termín 

Rozhovor s aromaterapeutkou
Veronikou Jurečkovou
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OČNÍ VADY

STAVBA OKA

Přední oddíl oka tvoří rohovka, která spolu bělimou 
tvoří vrchní vrstvu oka. Bělima je tvořena bíle zbarve-
ným vazivem, rohovka je z vaziva průhledného. Rohovka 
spolu s oční čočkou umožňuje lom světelných paprsků 
jako optická spojka. Na rozdíl od rohovky dokáže oční 
čočka regulovat intenzitu optického lomu, ke kterému na 
ní dochází. K této regulaci dochází pomocí stahů a svalů 
v řasnatém tělese, na němž je čočka v oku zavěšena.

Funkci optické clony tvoří v oku duhovka. Uvnitř duhov-
ky se nachází kruhový sval. Jeho stahy regulují velikost 
kruhového otvoru v duhovce panenky. Tak je regulováno 
množství světla vstupujícího do oka. Prostor mezi rohov-
kou a duhovkou se nazývá přední komora oční. Ta je vy-
plněna komorovým mokem produkovaným z úhlu mezi 
duhovkou a rohovkou. 

Vnitřek oka je vyplňuje rosolovitá hmota – sklivec. Vnitř-
ní část oka odvrácenou od čočky pokrývá sítnice. Sítnice 
je tvořena světločivými buňkami (tyčinkami a čípky), ty 
přetvářejí světelný signál na nervový vzruch. V podélné 
ose oka se nachází na sítnici místo nejvyšší koncentrace 
světločivých buněk (tyčinek) – toto místo nejostřejšího 
vidění se jmenuje žlutá skvrna. V místě, kde ze sítnice 
vystupuje svazek nervových vláken tvořících zrakový 
nerv, naopak světločivé buňky chybí. Pokud optický sig-
nál dopadne do tohoto místa, nejsme schopni ho zazna-
menat. Toto místo se nazývá slepá skvrna.

PŘÍČINY ZHORŠOVÁNÍ ZRAKU
PODLE ZÁPADNÍ MEDICÍNY

Dlouhotrvající sledování televizních pořadů, práce s po-
čítačem, umělé světlo, ale zejména nadměrné osvětlení 
(např. při studiu) a krátká čtecí vzdálenost – číst bychom 
měli ve vzdálenosti 30 cm. Mezi další faktory patří kou-
ření a pobyt v zakouřených místnostech, dědičnost, včet-
ně faktu, že malé dítě „odkouká“ od svých rodičů nošení 
brýlí. 1 

SYNDROM SUCHÉHO OKA

Oftalmologové zjistili, že pokud pracujeme u počítače 
a vnímáme pozorně objekty na monitoru počítače, za-
pomínáme mrkat. Naše oko tak není zvlhčováno slzným 
filmem v míře, jaké je to za normálních denních okolnos-
tí nutné. Na povrchu oka vznikají suchá místa, protože 
rohovka není dostatečně zásobována živinami. Zmíněná 
suchá místa se stávají branou pro vstup případných bak-
terií a virů.

Reflexní terapie v léčbě krátkozrakosti
Ing. Veronika Těšická

odborný aromaterapeut

Mnoho lidí se domnívá, že vadné vidění je problém na celý život, že své oči už nikdy nevyléčí a jediný 
způsob jak vidět, je nosit brýle. Brýle jsou ortopedická pomůcka, která slouží podobně jako berle. Když 
si zlomím nohu, také potřebuji na jistý čas berle, ale proč ji mít u některých vad zraku pořád? Bohužel 
je pevně zakořeněn názor, že každá oční vada je permanentní problém a jediné řešení je nosit berli. 
Je důležité si uvědomit to, že když se zlomená noha nenamáhaná rehabilitačním cvičením, tak nezesílí. 
A stejně je tomu u některých zrakových vad. Je zde možnost některé problémy očí překonat a mnoha 
lidem zlepšit zrak, eventuálně získat normální vidění. 

Obr. 1: Stavba oka
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STIMULAČNÍ SMĚS

Pokud potřebujete povzbudit fyzicky nebo psychicky 
můžete si namíchat stimulační směs. Ráda tuto směs po-
užívám k podpoře tvořivosti, při učení, při psaní článků, 
před jednáním, na seminářích a všude tam, kde se po-
třebuji soustředit a být aktivní. V okamžiku, kdy můj nos 
ucítí tuto směs, předá mozku signál, že je třeba se zakti-
vovat.

Při přípravě stimulační směsi, použijete oleje, které mají 
silné nebo středně silné stimulační účinky. Stimulační 
účinek můžete ještě zvýšit částečným přidáním adapto-
genů. Jako příklad uvádím svoji oblíbenou směs, kterou 
užívám s drobnými obměnami i u svých klientů. 

Příklad receptury pro výrobu stimulační směsi s analý-
zou síly účinků v základních směrech působení:

EO Stimulant Adaptogen Relaxant

Litsea 3 3 1
Bazalka 3 2 1
Skořice 3 1 1
Eukalyptus 2 3 1
Borovice 2 3 1
Celkem 13 12 5

Vysvětlivky:  EO – éterický olej; 1 – nízké působení; 
2 – středně silné působení; 3 – silné působení. Kompletní 

tabulka je uvedena v předchozím článku.

Z uvedené tabulky je vidět, že směs bude účinkovat nej-
více stimulačně a zároveň vám pomůže se adaptovat na 
změněné podmínky. Tato směs nebude rozhodně relaxa-
ční. Převahu zde má vůně Litsey.  

PŘÍPRAVA ZÁKLADNÍCH SMĚSÍ
A ZPŮSOBY JEJICH UŽÍVÁNÍ

Ing. Radka Loja
aromaterapeutka

V minulém čísle jste se seznámili s pojmem aromapsychologie, s principem výběru éterických olejů 
a jejich základním vlastnostmi. Uvedla jsem i přehlednou tabulku základních vlastností vybraných, 
s oblibou užívaných éterických olejů, která vám usnadní sestavování žádoucích směsí. 

Nyní objevíte, jak prakticky namíchat směsi éterických olejů s požadovanými účinky. Jako příklad uvádím 
základní tři typy směsí: stimulační, relaxační a adaptační. Nesmíme zapomenout na základní zásadu 
aromaterapie, že nám jednotlivé oleje a výsledná směs musí příjemně vonět. Pro výběr jednotlivých 
komponent stimulační směsi je vhodné použítasociační test, jehož princip jsem popsala v předchozím 
článku. 




