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Herakles, řecký bůh síly a odvahy je symbolem neohro-
žené oddanosti, která je často přisuzována JALOVCI 
OBECNÉMU (Juniperus communis). Tato tradiční, lid-
stvem již v prehistorických dobách využívána bylina, 
patří mezi detoxikační velikány. Očistné působení ja-
lovcového éterického oleje je ceněno zvláště pro jeho 
schopnost silně tonizovat lidský organismus, ovlivňovat 
lymfatický tok a ovládat činnost metabolismu. Jeho svě-
ží balzámové aroma stimuluje a dodává teplo jangové 
energii, ovlivňující správnou činnost ledvin a močové-
ho měchýře. Užíváním jalovce obecného je možné řešit 
potíže úzce související se správným chodem ledvinové 
soustavy. Proto je užitečný též při únavě, zpomaleném 
krevním oběhu, chladných končetinách, otocích a boles-
tí v bederní a křížové ob-
lasti páteře. 

Na psychické rovině je 
užitečný tam, kde postrá-
dáme vůli, smysluplnost 
našich činů a nachází-
me se v duševní stagna-
ci. Ocení jej ti, kdož jsou 
v rámci svého profesního 
života v kontaktu s pro-
blémovými lidmi. 

Terapeutické účinky ja-
lovce obecného lze ocenit především v masážní směsi, 
například v kombinaci s cypřišem či rozmarýnou, nebo 
v bylinných čajových směsích. 

Jednou z nejúčinnějších esencí pro odstranění městnání 
mízy a řízené detoxikace je Vergiliovo „médské jablbko“ 
neboli CITRONÍK KYSELÝ (Citrus limonum). Svěží a ky-

selé aroma tohoto pů-
vodem asijského citru-
sového plodu je účin-
ným lékem pro celko-
vou očistu krve – citron 
dodává krvi cirkulaci 
a působí svíravě, což 
působí pozitivně na po-
sílení pružnosti cév, při 
léčení kapilár, vysokého 
krevního tlaku, křečových žil a hemoroidů. Stav krve po-
ukazuje na schopnost radovat se ze života. To je přímým 
odkazem na jeho přímé působení na lidskou mysl, z níž 
odstraňuje negativní, pesimistické a stresem pozname-
nané myšlenky, jež nás zahlcují. Citron přináší kýženou 
spásu duševní přehlcenosti. 

V podzimních dnech lze ocenit silné antivirové a antisep-
tické vlastnosti citronové esence. Platí za univerzální lék 
na infekty dýchacího ústrojí při nachlazení a chřipce. 

Použití citrononového éterického oleje je vysoce efek-
tivní v masážní směsi, v rozprašovači (v kombinaci s bo-
rovici nebo čajovníkem) a v inhlační tyčince. 

Pomocníkem na cestě za čistějším a zdravějším tělem se 
Vám může stát aromaterapeutický „pár“ cypřiš a růžová 
palma. Tyto dva éterické oleje se navzájem skvěle dopl-
ňují. CYPŘIŠ PRAVÝ (Cupressus sempervirens var. stric-
ta) je nositelem ryze mužské energie nabité praktičnos-
tí, rozumným uvažováním a osobní autonomií. Starověcí 
Řekové zasvětili cypřišek Hádovi, bohu podsvětí, smr-
ti a věčnosti. Tento odkaz přetrval dodnes – cypřiš je 
uznáván jako věčně žijící rostlina spojená se smrtí a ni-
kdy nekončící památkou. Jeho terapeutické působení se 

DETOXIKACE S VŮNÍ KVĚTIN
Tereza Důjková

Odborný aromaterapeut

Ve zdravé těle, zdravý duch, praví známé přísloví. Aby však Vaše duše mohla pobývat v opravdu zdravém 
těle, je nutné tělo cíleně vyčistit od všeho, co je v něm navíc. A právě podzim je krom své ponurnosti znám 
tím, že je ideálním obdobím pro odvrácení pozornosti k cílené očistě organismu. Pomocníky se Vám i zde 
mohou stát přitažlivé vůně vybraných éterických olejů. 
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SLADKÉ MÁMENÍ
Ing. Vendulka Šatrová

Odborný aromaterapeut

TEORIE PĚTI ELEMENTŮ 

Teorie pěti elementů je spolu s jin a jang jedním ze 
dvou hlavních pilířů orientální medicíny. Poprvé se 
objevila v Číně v období bojujících států (476–221 př.
n.l.). Zpočátku byly tyto dvě teorie jin a jang a teorie 
pěti elementů nezávislé na sobě, ale postupně splývaly 
a za dynastie Sung (960–1279) se teorie pěti elementů 
začala používat při diagnostikování a léčení nemocí.

