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Jablečník...................................... Dorado Azul
Jalovec...................................................Juniper
Jasmin....................................................Jasmine
Jedle balzámová (Idaho) Fir, Balsam
Jedle D ouglaska...........................Fir, Douglas
Jedle o jín ě n á  Fir, White
Jedlovec.................................................... Tsuga
Kadidlo........................................ Frankincense

Kadidlo posvátné Frankincense, Sacred
K afrovnik....................................... Ravintsara
Kajeput Melaleuca Cajeput
K ardam om ......................................Cardamom
K asie......................................................... Cassia
K m ín......................................................... Cumin
K opaiva....................  Copaiba (Copal)
K o p r .............................................................. Dill
K oriand r........................................... Coriander
Kozlík....................................................Valerian
L avandin ............................................ Lavandin
L ek n ín ..........................................White Lotus
Levandule...........................................Lavender
L ibavka........................................ Wintergreen
Limetka kafrová . .Combava, Citrus Hystrix
Limetka kyse lá ..........................................Lime
M ajo rán k a ......................................... Majoram
M andarinka......................................Mandarin
M andarinka zelená.........................Tangerine
M anuka................................................ Manuka
M á ta ............................................... Peppermint
Máta k la sn a tá ................................. Spearmint
M eduňka................................................Melissa
Mrkev, se m e n a ...........................Carrot Seed
Muškátový o ř íš e k .............................. Nutmeg
M yrha....................................................... Myrrh
M y rta .......................................................Myrtle
N a r d .................................................. Spikenard
N ero li........................................................Neroli
N iaouli...................Melaleuca quinquenervia
O k o tea .................................................... Ocotea
Oregano................................................Oregano
Pačule..................................................Patchouli
Palm arosa........................................Palmarosa
Pelargonie..........................................Geranium
Pelyněk Černobýl..............................Mugwort
Pelyněk es tragon ..............................Tarragon



Pepř č e rn ý ................................. Pepper, Black
P e titg ra in ........................................Petitgrain
P om eranč .............................................. Orange
R ojovník ................................................. Ledum
Rosalina Malaleuca ericifolia
R ozm arýn....................................... Rosemary
R ů ž e ............................................................ Rose
Růžové d ř e v o ..................................Rosewood
Ř eb říček ................................................ Yarrow
S an tá l.............................................Sandalwood
Saturejka.............................. Mountain Savory
Skořice, k ů r a .......................... Cinnamon Bark
Sm il................................................Helichrysum
S m rk ........................................................ Spruce
Svaté d ř e v o ................................... Palo Santo

Šalvěj lé k a řsk á ......................................... Sage
Šalvěj m uškátová........................... Clary Sage
Šalvěj španělská Sage, Spanish
Tea t r e e  Melaleuca alternifolia
T uranka........................... Fleabane, Canadian
Tym ián.....................................................Thyme
Vavřín...............................................Bay Laurel
V etiver.................................................... Vetiver
V ra tič ............................................ Tansy, Idaho
Ylang ylang....................................Ylang Ylang
Yzop..........................................................Hyssop
Z áz v o r.....................................................Ginger
Zlatobýl....................................   Goldenrod
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Angelica...............................................Andělíka
A nise........................................................... Anýz
B a s il......................................................Bazalka
Bay Laurel............................................... Vavřín
B erg am o t......................................... Bergamot
C ardam om ..................................... Kardamom
Carrot S e e d    Mrkev, semena
C assia.........................................................Kasie
Cedar, W estern R e d ..................Cedr červený
Cedarwood................................Cedrové dřevo
Celery Seed...............................Celer, semena
Cinnamon Bark.........................Skořice, kůra
C istu s ........................................................Cistus
C itronella .......................................... Citronela
Clary Sage............................Šalvěj muškátová
Clove.................................................... Hřebíček
Combava, Citrus Hystrix . Limetka kafrová
Copaiba (C opal)................................. Kopaiva
C oriander...........................................Koriandr
Cumin.........................................................Kmín
C ypress .........................   Cypřiš
Cypress, Blue............................. Cypřiš modrý
D avana...................................................Havana
Dill............................................................... Kopr
Dorado Azul......................................Jablečník
Elemi..........................................................Elemi
Eucalyptus Blue...............Eukalyptus modrý
Eucalyptus citridora .Eukalyptus citrónový
Eucalyptus d iv es Eukalyptus ponorý
Eucalyptus globulus.....................Eukalyptus
kulatoplodý
Eucalyptus po ly b rac tea ............. Eukalyptus
australský
Eucalyptus ra d ia ta ..........Eukalyptus zářivý
Fennel.......................................................Fenykl
Fir, B alsam  Jedle balzámová (Idaho)
Fir, D oug las.......................... Jedle Douglaska

Fir, W h ite  Jedle ojíněná
Fleabane, C a n ad ian ..........................Turanka
F ra n k in ce n se ...................................... Kadidlo
Frankincense, S a c re d  Kadidlo posvátně
G albanum .........................................Galbanum
G eran ium ........................................Pelargonie
Goldenrod............................................ Zlatobýl
G rapefruit........................................ Grapefruit
Ginger......................................................Zázvor
H elichrysum ..............................................Smil
H yssop.........................................................Yzop
Chamomile, Germ an......... Heřmánek pravý
Chamomile, Roman.........Heřmánek římský
Ja sm in e .................................................. Jasmin
Jun iper....................................................Jalovec
L avandin ............................................ Lavandin
L avender...........................................Levandule
L e d u m .................................................Bojovník
Lemon........................................................Citron
L em ongrass...........................Citrónová tráva
L im e  Limetka kyselá
M ajoram ..........................................Majoránka
Malaleuca eric ifo lia ......................... Rosalina
M a n d arin ..................................... Mandarinka
M anuka................................................ Manuka
Melaleuca a lte rn ifo lia .......................Tea tree
Melaleuca C ajeput...............................Kajeput
Melaleuca quinquenervia...................Niaouli
M elissa................................................ Meduňka
Mountain S avory.............................Saturejka
M ugw ort............................. Pelyněk Černobýl
M yrrh .......................................................Myrha
M yrtle........................................................Myrta
N ero li........................................................Neroli
N u tm eg .............................Muškátový oříšek
O co te a .................................................... Okotea
O range...............................................Pomeranč



O regano................................................Oregano
Palm arosa........................................Palmarosa
Palo Santo Svaté dřevo
Patchouli................................................. Pačule
Pepper, Black...................................Pepř černý
P ep p erm in t.............................................. Máta
P e titg ra in .........................................Petitgrain
P in e .......................................................Borovice
R a v in tsa ra ........................................Kafrovni'k
Rose..............................................................Růže
R osem ary .........................................Rozmarýn
Rosew ood Růžové dřevo
Sage........................................... Šalvěj lékařská
Sage, Spanish Šalvěj španělská
Sandalw ood............................................ Santál
S pearm int................................. Máta klasnatá

S pikenard .................................................. Nard
S p ru c e ....................................................... Smrk
T angerine........................ Mandarinka zelená
Tansy, B lue..........................Heřmánek modrý
Tansy, Idaho.............................................Vratič
T arragon  Pelyněk estragon
T h y m e ....................................................Tymián
T su g a ................................................... jedlovec
V alerian....................................................Kozlík
V etiver.................................................... Vetiver
W hite L o tus........................................... Leknín
W in te rg ree n ........................................Libavka
Y arrow .................................................Řebříček
Y langY lang...................................Ylangylang
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Chybějící so u čás t  m odern í medicíny
Rostliny nejenže hrají zásadní roli v eko

nomické rovnováze naší planety, ale také 
od počátku věků úzce souvisí s fyzickou, 
emocionální a duševní pohodou lidstva.

Království rostlin  je nepře trž itě  p řed 
mětem rozsáhlého výzkum u a m nožství 
objevů. Vysoké procento předepisovaných 
léků obsahuje přírodní látky, k teré se 
vyskytují v rostlinách. Soukromé labo
ratoře a univerzity dostávají každý rok 
miliony dolarů, aby hledali nové léčebné 
látky, k teré leží neobjevené v kůře, koře
nech, květech, semenech a listech rostlin  
v džunglích, na dně řek, v lesích, na s trá 
ních a v rozsáhlých oblastech divočiny po 
celém světě.

Esenciální oleje a rostlinné výtažky se 
v historii vyskytují od nepam ěti a mnozí 
je pokládají za chybějící součást m oderní 
medicíny. Kromě léčení různých druhů 
záhadných neduhů byly užívány jako lék 
na bakterie, plísně a viry a v boji proti 
hmyzu a hadím uštknutím . Oleje a výtažky 
pomáhají regenerovat tkáně a nervy.

Esenciální oleje také příjem ně voní, 
a proto napom áhají zlepšení nálady, po
vzbuzují ducha, rozptylují negativní emoce 
a vytvářejí rom antickou atm osféru.

Co je  esenciální olej
Esenciální olej je arom atická, těkavá te 

kutina obsažená v mnoha keřích, květech, 
stromech, kořenech a semenech, k te rá se 
převážně extrahuje destilací vodní parou.

Chemické složení esenciálního oleje je 
velmi složité a může se skládat ze stovek 
různých a jedinečných chemických slou
čenin. Navíc jsou esenciální oleje díky 
procesu destilace vysoce koncentrované 
a daleko účinnější než sušené byliny. Pro 
výrobu malého m nožství destilovaného 
esenciálního oleje je potřeba velké m nož

ství rostlinného m ateriálu. Na výrobu 1 
kg růžového oleje se například spotřebuje 
2 500 kg okvětních lístků růže.

Esenciální oleje se liší od rostlinných 
olejů jako je například kukuřičný olej, 
arašídový olej nebo olivový olej. Rostlinné 
oleje jsou m astné a mohou ucpávat póry. 
Také oxidují a časem se kazí a nemají an- 
tibak teriá ln í vlastnosti. Naopak většina 
esenciálních olejů se nekazí a jsou to silná 
bak teriosta tika . Esenciální oleje, k teré 
obsahují mnoho rostlinných vosků, jako 
pačuli, vousatka draslavá a santalové d ře 
vo, pokud nejsou správně destilovány, se 
mohou časem také kazit, zejména pokud 
jsou po delší dobu vystaveny teplu.

Esenciální oleje jsou látky, k teré  si u r
čitě zaslouží dobrou osvětu. Uživatelé by 
měli m ít základní znalosti o bezpečnosti 
olejů a rozum ět jejich základním u složení. 
Tyto znalosti lze na univerzitách nebo 
v soukromých sem inářích získat jen obtíž
ně. Učebnice chemie jsou pro většinu lidí 
těžce srozum itelné a obvykle neuvádějí 
specifické složení esenciálních olejů. Exi
stuje velmi málo základních informací, 
znalostí a školení o esenciálních olejích 
a vědeckém přístupu  k jejich užívání.

Evropské společenství provádí p řís
né kontroly a vy tváří normy týkající se 
rostlinných vý tažků a toho, kdo je může 
aplikovat. Pouze odborníci s řádným  vzdě
láním a certifikáty  mohou praktikovat 
disciplínu nazývanou „aromaterapie".

Regulační orgány ve Spojených státech 
tyto disciplíny oficiálně neuznaly ani nesta
novily druh a stupeň školení požadovaného 
pro distribuci a používání esenciálních 
olejů. To znamená, že ve Spojených státech 
se jednotlivci nazývají „arom aterapeuti" 
po tom, co absolvují krátké kurzy o esen
ciálních olejích a mohou aplikovat oleje na 
kohokoli -  i když tito takzvaní „aromate- 
rapeuti" často nemají potřebné zkušenosti 
nebo vzdělání, aby správně porozuměli 
esenciálním olejům a uměli je použít. To
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může nejenom podlomit a poškodit hodno
věrnost arom aterapie obecně, ale také to 
může mít nebezpečný dopad na pacienta.

Esenciální oleje nejsou jednosložko
vé látky. Každý olej je složitá s tru k tu ra  
stovek různých molekul. Jednoduchý 
esenciální olej může obsahovat 80 -  300 
případně i více různých chemických slo
žek. Například esenciální olej z levandule 
je velmi komplexní a obsahuje mnoho slo
žek v m iniaturním  m nožství -  všechny ale 
do určité m íry přispívají k terapeutickým  
účinkům  oleje. Pochopit ty to  složky a je
jich funkce vyžaduje roky studia.

Esenciální olej označen názvem  „bazal- 
ka" s botanickým  jménem Ocimum hasili- 
cum může m ít velmi odlišné terapeutické 
účinky v závislosti na jeho chemickém 
složení. Například bazalka s vysokým  ob
sahem linalolu a fencholu se užívá p řede
vším pro její antiseptické v lastnosti. Avšak 
bazalka s vysokým  obsahem  methyl chavi- 
colu (estragolu) je spíše protizánětlivá než 
antiseptická. T řetí typ  bazalky, k te rá  má 
vysoký obsah eugenolu, je jak pro tizánětli
vá, tak  antiseptická.

Navíc mohou být esenciální oleje desti
lovány nebo extrahovány různým i způso
by, k te ré mají dram atický dopad na jejich 
chemické složení a léčivý účinek. Oleje zís
kané z d ruhé nebo tře t í destilace stejného 
rostlinného m ateriálu  nejsou obvykle 
tak  účinné jako oleje extrahované během 
první destilace. Na durhou stranu  mohou 
u některých olejů vznikat další chemické 
složky, uvolňující se pouze při druhé nebo 
tře t í destilaci.

Oleje vystavené vysoké teplotě a vy
sokému tlaku mají znatelně jednodušší 
a méně kvalitní chemické složení, jelikož 
p řem íra tepla ničí mnoho jemných arom a
tických složek v oleji, z nichž některé tvoří 
jeho terapeutické účinky. Kromě toho oleje 
destilované vodní párou jsou naprosto 
odlišné od těch, k teré  jsou extrahovány 
pomocí rozpouštědel.

Nevětším problémem je skutečnost, že 
některé oleje jsou falzifikované, uměle 
upravené nebo nastavené syntetickým i 
látkam i, k te ré se do oleje přidávají. Na
příklad čisté kadidlo je často nastaveno 
rozpouštědly bez barvy a zápachu jako je 
d iety lftalát nebo dipropylen glykol. Jediný 
způsob jak rozlišit čisté oleje od falzifi- 
kovaných je analytické testování pomocí 
plynové chrom atografie, hm otnostní 
spektroskopie a optického refraktom etru .

Bohužel velké procento esenciálních 
olejů prodávaných na trhu  ve Spojených 
státech spadá do kategorie falzifikova- 
ných. Pokud porozum íte problem atice 
syntetických olejů a druhořadých olejů 
nastavených syntetickým i chemikáliemi, 
zjistíte, proč velká většina spotřebitelů  
nikdy nepozná rozdíl. Avšak pokud znáte 
vůni čistého oleje nebo znáte m etodu jak 
rozpoznat falzifikovaný olej čichem, doká
žete je rozlišit.

Různé školy aplikace
Terapeutické použití esenciálních olejů 

lze rozdělit na tř i různé modely: anglický, 
francouzský a německý.

V anglickém modelu se do velkého 
m nožství rostlinného oleje přidává malé 
m nožství esenciálního oleje. Směs se po
užívá na masáž, jejímž cílem je relaxace 
a uvolnění stresu .

Francouzský model předepisuje použí
vat čisté (neředěné) terapeutické esenciál
ní oleje povrchově a/nebo vnitřně. Běžně 
se pár kapek esenciálního oleje přidává do 
agávového sirupu, medu, malého m nožství 
rostlinného oleje nebo se olej nakape na 
kousek chleba. Mnoho francouzských od
borníků se shoduje v tom, že užívání olejů 
vn itřně je velice přínosné.

Německý model se soustřed í na inhalaci 
esenciálních olejů -  pravou arom aterapii. 
Výzkum ukazuje, že působení vůně na čich 
může vyvolat silné účinky v mozku -  ze
jména v hypotalam u (řídící centrum  hor
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monů) a limbickém systém u (sídlo emo
cí). Některé esenciální oleje s vysokým 
obsahem seskviterpenů, jako je myrha, 
santálové dřevo, cedrové dřevo, vousatka 
a m eduňka podstatně zvyšuje okysličení 
a aktivitu  mozku, což může bezprostředně 
zlepšit funkci mnoha tělesných systémů.

Společně ty to  tř i modely potvrzují 
v šestrannost a sílu esenciálních olejů. Spo
jením všech tř í modelů s různým i m etoda
mi aplikace jako je Vita Flex, auriku lárn í 
technika, lymfatická masáž a Raindrop 
technika lze získat vynikající výsledky.

V některých případech je inhalace esen
ciálních olejů vhodnější než povrchová 
aplikace, například pokud je cílem zvýšení 
horm onální sekrece, podpora hubnutí 
nebo vyvážení nálady a emocí. Při inhalaci 
jsou účinné santálové dřevo, máta, vousat
ka, levandule a jedle ojíněná.