Pět elementů může být chápáno jako pět fází nebo 
proměn energie jin a jang. Symboly vody, dřeva, ohně, 
země a kovu představovaly spíše přírodní síly a společ-
ně formu dynamického celku. Nebyly chápány jako ele-
menty v přesném smyslu slova element.

Elementy nejsou ani oddělené, ani pevné. Jsou fázemi 
kontinuálního energetického procesu, který můžeme 

pozorovat v každém aspektu života. Následující pořadí
znázorňuje jejich pohyb od jin k jang a zpět. Každý 
prvek rodí, živí, podporuje prvek následující a každý ná-
sledující prvek je jím zároveň kontrolován, omezován. 

VODA
rodí dřevo dodává mu vlhko

omezuje oheň hasí jej

DŘEVO
rodí oheň poskytuje hmotu k hoření

omezuje zemi pokrývá ji

OHEŇ
rodí zemi popel je stavební hmota 

omezuje kov taví ho

ZEMĚ
rodí kov vytváří minerály 

omezuje vodu vsakuje ji

KOV
rodí vodu drobné životodárné části

omezuje dřevo řeže ho

V důsledku dnešní hektické doby má mnoho lidí podobné zdravotní potíže. Zejména pak přibývání 
na váze, nezvladatelná chuť na sladké, špatné trávení, únava, otoky nohou, hemoroidy, převislá oční 
víčka, neustálý strach a obavy trápí stále více lidí, především pak ženy. 

Jakmile jsem začala toto téma probírat se svými kosmetickými klientkami, zjistila jsem, že podobné 
problémy jich má hned několik. Tím největším problémem je chuť na sladké, nadváha a nedostatek vůle 
tento problém řešit a zvládnout.

A tak jsem tři z nich s jejich laskavým svolením zařadila do své diplomové práce na téma Sladké mámení, 
ve které jsem se pokusila najít cestu, jak by mohla aromaterapie s tímto problémem pomoci.

Pro pochopení celého postupu je nutné zmínit v dalších kapitolách něco málo z teorie tradiční čínské 
medicíny týkající se zejména elementu dřeva (játra) a země (slezina). 

Období 
Element

Fáze 
Jin – Jang

Jinové orgány Jangové 
orgány

Fáze energie Barva
Emoce

Chuť

Zima
Voda

Jin plný ledviny močové ústrojí záchrana tmavě modrá 
strach

slaná

Jaro
Dřevo

Jang začíná játra žlučník roztažení zelená 
hněv a zlost

kyselá

Léto
Oheň

Jang plný srdce tenké střevo dosaženo 
vrcholu

červená 
radost

hořká

Babí léto
Země

rovnováha
Jin/Jang

slezina žaludek rovnováha žlutá
starost, zádumčivost

sladká

Podzim 
Kov

Jin začíná plíce střeva koncentrace 
a soustředění 

šedá
smutek, obavy

kyselá 
až ostrá
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Čich je jako jediný smysl napojen přímo na limbické 
centrum v mozku. Pomocí aromaterapie se tak může-
me např. zbavit únavy, stresu apod.

Limbický systém – primitivní mozek, nebo také či-
chový mozek pracuje s emocemi, náladou a pamětí.
Účastní se i koordinace somatických funkcí, má vliv 
na orální činnosti (žvýkání, slinění, dýchání, polykání), 
vyprazdňování (moč, defekace), a sexuální aktivitu. To 
vysvětluje, proč i pouhým nadechováním vůní může-
me ovlivnit fyzické pochody v těle, ovšem pouze výše 
jmenované. 

Limbický systém se podílí na reakcích vedoucích 
k přežití jedince, stejně jako na motivačním chování.

Za použití vůni je možné zlepšit vybavování vzpomí-
nek i dlouho zapomenutých událostí. Pamatujeme si 
věci, které měly nějaký emoční náboj, k nim se nám 
přiřadí konkrétní vůně s událostí spojená. Nejstar-
ší vzpomínky mohou souviset s vůněmi, které jsou 
s událostmi spojeny – i z doby, kdy jsme ještě nevládli 
slovem.

Aromaterapie využívá blahodárných účinků rostlin-
ných silic na člověka. Vůně éterických olejů se, jako ka-
ždá jiná vůně, dostávají do čichového centra v mozku, 
aktivní vonná látka ovlivňuje autonomní nervový sys-
tém a navozuje podvědomou emoční odezvu.

Může v člověku vyvolat pocity popisované jako úle-
va, osvěžení, uklidnění nebo osvěžení. Je možné nosit 
u sebe lahvičku vybraného éterického oleje nebo smě-
si olejů a v případě potřeby si přivonět. Éterické oleje 
lze nakapat i do inhalační tyčinky nebo skleněné lah-
vičky na vatu a nosit u sebe, aby byly kdykoli k použití. 
Použití do aromalamp na provonění vzduchu a do ma-
sážních směsí je asi nejrozšířenější a nejznámější, 
ale i zde je zapotřebí dát pozor na kvalitu éterických 

i rostlinných olejů, které používáme, a pokud se nema-
sírujeme třeba ve dvojici s partnerem, tak i na osob-
nost terpeuta, kterému se svěříme do rukou.

A které oleje jsou vhodné pro navození té správné at-
mosféry? 

Jasmín (Jasminum of icinalis), s osvěžujícím sladkým 
aromatem, smyslný, tvořivý. Uvolňuje strach, napětí, 
neklid, povznáší ducha, podporuje sexuální touhu, je 
jedním z nejlepších antidepresivních olejů.

Pomeranč sladký (Citrus sinensis ssp. Dulcis), jeden 
z nejůčinnějších olejů na uklidnění a stabilizaci, uvol-
ňuje duševní a emocionální napětí.

Benzoe (Styrax benzoin) sladká, teplá vůně této esen-
ce pomáhá při přepracovanosti, obavách, zklidňuje 
nervovou soustavu, pomáhá při nespavosti, podráždě-
ní, přílišném přemýšlení a starostech, dodává klid. 

Geranium (Pelargonium graveolens): vhodné pro 
workoholiky a ty, kteří mají problém otevřít se svým 
emocím, zklidňuje při stresu, uvolňuje chronickou 
úzkost, frustraci a podráždění, posiluje při nervovém 
vyčerpání. 

Rozmarýn (Rosmarinus off icinalis): všestranný olej 
pro povzbuzení organizmu, pomáhá rozproudit ener-
gii a krevní oběh, prohřívá a zvyšuje krevní tlak, zlep-
šuje koncentraci, účinný při melancholii, únavě a ner-
vovém vyčerpání. Jeho použití je však zakázáno v tě-
hotenství, při kojení a je zapotřebí použít maximálně 
2% koncentraci.

Tymián (Thymus vulgaris), skořice (Cinnamonum 
zeylanicum) – účinná tonika – posilující oleje při sla-
bosti a únavě, vyčerpání, posilují srdce a krevní oběh, 
rozptylují melancholii (zde je také zaptřebí opatrnosti 
při užívání – mohou dráždit 

VŮNĚ LÁSKY

Zuzka Grigarová 
Odborný aromaterapeut

Láska, to je téma provoněné, voňavé a navoněné. Čich jako nejstarší smyslový orgán zprostředkovává 
vjemy, jimiž je člověk schopen zhodnotit protějšek aniž by ho viděl, a navíc se nedá obelstít. Není možné 
si říci: „Toto mi bude vonět!“ Když nám něco nevoní, mozek nepřesvědčíme.
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DR. BERKOWSKY‘S VITAL CHI SKIN BRUSHING SYSTEM 
 TERAPEUTICKÉ KARTÁČOVÁNÍ POKOŽKY

Dr. Bruce Berkowsky, NMD, MH, NCTMB 
Bruce Berkowsky je prezidentem „Joseph Ben Hil-Meyer Research, Inc“, 

zakladatelem a učitelem Natural Health Science System ™

V průběhu 35 let svého výzkumu a soukromé praxe vyvinul systém, který zahrnuje tradiční 
přírodní medicínu, bylinkářství, výživu, homeopatii, masáže a péči o kůži, aromaterapii, 

iridologii, stejně jako východní i západní léčitelství, cvičení a péči o kůži.