V jiných případech však lepší výsledky 
přináší povrchová aplikace esenciálních 
olejů, především  v případě poranění či 
vady páteře nebo svalů. Majoránka je při 
povrchové aplikaci vynikající na svaly, cit
rónová tráva na vazy a libavka na kosti. Na 
poruchy trávení jsou velmi účinné 1-2 kap
ky máty užívané vn itřně nebo rozpuštěné 
ve sklenici vody. To však neznam ená, že 
m áta nemůže m ít stejné výsledky při m a
sáži břicha. V některých případech jsou 
všechny tři metody aplikace (povrchová, 
inhalace a v n itřn í užití) zastupitelné
a mají podobné účinky.

Schopnost esenciálních olejů působit na 
mysl i tělo je činní skutečně jedinečným i 
mezi přírodním i léčivými látkam i. Vůně 
některých esenciálních olejů může být 
velmi povzbuzující -  duševně i tělesně. 
Vůně jiných esenciálních olejů může být 
uklidňující a utišující, může tak  pom áhat 
překonat úzkost nebo hyperaktiv itu . Na 
fyziologické úrovni mohou esenciální 
oleje stim ulovat im unitní funkci a rege
nerovat poškozené tkáně. Esenciální oleje 
dokážou ničit viry, bak terie  a jiné patoge-

ny a tím  mohou působit p ro ti infekčním 
nemocem.

Pravděpodobně dvě nejběžnější metody 
aplikace esenciálních olejů jsou rozptyl 
studeným  vzduchem a neředěná povrcho
vá aplikace. Jiné m etody aplikace zahrnují 
použití esenciálních olejů v rámci disci
plín jako je reflexologie. Vita Flex nebo 
akupresura. Kombinování těchto disciplín 
s esenciálními oleji podporuje hojení a čas
to dosahuje vynikajících výsledků, kterých 
reflexologie nebo akupunk tu ra nemohou 
sam ostatně dosáhnout. Pouhé 1-3 kapky 
esenciálního oleje aplikované na m eridián 
při akupunktuře nebo Vita Flex bod na 
ruce nebo noze mohou p řinést výsledek 
během jedné až dvou minut.

Před pár lety jeden profesor, velmi 
dobře známý na poli arom aterapie, ze
směšňoval užívání esenciálních olejů proti 
nemocem. Avšak mnoho lidí je žijícím dů
kazem toho, že esenciální oleje význam ně 
pomohly při uzdravování ze závažných 
nemocí. Esenciální oleje zásadním  způso
bem pomohly m noha lidem s dlouholetou 
intenzívní bolestí žít bez bolesti. Pacienti 
také byli osobními svědky, jak esenciál
ní oleje pomohly od skoliózy a dokonce 
navrátily  částečný sluch těm, kdo byli od 
narození hluší a úplný sluch těm, k teří 
částečně sluch ztratili.

Například u jedné ženy z kalifornského 
m ěsta Palisades Park se rozvinula skolióza 
poté, co jako teenager přežila dětskou obr
nu, k te rá  se dále zkomplikovala vážným 
pádem a následně vykloubeným ramenem. 
V bolestech a při neschopnosti pohybu po 
22 let neustále cestovala s m arnou nadějí 
najít odborníka, k te rý  by trvale obnovil 
její pohyblivost ramene. Když se dozvěděla 
o esenciálních olejích, povrchově apliko
vala na ram eno krom ě jiných olejů smil 
a libavku. Během krátké doby se bolest 
začala zm enšovat a nakonec vymizela 
úplně. Poprvé po 22 letech byla schopna 
zvednout ruku  nad hlavu.
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Když je člověk svědkem  tak  význam 
ných výsledků, je těžké pochybovat o hod
notě a síle esenciálních olejů a potenciálu, 
k te rý  mají. Mnozí věří, že stojí za další 
p růzkum  a je sm utné, že mnozí se odvra
cejí z důvodů předpojatých názorů.

První léky lidstva
Podle starověkých spisů a tradic se zdá, 

že arom atické látky byly používány pro 
náboženské rituály, léčení nemocí a jiné tě 
lesné a duchovní potřeby. Záznamy z roku 
4500 př. n. 1. popisují použití vonných látek 
s arom atickým i vlastnostm i pro nábožen
ské rituály  a léčivé účely. Starověké spisy 
vypráví o vonných kůrách, pryskyřicích, 
kořeních a arom atických octech, vínech 
a pivech, k te ré  se používaly při rituálech 
v chrámech, astrologii, balzam ování a m e
dicíně. Důkazy s jistotou svědčí o tom, že 
lidé z dávných věků měli větší znalosti 
o esenciálních olejích, než máme dnes.

Egypťané byli m istři v užívání esenciál
ních olejů a jiných arom atických látek při 
procesu balzamování. Historické záznam y 
popisují, že jedním  ze zakladatelů „fara
ónské" medicíny byl arch itek t Imhotep, 
k terý  byl nejvyšším  vezírem  krále Džosera 
(2780-2720 př. n. 1.). Im photepovi jsou 
často přičítány zásluhy za zavedení pou
žívání olejů, bylin a arom atických rostlin  
pro léčivé účely. Navíc Egypťané prav
děpodobně jako první objevili potenciál 
vůně. Vyráběli různé arom atické směsi 
pro domácí použití i pro náboženské ob
řady.

Mnoho hieroglyfů na zdech Egyptských 
chrám ů zobrazuje míchání směsí olejů 
a popisuje četné recepty  na použití olejů. 
Příkladem  je k lášte r Edfu, k te rý  se nachá
zí na západním  břehu řeky Nilu. Po sta le tí 
byl zasypaný písečným i dunami, díky k te 
rým  se uchoval tém ěř nepoškozený. Menší 
ze dvou sloupových sálů vede do malé 
m ístnosti nazývané laboratoř. Tam se 
vyráběly parfém y a masti. Na zdech jsou

hieroglyfy znázorňující recepty na tyto 
arom atické parfém y včetně dvou receptů 
na kyphi, vonné vykuřovací směsi, k teré 
obsahovali kadidlo, myrhu, med, rozinky 
nakládané ve víně, puškvorec, borovou 
pryskyřici a jalovec. Jiný recept byl na 
„Hekenu" k pom azání božských údů. Po
dobné léčivé Recepty a recepty na parfémy 
používali alchym isté a velekněží k míchání 
arom atických látek pro rituály.

Dlouho před  příchodem  Ježíše Krista 
sbírali s ta ří Egypťané esenciální oleje 
a dávali je do alabastrových nádob. Tyto 
nádoby pro uchovávání vonných olejů 
byly speciálně vyřezávané a tvarované. 
Roku 1922, když byl o tevřen hrob krále 
Tutanchamona, bylo objeveno 50 džbánů 
z alabastru  určených pro 350 litrů  oleje. 
Zloději hrobů ukradli tém ěř všechny cenné 
oleje, zanechali pouze těžké džbány, které 
obsahovaly zbytky olejů. Zloději doslova 
dali p řednost olejům před královským  
bohatstvím  ve zlatě, což ukazuje, jak cen
né pro ně oleje byly.

V roce 1817 byl objeven Eberský pa
pyrus, lékařský svitek dlouhý přes 265 
m etrů, k terý  pochází z roku 1500 př. n. 1. 
Svitek obsahoval přes 800 různých bylin
ných receptů  a léků. Další svitky uváděly 
vysokou úspěšnost při léčbě 81 různých 
nemocí. Mnoho léků obsahovalo myrhu 
a med. Myrha je význam ná svou schopnos
tí léčit infekce kůže a hrdla a schopností 
regenerovat kožní tkáně. Vzhledem k její 
užitečnosti při prevenci rů stu  bak terií se 
m yrha také užívala na balzamování.

Lékaři starověkých civilizací, k teré 
obývali ostrovy lonii, Attii a Krétu ve S tře
dozemním moři, přišli rozšířit své znalosti 
do m ěst na Nilu. V této  době byla založena 
škola Ko. Navštěvoval ji H ippokrates (460- 
377 př. n. 1.), kterého Řekové možná s tro 
chou nadsázky nazvali „otec medicíny".

Římané čistili své chrám y a politické 
budovy rozprašováním  esenciálních olejů 
vzduchem a také užívali arom atické látky

i
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v parních lázních, aby se osvěžili a odvrá
tili nemoci.

RANÁ HISTORIE 
EXTRAKCE 
ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ

Starověké ku ltu ry  zjistily, že arom atic
ké látky nebo oleje se mohou z rostliny 
extrahovat pomocí různých metod. Jeden 
z nejstarších a nejjednodušších způsobů 
extrakce byl známý jako enfleuráž. Syrový 
rostlinný m ateriál jako stonky, listí, kůra 
nebo kořeny se rozdrtily  a smíchaly s oli
vovým olejem, živočišným tukem  a rost
linnými oleji. Kůra z cedru se odstranila 
z kmene a větví, umlela do prášku, napus
tila olivovým olejem a um ístila do vlněné 
utěrky. Utěrka se pak zahřívala. Teplo 
vytáhlo esenciální olej z částic kůry  do 
olivového oleje a z vlněné látky se vyliso
val esenciální olej. Olej ze santálu se také 
extrahoval tím to způsobem.

Enfleuráž se také používala k extrakci 
esenciálního oleje z okvětních plátků. 
Francouzské slovo enfleuráž vlastně 
doslova znam ená „nasytit se vůní kvě
tin". Například okvětní plátky růží nebo 
jasmínu se přidávaly do husího nebo ko
zího tuku, kapičky esenciálního oleje se 
z okvětních plátků dostaly do tuku a pak 
se z něj izolovaly. Tato starodávná techni
ka byla jedním  z nejjednodušších způsobů 
extrakce esenciálního oleje.

Používaly se také další způsoby extrak
ce, jako např.:
• Máčení částí rostlin  ve vroucí vodě
• Lisování za studená
• Máčení v alkoholu
• Destilace párou, což znamená, že když 

pára stoupá, prosycuje rostlinný m ateri
ál, m embrány obsahující olej se otevřou 
a uvolňují olej, k te rý  se prom ění na plyn 
a putuje s párou do kondenzátoru, kde

se vrací do své olejnaté s tru k tu ry  a pak 
se z vody izoluje.
Mnoho starověkých kosmetických re 

ceptur vzniklo za použití kozího tuku.
Staří Egypťané vyráběli tím to způsobem 
řasenky, oční stíny a další kosm etiku. Také 
na vlasy a nehty používali různé m astičky 
a vůně. Ženy s královskou hodností nosily 
„šišky" z vosku a esenciálních olejů a vy
chutnávaly si sytou vůni olejů, když se 
šišky teplem během dne tavily.

V chrám ech se oleje běžně nalévaly do 
odpařovacích misek, vůně tak  mohla na
plnit kom naty používané během dne pro 
posvátné a náboženské rituály.

Staří Arabové také vyvinuli a vylepšili 
proces destilace. Zdokonalili extrakci 
růžového oleje a růžové vody, k te ré byly 
na Blízkém východě populární v období 
Byzantské říše (330 n. 1. -  1400 n. 1.).

Biblická h istorie  esenciálních olejů
Bible obsahuje přes 200 odkazů na a ro 

matické látky, vykuřovací směsi a masti. 
Aromatické látky jako kadidlo, myrha, 
galbanum, skořice, rozm arýn, yzop a nard  
se užívaly na pom azání a léčení nemoc
ných. V Exodu dal Pán následující recept 
Mojžíšovi pro olej svátého pomazání: 

Myrha: „pět se t šekelů'' (necelé 4 litry) 
Skořice: „dvě stě padesát šekelů"
Vonný puškvorec: „dvě stě  padesát šekelů" 
Kasie: „pět set šekelů"
Olivový olej: „jeden kin" (cca 5,7 litru) 
Žalm 133:2 mluví o vzácnosti b ra tří 

žijících spolu v jednotě: „Jak vzácný olej na 
hlavě, stékající po bradě -  po bradě Áróno- 
vé tekoucí, po jeho rouchu až po cíp." Další 
zm ínka v Písmu svátém, odkazující na 
pom azání a přetékající hojnost esenciál
ních olejů je Kazatel 9:8: „Ať jsou tvé šaty 
vždycky bílé, olej na tvé hlavě ať nikdy 
nechybí."

Bible také uvádí příhodu, kdy Árónovi 
vonné vykuřovací směsi zastavily mor. 
Numeri 16:46-50 vypráví, jak Mojžíš řekl
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Árónovi, aby vzal kadidelnici, dal do ní 
uhlí z oltáře a vonnou vykuřovací směs 
a řekl: „...běž rychle k m nožství a očisť je: 
nebo vyšla prchlivost od tváře  Hospodi
novy, a již rána se začala." Bible popisuje, 
že Áron stál mezi m rtvým i a živými a mor 
byl zastaven. Významné je, že podle biblic
kých a talm udických recep tů  obsahovala 
vonná vykuřovací směs tř i druhy skořice. 
Skořice je vysoce antim ikrobiální, anti- 
infekční a antibakteriáln í. Složka vonné 
směsi uvedená jako „tekutá pryskyřice" je 
údajně vonné koření příbuzné s myrhou, 
má antiinfekční a také antivirové účinky.

Nový zákon dokládá, že m oudří muži 
obdarovali malého Ježíše kadidlem  a my
rhou. Také nard, což je další cenná arom a
tická bylina, k terá  je zm íněna při pom a
zání Ježíše: „Když pak byl Ježíš v Betanii 
a stoloval v domě Šimona Malomocného, 
přišla žena s alabastrovou nádobkou velmi 
drahé m asti z pravého nardu. A když tu  
nádobku rozbila a vylila na jeho hlavu, 
něk teří se rozhořčili." Marek 14:3.

Jan 12:3 také odkazuje na pom azání Je
žíše: „Marie tehdy vzala libru velmi drahé 
m asti z pravého nardu, pom azala Ježíšovy 
nohy a vy třela  je svými vlasy. Dům se na
plnil vůní té masti."

Další biblické odkazy se nachází na kon
ci té to  kapitoly.

Další historické odkazy
V celé světové historii hrály vonné oleje 

a koření v každodenním  životě prom inent
ní roli.

Řecký h isto rik  Hérodotos, k te rý  žil v le
tech 484-425 př. n. 1. zaznam enal, že v p rů 
běhu ročního svátku Bel bylo obětováno 
1000 ta len tů  kadidla na hlavním  oltáři Bel 
v Babylonu.

Římský h istorik  Plinius Starší 
(23-79 n. 1.) naříkal, že „podle našich 
nejnižších odhadů Indie, Čína a A rabský 
poloostrov berou z naší říše každý rok 100 
milionů sesterciů  za arom atické látky".

Diodóros Siciský, k te rý  žil v 1. století 
př. n. 1. a napsal o velkém m nožství kadidla 
v Arábii, a jak „stačí k bohoslužbě a uctívá
ní bohů po celém světě".

Napoleon měl podle zpráv tolik rád ko
línskou vodu vyrobenou z neroli a dalších 
přísad, že si jí objednal hned 162 lahviček.

Po dobytí Jeruzaléma byla jednou z věcí, 
k terou křižáci přivezli zpět do Evropy, 
ztužená esence z růží.

Ve 12. století užívala bylinkářka Hilde- 
garde byliny a oleje pro léčení. Tato Be
nediktinská jeptiška založila svůj vlastní 
k lášter a je autorkou četných prací. Její 
kniha Physica obsahuje více než 200 kapi
tol věnovaných rostlinám  a jejich použití 
při léčení.

ZN O VUO BJEVENÍ
Znovuobjevení esenciálních olejů mo

derní medicínou začalo během konce 19. 
a začátkem  20. století.

Během první světové války se velmi 
rozšířilo používání arom atických esencí 
v civilních a vojenských nemocnicích. 
Francouzský lékař Dr. Moncičre hojně pou
žíval esenciální oleje, protože mají an ti
bak teriáln í a rány hojící vlastnosti. Vytvo
řil několik druhů arom atických mastí.

Francouzský chemik kosm etiky René- 
Maurice Gattefossé, PhD je vysoce uzná
ván jako otec arom aterapie. Se skupinou 
vědců začal v roce 1907 studovat esenci
ální oleje.

Ve své knize z roku 1937 nazvané Aro
matherapy vyprávěl Dr. Gattefossé skuteč
ný příběh o (v dnešní době slavném) po
užití levandulového esenciálního oleje na 
vyléčení vážných popálenin. Příběh nabral 
v litera tu ře  o esenciálních olejích mytické 
rozměry. Jeho vlastn í slova o této  nehodě 
jsou dokonce ještě silnější, než literárn í 
vyprávění.

Dr.Gattefossé byl po explozi v laboratoři 
v červnu 1910 doslova v plamenech -  po
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kry tý  hořícími látkami. Vyválením v trávě 
uhasil plameny, „obě mé ruce byly pokryté 
rychle se rozvíjející plynatou snětí", na
psal. Dále říkal, že „pouze jedno opláchnu
tí levandulovou esencí zastavilo plynatění 
tkáně. Po této  léčbě začalo následující den 
vydatné pocení a hojení".