Vital Chi Skin-Brushing System je kartáčování kůže, které může udržet nebo obnovit funkční integritu 
pokožky a dodat jí mladistvý lesk. 

Kůže je stejně důležitý orgán jako jsou srdce, plíce a ledviny. K jejím hlavním funkcím patří dýchání, 
vylučování, cirkulace krve a lymfy, podpora imunity a životně důležitých čchi. Nicméně, na rozdíl 
od jiných, životně důležitých orgánů, kůže může být neinvazivně ošetřena a být tak omlazena různými 
terapeutickými technikami, včetně správného kartáčování kůže. Vital Chi Skin-Brushing System je 
obzvláště účinná terapie, která může mít pozitivní vliv na celé tělo.

Různé způsoby kartáčování kůže jsou praktikovány již tisíce let. Mnoho století Japonci využívali 
intenzivní kartáčování kůže s lufou před jejich tradiční horkou lázní. Starověcí řečtí atleti před koupáním 
(po tvrdém tréninku nebo soutěži) používali strigiles = specializované lžíce jako škrabky na kůži, kterými 
odstraňovali špínu po námaze a podporovali tak krevní oběh. Mezi indiány kmene Čerokí byla tradice 
čištění kůže pomocí zaschlých kukuřičných palic k posílení krásy pleti a její odolnosti. Komančové zase 
odstraňovali starou kůži pomocí písku z řeky dna Texasu. Texas Rangers později následovali jejich 
příkladu.

Naturopat Adolph Just ve své ilozo ii „Zpět do přírody“ vypráví, jak se poučil o důležitosti kartáčování 
kůže pozorováním divokých zvířat: „Vyšší suchozemští tvorové, např. divočáci a jeleni ve volné přírodě 
mají ve zvyku ležet v malých zablácených bažinkách a loužích a válet se sem a tam v blátě. Poté se třou 
o zemi, stromy a jiné objekty. Ptáci přiletí k potokům a pramenům a ponořením krku do vody stříkají 
vodu na své tělo a pak ho hlavou a křídly drhnou.

U dlouhožijících osob se vždy odráží v jejich životním stylu pochopení přírodních zákonů a kartáčování 
kůže je téměř vždy prvořadým aspektem jejich dlouhověkosti. FO Havens ve své publikaci (1896) „Možnost 
žít 200 let“ popisuje režimy tří stoletých takto: 

První stoletý za posledních 40 let svého života důsledně kartáčoval kůži. Druhý, Old Gabriel, který zemřel 
16. března 1890 v ověřeném věku více než 120 let, se potil působením kouře a páry, zatímco celé tělo 
třel holemi. Třetí stoletý posledních 60 let praktikoval neměnný zvyk před spaním. Třel se intenzivně 
ručníkem namočeným ve vodě o pokojové teplotě a pak se sušil pomocí intenzivního tření. 

Havens po dlouhodobém výzkumu dlouhověkosti navrhl následující postup, který byl přizpůsoben téměř 
všem životním podmínkám. Je-li praktikován trvale, je pokožka udržována v perfektním stavu. Před 
spaním třete tělo intenzivně kartáčem, drsnou rukavicí nebo hrubým ručníkem, aby se kůže prokrvila. 
Poté se okamžitě omyjte houbou namočenou ve vodě o pokojové teplotě.
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Podzim se blíží a já bych Vás ráda seznámila 
s desaterem proti chřipce podle MUDr. Jozefa 
Luckého, odborného garanta a hlavního lekto-
ra Školy TCM, lékaře s dlouholetou praxí v in-
terních oborech a vedoucího lékaře TCM Clinic 
– Kliniky tradiční čínské medicíny.