Redaktor časopisu The International 
Journal o f Aromatherapy Robert B. Tisse- 
rand hledal knihu Dr. Gattefossé po 20 
let. Kopie se našla a T iserrand upravoval 
dotisk z roku 1995. T isserand poznam e
nal, že popáleniny Dr. Gattefossé „musely 
být rozsáhlé, aby vedly k tak  vážné infekci 
jako je plynatá sněť."

Dr. Gattefossé sdílel své studie s kole
gou a přítelem  Jeanem Valnetem, lékařem  
praktikujícím  v Paříži. Za druhé světové 
války, když působil jako lékař v čínském 
m ěstě Tonkin, začal Dr. Valnet poté, co vy
čerpal zásoby antibiotik, užívat u pacientů 
s bojovými zraněním i esenciální oleje. Ke 
svému překvapení zjistil, že esenciální ole
je vykazovaly silný účinek v boji s infekcí. 
Mohl tak  zachránit životy mnoha vojáků, 
k teří by možná jinak zemřeli.

Dva ze studentů Dr. Valneta, Dr. Paul 
Belaiche a Dr. Jean-Claude Lapraz, pokračo
vali v jeho práci. Klinicky zkoumali protivi- 
rové, antibakteriální, protiplísňové a an ti
septické vlastnosti esenciálních olejů.

V roce 1990 francouzský lékař Dr. Dani
el Pénoěl a francouzský biochemik Pierre 
Franchomme spolupracovali na první 
příručce, k terá katalogizovala různé léčivé 
vlastnosti více než 270 esenciálních olejů 
a jejich použití v klinickém prostředí. Je
jich práce se zakládala na Franchommeho 
laboratorní zkušenosti a klinické zkuše
nosti Pénoěla s podáváním  esenciálních 
olejů pacientům. Kniha byla publikovaná 
ve francouzštině, nesla název Varomathé- 
rapíe exactement a stala se prvním  hlav
ním zdrojem pro mnoho autorů po celém 
světě při psaní o léčivých účincích esenci
álních olejů.

Lidé po celém světě, k te ří se zabývají 
zdravím, si uvědomili, jak důležité je pou
žívání vysoce kvalitních přírodních bylin. 
Zajímavé je, že z většiny léčivých bylin lze 
destilací získat esenciální olej. Hlavním 
rozdílem  je koncentrace. Esenciální olej 
může být 100 až 10 OOOx více koncentro
vaný a proto účinnější než bylina sama.
I když jsou esenciální oleje daleko účinněj
ší než p řírodní byliny, velmi zřídka mají na 
rozdíl od předepisovaných léků negativní 
nežádoucí účinky, k teré přináší daleko
sáhlé důsledky pro ty, k te ří chtějí p řiroze
ně udržovat nebo znovu nabýt zdraví.

Někdy jsou účinky esenciálních olejů 
tak  neuvěřitelné, že sami pacienti je nazý
vají „zázračnými". A zatímco nikdo ještě 
plně neporozum ěl „proč" nebo „jakým 
způsobem" přinášejí esenciální oleje tak  
význam né užitky, skutečností je, že je 
poskytují. S čistým i esenciálním i oleji 
mohou miliony lidí nalézt úlevu od nem o
ci, infekcí, bolesti a dokonce i psychických 
problémů. Jejich léčivý potenciál je ohrom 
ný a teprve se začíná využívat.

Díky výzkum u mnoha vědců a lékařů 
se léčivá síla esenciálních olejů dostává 
znovu do popředí. Dnes je zřejmé, že jsme 
zatím  nenašli trvalé řešení na léčení obá
vaných nemocí jako je SARS, v irus Ebola, 
v irus hanta, AIDS, HIV a nové kmeny tu 
berkulózy, ptačí chřipky a prasečí chřipky.

U esenciálních olejů lze předpokládat 
stále význam nější roli v boji proti novým 
mutacím bakterií, v irů  a hub. Více a více 
vědců provádí důležité klinické studie na 
použití esenciálních olejů v boji proti těm 
to typům  nemocí.

Výzkum prováděný na W eber State Uni
versity  ve spolupráci s Dr. Youngem a jiné 
zdokum entované výzkum y ukazují, že 
většina virů, plísní a bakterií nem ůže žít 
v přítom nosti většiny esenciálních olejů, 
hlavně těch s vysokým  obsahem  fenolů, 
carvacrolu, thymolu a terpenů. Může nám 
také pomoci porozum ět, proč proslulá
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skupina zlodějů s pověstí obchodníků s ko
řením  a voňavkářů zůstala ochráněna od 
černého moru, když v 15. sto letí okrádali 
těla m rtvých a umírajících.

Rozsáhlá část nepřím ých důkazů (svě
dectví) naznačuje, že ti, k te ří používají 
esenciální oleje, se s menší pravděpodob
ností nakazí infekční nemocí. Navíc uživa
telé olejů, k te ří se nakazí infekční nemocí, 
se uzdraví rychleji než ti, kdo užívají an ti
biotika.

Náš m oderní svět teprve začal objevovat 
sílu terapeutických olejů, k teré starověký 
svět dobře znal. Jejich doba byla bez la
boratoří, výrobních zařízení, špičkových 
technologií a zařízení, nebo chemikálií. 
Země a její léčivý dar byla m edicínou s ta 
rověkého světa, něco, na co by měl m oder

ní svět dávat pozor a využívat to. Moderní 
medicína má své zázraky. Miliony životů 
byly zachráněny v kritické chvíli nebo při 
selhání těla. Ale způsob jak žít se sílou 
a vitalitou bez bolesti a nemoci leží v tom, 
co Bůh stvořil a ne v tom, co člověk změnil.

Esenciální oleje už nejsou chybějícím 
článkem m oderní medicíny. Miliony lidí 
oslavují jejich sílu a další miliony se o nich 
každým  rokem dozví a vzdělávají se v je
jich využití. Stále více odborných pracov
níků, doktorů, vědců a uživatelů všech 
věkových kategorií proniká do světa těch
to starověkých znalostí, m etody medicíny 
získávají nové dimenze a vzrušující objevy 
jsou přínosem  pro lidstvo dnes i zítra.
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CHEMICKÉ SLOŽENÍ 
ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ

Č istota a síla složek esenciáln ích  
olejů

Jedním z faktorů, k teré určují čistotu 
esenciálního oleje, je jeho chemické slo
žení. To může být ovlivněno obrovským 
m nožstvím  proměnných včetně jedné 
nebo více částí rostlin, ze kterých se olej 
získává, půdním i podmínkami, hnojivém 
(organické nebo chemické), zeměpisnou 
oblastí, podnebím, nadm ořskou výškou, 
metodam i sklizně a procesem  destilace.

Například běžný tym ián [Thymus vulga
ris) produkuje několik různých chemotypů 
(biochemicky jedinečné varian ty  v rámci 
jednoho druhu) v závislosti na podm ín
kách růstu , podnebí a nadm ořské výšky. 
Jeden chemotyp tym iánu poskytuje esen
ciální olej s vysokým obsahem thymolu, 
záleží na tom, ve k teré roční době se des
tiluje. Čím později ve vegetačním  období 
se destiluje (např. polovina léta nebo pod
zim), tím  více thymolu olej obsahuje.

Řádné obdělávání zajistí, že konkrétněj
ší chemotypy jako Thymus vulgaris udržují 
dobrý kmen thymolu, zatímco při pěstová
ní nadivoko může pěstitel na stejném úbo
čí vyprodukovat tym ián, k te rý  obsahuje 
linalol i eugenol.

Příklad ukázala studie na katedře bo ta
niky na University of Ege v tureckém  m ěs
tě Izmir, k terá zjistila, že mezi rostlinam i 
Origanum compactum  v dosahu 30,5 m^ má 
jedna rostlina vysoký obsah carvacrolu 
a další má vysoký obsah jiné složky. Rost
liny pěstované nadivoko nemohou zaručit 
stejný chemotyp ani na stejném úbočí.

Klíč k výrobě terapeutického léčivého 
oleje je zachování co možná nejvíce jem 
ných aromatických sloučenin v esenciál
ním oleji. Nestálé arom atické chemikálie 
se snadno zničí vysokou teplotu a tlakem

a také kontaktem  s chemicky reaktivním i 
kovy jako je měď nebo hliník. Proto se 
mají všechny terapeutické léčivé oleje de
stilovat v nerezových varných prostorech 
při nízkém tlaku a nízké teplotě.

Rostlinný m ateriál by také neměl ob
sahovat herbicidy a jiné agrochemikálie.
Ty mohou s esenciálním  olejem během 
destilace reagovat a produkovat toxické 
sloučeniny. Mnoho pesticidů je rozpust
ných v oleji, a ty  se také mohou vm ísit do 
esenciálního oleje.

1 když chemici v laboratoři úspěšně 
obnovili mnoho složek a vůní některých 
esenciálních olejů, ty to  syntetické oleje 
postrádají léčivé užitky a dokonce mohou 
představovat rizika. Proč? Protože esenci
ální oleje obsahují stovky různých chemic
kých složek, k teré  při spojení propůjčují 
oleji důležité terapeutické vlastnosti. Mno
ho esenciálních olejů obsahuje také mo
lekuly a isomery, k teré není možné vyrobit 
v laboratoři.

Společnost Young Living požaduje, aby 
všichni destilátoři, k te ří se chtějí s tá t je
jich dodavateli, poskytli vzorky na analýzu 
k zajištění, že všechny prospěšné složky 
jsou ve správném  pom ěru. Mohou nabízet 
čisté oleje, ale pokud se rostliny destilují 
v nevhodnou denní dobu nebo nespráv
nými destilačňím i postupy, složky, k teré 
činní olej prospěšným , tam  nebudou a ne
získá se tak  vhodný terapeutický olej.

Navíc společnost Young Living požaduje, 
aby farmy a zařízení na destilaci esenci
álních olejů podléhaly kontrole přímo na 
místě. Více než 34 procent vzorků olejů, 
k teré destilá toři poskytli mezi květnem  
2007 a říjnem 2011 nesplňovalo normy 
společnosti a bylo odm ítnuto.

Protože společnost Young Living in ten
zivně spolupracuje s koncovými uživateli, 
k te ří nakupují esenciální oleje, může mo
nitorovat odezvu lidí a stanovit skutečný 
terapeutický užitek různých olejů a tím  
porovnat složky jednotlivých olejů a určit

@1
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jejich m axim ální potenciál na regeneraci 
zdraví. Kvalita a účinnost jsou pohyblivé 
měnící se hodnoty a nikdo tom u nerozum í 
lépe než společnost Young Living.

VĚDA A APLIKACE
Esenciální oleje mají jedinečnou schop

nost pronikat buněčným i m em bránam i, 
k rví a tkáněm i. Ojedinělá s tru k tu ra  
esenciálních olejů rozpustných v tucích je 
velmi podobná složení našich buněčných 
m em brán. Molekuly esenciálních olejů 
jsou také relativně malé, což zvyšuje jejich 
schopnost p ronikat do buněk. Při povrcho
vé aplikaci na chodidlo nebo jinou část těla 
mohou esenciální oleje procestovat tělo 
během několika minut.

Schopnost některých esenciálních olejů, 
jako např. hřebíček, snížit viskozitu nebo 
husto tu  krve může také zlepšit oběh a im u
nitní funkci. Přim ěřený oběh je zásadní 
pro dobré zdraví, jelikož ovlivňuje funkci 
každé buňky a orgánu včetně mozku.

Výzkum ukazuje, že pokud jsou esenci
ální oleje rozprašovány vzduchem, mohou 
zvýšit atm osférický kyslík a poskytnout 
negativní ionty, k te ré naopak zabrání 
rů stu  baktérií. To naznačuje, že esenciální 
oleje mohou h rá t důležitou roli v čištění 
vzduchu a neutralizaci pachů. Vzhledem ke 
své ionizující činnosti mají esenciální oleje 
schopnost rozložit potenciálně škodlivé 
chemikálie a zm ěnit je na netoxické.

V lidském těle stim ulují esenciální oleje 
vylučování protilátek, neuropřenašečů, 
endorfinů, horm onů a enzymů. Oleje ob
sahující limonene prokázaly, že předchází 
vzniku a zpom alují průběh rakoviny.
U jiných olejů, jako je levandulový, se p ro 
kázalo, že podporují rů s t vlasů a zvyšují 
rychlost hojení ran. Zvyšují absorpci kyslí
ku a ATP (adenosin trifosfát], k te rý  slouží 
jako pohon buněk.

Evropští vědci studovali schopnost 
esenciálních olejů fungovat jako přirozené

chaláty, k te ré se vážou na těžké kovy a pe- 
trochem ikálie a vylučují je ven z těla.

V současnosti se destiluje nebo ex tra
huje asi 300 esenciálních olejů s několika 
tisíci rozpoznaným i a registrovaným i 
chemickými složkami a arom atickým i m o
lekulami. Kvantita, kvalita a d ruh těchto 
arom atických složek se liší podle podnebí, 
teploty a destilačních faktorů. Devadesát 
osm procent v současnosti vyráběných 
esenciálních olejů se používá ve voňavkář- 
ském a kosmetickém průmyslu. Pouze asi 
dvě procenta se vyrábí pro terapeutické 
a léčivé použití.

Protože jsou esenciální oleje směsí s to 
vek různých chemikálií, mohou m ít mnoho 
různých účinků na tělo. Například hřebíč- 
kový olej může být při povrchové aplikaci 
současně antiseptický a anestetický. Také 
může být protinádorový. Levandulový olej 
se používá na popáleniny, kousnutí hmy
zem, bolest hlavy, PMS, nespavost, stres 
a rů s t vlasů.

Důležitější je, že i přes jejich složitost 
nenarušují esenciální oleje přirozenou 
rovnováhu těla nebo hom eostázu: pokud 
má jedna složka příliš silný účinek, jiná 
složka jej může blokovat nebo působit 
proti. Naproti tom u syntetické chemikálie 
mají většinou pouze jeden účinek a často 
narušují hom eostázu těla.

STANDARDY 
ATESTO VÁN Í
Normy AFNOR/ISO

AFNOR {Association Franf  ais de Norma
lisation) byla založena s cílem působit jako 
organizace pro nastavení norem u řady 
produktů  a služeb. Ty představují obecné 
normy nastavené pro určitou skupinu 
esenciálních olejů. David Stewart, PhD, 
kontaktoval asociaci AFNOR a zjistil, že 
tato  agentura stanovuje m inim ální normy, 
podle kterých se mohou schvalovat poža-
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dávky kvality, bezpečnosti, spolehlivosti 
a výkonu popsané ve francouzských, ev
ropských a m ezinárodních normách.

ISO (m ezinárodní organizace pro s tan 
dardizaci) je světová federace zahrnující 
130 zemí se sídlem ve Švýcarsku. ISO s ta 
novuje normy pro řadu produktů, nejen 
pro esenciální oleje. Normy ISO pro esenci
ální oleje jsou shodné s AFNOR normami.

Podle Dr. Stewarta, „AFNOR esenciální 
oleje neschvaluje, ale nastavuje referenční 
normy pro profesionální a kom erční ob
chodníky a prodejce. Jelikož většinu esen
ciálních olejů nakupuje příchuťový a vo- 
ňavkářský průmysl, standardy  AFNOR pro 
esenciální oleje se zabývají pouze několika 
chemickými složkami důležitým i pro ty to  
průmysly. Tyto normy se netýkají stovky 
menších a zbytkových složek přírodního 
oleje, k teré mají léčivé vlastnosti."

AFNOR a ISO mají tedy normy pouze pro 
zlomek olejů z obrovského m nožství p ří
rodních esenciálních olejů dostupných na 
trhu. Smil, skořice, kopaiva, smrk, borovi
ce a marocký heřm ánek (tj. m odrý heřm á
nek) představují pouze několik příkladů 
esenciálních olejů, k teré nemají ISO nebo 
AFNOR normu. Společnost Young Living 
vlastní normy založené na skutečných 
léčebných účincích esenciálního oleje při 
současném terapeutickém  použití.

Normy spo lečnosti Young Living
Během posledních 12 let sestavila spo

lečnost Young Living příruční knihovnu 
esenciálních olejů s více než 280 000 od
kazy. S použitím  těchto soukromých in
formací vyvinula společnost Young Living 
vlastní normy, které dávají olejům záruky 
nejvyšší možné terapeutické hodnoty.

Laboratoře Young Living pro výzkum 
a kontrolu kvality v Utahu mají tř i plynové 
chrom atografy (GC), z nichž jeden má také 
hm otnostní spek trom etr (GC-MS). Labo
ra to ř v Ekvádoru má také GC-MS. Gary 
Young uvedl, že ty to  přístro je jsou jediné

STANDARDY A TESTOVANÍ

na světě, k teré jsou sladěné a kalibrované 
s přístroji, k teré užívá Dr. Hervé Casabi- 
anca v Národním centru pro vědecký vý
zkum ve Francii (CNRS: Centre National de 
la Recherche Scíentifíque).