„Západní koncept vitamínů nemá k imunitě 
žádný vztah. V chladných měsících bychom si 
měli především chránit oslabenou energii a po-
silovat vnitřní teplo. Základem je vhodná vyvá-
žená strava a dostatek tepla a odpočinku“, říká 
MUDr. Jozef Lucký

  1. ZAMĚŘTE SE NA POVRCH TĚLA  NEJEN 
NA TEPLÉ OBLEČENÍ, ALE I PÉČI ZEVNITŘ.

Tělo je na podzim a v zimě náchylnější k onemocnění, 
protože jindy expanzivní energie se ukládá k spánku 
a regeneruje se. Z toho důvodu je třeba dostat energii 
na povrch a cíleně vytvářet energetické brnění.

  2. VAŘTE ZÁZVOR A VĚZTE, ŽE TY OPRAVDOVÉ 
LÉČIVÉ ÚČINKY SE NEVYPAŘÍ.

Číňané vypozorovali, že vařený zázvor má lepší zdra-
votní účinky, než ten syrový, navzdory tomu, že ten-
to proces ničí některé vitamíny. Ideální je zázvorová 
voda ze sedmi plátků. Bez medu a citrónu!

  3. KDYŽ JSTE NEMOCNÍ, NA CITRÓN 
ZAPOMEŇTE.

Kyselost citrónu energii, kterou chceme dostat na po-
vrch, naopak vtahuje dovnitř. Proto po odeznění hlav-
ních příznaků nemoci třeba kašleme. Myslíme si, že 
na nás vlezlo zase něco jiného, co bychom měli léčit 
jinak. Podle Číňanů je to ovšem stále tatáž nemoc a my 
jsme ji nezvládli.

  4. DOPŘÁVEJTE SI TEPLÉ SNÍDANĚ.

Více než na nadměrný vitamínový doping bychom se 
v zimě měli zaměřit na vytváření vnitřního tepla. Zá-
kladem jsou teplé snídaně ve formě vývarů a kaší, bě-
hem dne pak lehce kořeněná jídla.

  5. NEZAPOMÍNEJTE NA SKOŘICI.

Že skořice zahřívá, je známá věc. Opravdové imuno-
-stimulační účinky nemá ovšem kůra, která se běžně 
prodává, ale pouze větvičky. (Guì zhī, 桂枝) 

  6. ČERSTVÉ OVOCE A ZELENINU 
JEZTE V ZIMĚ JEN VÝJIMEČNĚ.

Opravdu to s těmi vitamíny není tak horké, jak se říká. 
Čerstvé ovoce a zelenina ochlazují organizmus a to je 
přesně to, co v zimě nepotřebujeme. Způsobují totiž, 
že se naše cévy dostatečně neprokrvují a takto nedá-
vají průchod imunitě, když potřebuje vyrazit do boje.

  7. NEPOTLAČUJTE POCENÍ.

Když se tělo potí, znamená to, že se uzdravuje – vy-
tlačuje energii zanesenou škodlivinami (bakteriemi či 
viry) na povrch kůže a odtud z organizmu ven. Pokud 
tento proces potlačíme, aby nám nepřekážel v aktiv-
ním životě, koledujeme si o nepříjemné následky v po-
době vleklých bronchitid nebo rým.

  8. CHRAŇTE SI CELÉ TĚLO, 
NEZAPOMÍNEJTE NA RUCE.

Zatímco v létě do nás podle Číňanů vnikají bakterie 
a viry přes nos a ústa, v zimě je to kůže. Stačí tedy málo 
ponožek nebo vycházka v mrazu bez rukavic a máme 
nevítanou návštěvu.

  9. ZCHLAĎTE SVOU MYSL.

Čínská medicína upozorňuje, že v chřipkovém období 
bychom si měli dát pozor na emoční vypětí. To totiž 
přehřívá náš systém a proto, když do takového terénu 
vtrhne chlad, exploduje nemoc i při sebemenším im-
pulzu mnohem silněji.

10. MOC NEPRACUJTE.

Dovolte si více odpočinku. Na podzim se celá příroda 
připravuje k spánku a i my bychom měli v aktivitách 
polevit. Těžko tohle vysvětlíte svému zaměstnavateli, 
ale pokud to vaše situace aspoň trochu dovolí, odsuň-
te náročné povinnosti na jaro.   
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