Podle obecného pravidla, kdy dva či 
více m arkéry esenciálního oleje nespadají 
do rám ce předepsaného podílu v procen
tech, olej nesplňuje standardy  společnosti 
Young Living na esenciální oleje te rapeu
tické kvality.

Levandulový olej produkovaný v jedné 
oblasti Francie může m ít m írně odlišné 
chemické složení než olej z oblasti jiné 
a jako výsledek nem usí splňovat normy. 
Může obsahovat nadm íru kafru (1,0 m ísto 
0,5), což je způsobeno destilací příliš zele
né levandule nebo může m ít nízký obsah 
levandulolu v důsledku nepříznivých po
větrnostn ích  podm ínek při sklizni.

Při srovnání chemického složení z ply
nové chrom atografie levandulového esen
ciálního oleje s norm ou pro terapeutickou 
kvalitu  od společnosti Young Living se 
může také rozeznat pravá levandule 
od různých d ruhů  lavandinu (hybridní 
levandule). Lavandin má obvykle vyšší 
m nožství kafru, tém ěř žádný lavandulol 
a snadno se určuje. Avšak Tasm ánie p ro 
dukuje lavandin poskytující esenciální 
olej s p řirozené nízkým  obsahem  kafru, 
k te rý  napodobuje chemické složení p ra 
vé levandule. Tato hybridní levandule 
se rozpozná pouze chemickou analýzou 
tasm ánského lavandinu při použití p lyno
vé chrom atografie s vysokým  rozlišením  
a srovnáním  s norm ou terapeutické kva
lity společnosti Young Living pro pravou 
levanduli.

Testovací p řís tro je
Ve Spojených státech jen málo spo

lečností používá vhodné analytické p ří
stroje a m etody pro správnou analýzu 
esenciálních olejů. Většina laboratoří 
používá zařízení nejvhodnější pro analýzu
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syntetických chemických látek, ne však 
pro analýzu přirozených esenciálních 
olejů.

Společnost Young Living Essential Oils 
používá správné p řístro je  a vyvinula velké 
úsilí na kalibraci svých GC-MS přístro jů  na 
tloušťku stěny sloupce podle Dr. Hervé Ca- 
sabiancy, laboratorního ředitele výzkum u 
přírodních  produktů  v laboratořích CNRS 
ve Francii. To zajišťuje určení více složek, 
k teré by jinak mohly být přehlédnuty. 
Společnost Young Living mimo provozu 
analytických p řístro jů  se stejnou kalibrací 
jako v laboratořích CNRS, rozšiřuje vlastn í 
chemickou knihovnu, aby mohla provádět 
více důkladných chemických analýz.

Plynová ch ro m ato g ra fie  
a h m o tn o s tn í sp e k tro m e tr ie

Správná analýza esenciálního oleje 
pomocí plynové chrom atografie je složitý 
úkol. Vstřikování směsi, délka a prům ěr 
kolony a teplota v peci musí splňovat urči
té param etry. Pokud jednotlivci nevyces- 
tují do Francie a Turecka jako Gary Young 
a nevyškolí se v analytických postupech 
plynové chrom atografie (GC) a hm otnost
ní spek trom etrie  [MS], nebudou rozum ět 
postupu, jak přesně testovat esenciální 
oleje.

Délka kolony GC má být nejméně 50 či 
60 m etrů. Avšak skoro všechny laboratoře 
ve Spojených stá tech  používají 30ti m e tro 
vou kolonu, k te rá  není dostatečně dlouhá, 
aby proběhla řádná separace všech částí 
esenciálního oleje. Zatímco 30ti m etrové 
kolony postačují pro analýzu syntetických 
chemických látek a m arkerových slou
čenin u vitam ínů, m inerálů a bylinných 
ex traktů , na důkladnou analýzu složité 
s tru k tu ry  přírodních chemických látek 
v esenciálních olejích jsou příliš krátké.

Delší kolona také um ožní dvojfázový 
ramping, díky němuž je možné zvýšením  
separace sloučenin určit složky vysky tu 
jící se ve velmi malém m nožství. Bez delší

kolony by bylo extrém ně obtížné určit tyto 
molekuly, obzvláště pokud jsou si chemic
ky navzájem podobné nebo podobné mar- 
kerové sloučenině.

Aby došlo k ještě větší separaci, prochá
zí olej po analýze GC přes přístroj MS, je 
tak  možné nalézt dalších 25 až 75 men
ších sloučenin. Pak se pomocí optického 
refrak tom etru  prom ěřuje rotace molekul, 
k te rá  pom áhá určit, jsou-li molekuly p ři
rozené nebo syntetické.

Zatímco plynová chrom atografie [GC] 
je výborným  nástrojem  pro rozčlenění 
anatom ie esenciálního oleje, má své limity. 
Expert na chemické složení esenciálních 
olejů Dr. Brian Lawrence vysvětlil, že 
občas může být obtížné rozlišit p řírodn í
mi a syntetické sloučeniny použitím  GC 
analýzy. Pokud se syntetický linalyl acetát 
p řidá do čisté levandule, analýza GC ne
může s jistotou říci, jestli jde o sloučeninu 
syntetickou nebo přírodní, pouze pozná, 
že jde o linalyl acetát. Přidání chirální 
kolony může pomoci při rozlišení mezi 
syntetickým i a přírodním i oleji. Tato p ří
sada um ožní chemikům určit s tru k tu rá ln í 
varian ty  stejné sloučeniny.

Chirální p o larita
N ěkteré složky mají tzv. chirální polari

tu. To znamená, že mají „levou" či „pravou" 
verzi nazývanou enantiom ery.

Pokud chcete vidět dokonalý příklad 
„chirality", zvedněte ruce dlaněmi k sobě. 
jsou to zrcadlové obrazy a přesné pro tik la
dy. Liší se tím, že nem ůžete navléci pravou 
rukavici na levou ruku. Termín užívaný na 
určení otáčení vpravo je pravotočivý, nebo
li „R" a otáčení vlevo levotočivý, neboli „L".

Společnost Young Living používá pro 
určení optické otáčivosti molekul optický 
refraktom etr. Pokud se forma „R" nebo „L" 
vychyluje od forem uvedených v chirální 
knihovně levých a pravých enantiomer, 
olej se zašle buď Dr. Casabiancovi nebo do 
naší laboratoře na další testování chirál-
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ní kolony. Toto testování je podrobnější 
a identifikuje m arker odhalující syntetický 
původ. Olej by pak byl zam ítnut.

Tato složitost je důvodem, proč musí být 
oleje analyzovány technikem  speciálně 
vyškoleným na in terpretaci grafu plynové 
chrom atografie. Chemik zkoumá celkový 
chemický otisk oleje, zjišťuje jeho čistotu 
a sílu, m ěří výskyt různých složek oleje 
ve vzájemném vztahu. Pokud se některé 
chemické látky nachází ve vyšších m nož
stvích než jiné, poskytují důležitá vodítka 
pro určení, je-li olej falzifikovaný nebo 
čistý.

Falzifikace působí tak  velké znepokoje
ní, že každý esenciální olej nabízený spo
lečností Young Living se nejdříve testuje 
v evropských analytických laboratořích 
a každou následnou dávku testu jí vědci 
společnosti Young Living kvalifikovaní na 
výzkum a kontrolu kvality.

Falzifikace esenciálních olejů bude stále 
běžnější při snižujícím se přísunu vysoce 
kvalitních esenciálních olejů a současné 
neustále rostoucí poptávky. Falzifikované 
esenciální oleje ohrozí in tegritu  aroma- 
terapie ve Spojených státech a mnoho lidí 
může být vystaveno nebezpečí.

Falzifikované oleje 
a jejich nebezpečí

Dnes je velká část levandulového oleje 
v Americe hybridní, nazývá se Lavandin 
a pěstuje a destiluje se v Číně, Rusku, 
Francii a Tasmánii. Přiváží se do Francie 
a mísí se se syntetickým  linalyl acetátem, 
aby se zlepšila jeho vůně. Přidává se pro- 
pylenglykol, DEP nebo DOP (rozpouštědla 
bez zápachu na zvýšení objemu] a směs se 
prodává ve Spojených státech jako levan
dulový olej.

Lavandin se často nahřívá, aby se vypa
řil kafr, a pak se falzifikuje syntetickým  
linalyl acetátem . Většina spotřebitelů  
nezná rozdíl a jsou šťastni, pokud v obcho
dech se zdravou výživou, salonech krásy.

obchodech s potravinam i, obchodních 
domech nebo přes in te rnet koupí 15 ml 
oleje za 7-10 USD. Proto je důležitě znát 
in tegritu  společnosti nebo prodejce, od 
kterých esenciální oleje kupujete.

Kadidlo je dalším příkladem  běžně 
falzifikovaného oleje. Pryskyřice z kadi
dla prodávaná v Somálsku stojí mezi 30 
000 a 35 000 USD za tunu. Na důkladnou 
destilaci esenciálního oleje z pryskyřice 
je potřeba mnoho času (12 i více hodin], 
což olej velmi prodražuje. Kadidelníkový 
olej, k terý  se prodává za 25 USD za 30 ml 
(1 unci] se destiluje levněji s klejotokovou 
pryskyřicí, alkoholem nebo dalšími roz
pouštědly, k teré esenciální olej zatíží škod
livými chemickými látkami. Smutné je, že 
když se ty to  oleje rozloží, syntetické nebo 
falzifikované oleje působí vyrážky, popále
niny nebo další podráždění a lidé se diví, že 
nezískají užitek, k terý  očekávali a usoudí, 
že esenciální oleje nemají velkou hodnotu.

Některé kom erční s ta tistiky  ukazují, že 
jedna velká am erická obchodní společnost 
používá dvakrát více určitého esenciální
ho oleje, než je jeho přirozená produkce 
na celém světě! Odkud pochází ty to  „zá
hadné" esenciální oleje?

Ve Francii se v roce 1998 produkce 
pravého levandulového oleje [Lavandula 
angustifolia) snížila z 87 tun  (v roce 1967] 
na pouhých 12 tun. Během stejného obdo
bí se světová poptávka po levandulovém 
oleji zvýšila o více než 100 procent. Kde 
tedy obchodníci s esenciálním  olejem vzali 
dostatek  levandule k uspokojení poptáv
ky? Pravděpodobně použili kombinaci 
syntetických a falzifikovaných olejů. Na 
východním pobřeží Spojených s tá tů  se na
chází velké společnosti specializující se na 
vy tvářen í syntetických chemických látek, 
k teré napodobují každý běžný esenciální 
olej. Odhaduje se, že na každý vyproduko
vaný kilogram  čistého esenciálního oleje 
se vytvoří 10 až 100 kilogram ů syntetic
kého oleje.
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Falzifikované a lživě označené esenciál
ní oleje p řestavují nebezpečí pro spo třeb i
tele. Jedna žena, k te rá  slyšela o schopnosti 
levandulového oleje léčit popáleniny, pou
žila „levandulový olej" z m ístního obchodu 
se zdravou výživou, když si opařila ruku 
ve vařící vodé. Avšak bolest se znásobila 
a popálenina zhoršila, takže si později 
stěžovala na bezcennost levandulového 
oleje při léčení popálenin. Když byl její 
„levandulový" olej analyzován, zjistilo se, 
že jde o lavandin, hybridní levanduli che
micky velmi odlišnou od čisté Lavanduly 
angustifolia. Lavandin obsahuje vysoké 
m nožství kafru  (12-18 procent), k te rý  sám 
o sobě může popálit kůži. Naproti tomu 
pravá levandule neobsahuje prakticky 
žádný kafr a má přísady léčící popáleniny, 
k teré nenajdeme v lavandinu.

Falzifikované oleje, k teré jsou nam í
chané se syntetickým i plnidly, mohou být 
velmi škodlivé, působí vyrážku, popále
niny a podráždění kůže. Petrochem ická 
rozpouštědla jako dipropylenglykol a di- 
ethylftalát, krom ě toho, že postrádají jaké
koliv terapeutické účinky, mohou způsobit 
alergické reakce.

Někteří lidé se domnívají, že „100% čis
tý" esenciální olej nespálí jejich kůži. Není 
to pravda. Některé čisté esenciální oleje 
mohou způsobit podráždění kůže, pokud 
se aplikují neředěné. Pokud aplikujete 
olej z oregana přím o na kůži, může u ně
kterých lidí způsobit závažné zčervenání. 
Citrusové a kořeněné oleje jako pom eranč 
a skořice mohou také vyvolat vyrážky. 
Dokonce terpeny  v jehličnanových olejích, 
např. borovice, mohou u citlivých lidí způ
sobit podráždění kůže.

Někteří spisovatelé tvrdili, že několik 
složek, k te ré  se izolují z esenciálního oleje 
a testu jí v laboratoři, mohou vyvolat škod
livé účinky. Dokonce takzvané „přírodně- 
-identické" esenciální oleje (struk turované 
esenciální oleje, k te ré  byly chemicky 
zdvojené za použití 5-15 hlavních chemic

kých složek esenciálního oleje v syntetické 
formě) mohou vytvořit nechtěné vedlejší 
účinky nebo toxicity. Izolované sloučeni
ny mohou být škodlivé -  čisté esenciální 
oleje ve většině případů nejsou. Je to dáno 
tím, že p řírodní esenciální oleje obsahují 
stovky různých sloučenin, z nichž některé 
vyrovnávají a působí proti účinkům  jiných 
sloučenin.

Mnozí tu ris té  v Egyptě jsou posedlí kou
pí esenciálních olejů, především  lotosové
ho oleje. Obchodníci přesvědčí turisty , že 
oleje jsou 100% čisté. Zajdou dokonce tak  
daleko, že se dotknou hořící sirkou hrdla 
lahvičky s olejem, aby ukázali, že olej není 
naředěný alkoholem nebo jinými p e tro 
chemickými rozpouštědly. Nicméně tento 
te s t neposkytuje spolehlivý indikátor 
kvality. Do oleje se může přidávat mnoho 
nehořlavých syntetických sloučenin, včet
ně propylenglykolu. Navíc se hořlavé slou
čeniny mohou přidat do báze rostlinného 
oleje, k te rá  způsobí, že se vznítí. Kromě 
toho mohu být některé přírodní esenciální 
oleje s vysokým obsahem terpenů  hořlavé.

MOCNÝ V L IV V Ů N Í
Vůně esenciálního oleje může přímo 

ovlivnit vše od emocionálního stavu až po 
délku života. Říká se, že m echanika čicho
vého vjemu funguje jako zámek a klíč ne
boli jako arom atická molekula zapadající 
do specifického m ísta receptoru.

Pokud se vůně inhaluje, arom atické 
molekuly cestují nosem, kde je zachytí 
čichové membrány, k teré jsou dobře chrá
něny výstelkou uvnitř nosu. Každá arom a
tická molekula se hodí jako malý kousek 
skládačky do specifických m íst buňky 
receptoru, k te ré  tvoří m em bránu známou 
jako čichový epitel. Každá z těchto stovek 
milionů nervových buněk se každých 28 
dní obmění. Pokud se vůně stimuluje mo
lekulami, vyšle ta to  výstelka nervových 
buněk elektrické impulsy do čichového
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centra v mozku. Čichové centrum  pak 
přenáší impulsy do chuťového centra (kde 
je vním án pocit chuti), amygdaly (kde jsou 
uchovány emocionální vzpomínky) a dal
ších částí limbického systém u mozku.

Jelikož je limbický systém  přímo propo
jen s těmi částm i mozku, k teré kontrolují 
srdeční rytm us, tlak  krve, dýchání, paměť, 
hladinu stresu  a rovnováhu hormonů, mo
hou m ít esenciální oleje silné fyziologické 
a psychologické účinky.

Italský vědec Luca Turin navrhl, že spíše 
než teorie čichu „zámek a klíč" to jsou vib
rační vlastnosti molekul, k te ré nám um ož
ňují rozlišovat pachy. Po získání titu lu  PhD 
z fyziologie na University College London 
pracoval jako vědec pro CNRS v nám ořní 
stanici Villefranche. Turinova teorie získa
la velkou podporu, stejně jako jeho článek 
z roku 2004, podle kterého se zdá, že popi
sy vůně více odpovídají vibrační frekvenci 
než molekulárním u tvaru  (h ttp://en.w iki- 
pedia.org/wiki/Luca_Turin).

Čich je jedním  z pěti smyslů přímo p ro 
pojených s limbickým lalokem mozku, 
centrem  emoční kontroly. Úzkost, depre
se, strach, hněv a radost pocházejí z této  
oblasti. Speciální vůně může vyvolávat 
vzpom ínky a emoce dříve než si to vůbec 
uvědomíme. Co se týká vůní, reagujem e 
dříve a myslíme později. Všechny další 
smysly (hmat, chuť, sluch a zrak) vedou 
přes thalam us, k terý  funguje jako rozva
děč pro mozek, předává podněty do kůry  
mozkově (centrum  vědomých myšlenek) 
a dalších oblastí mozku.

Limbický lalok (skupina mozkových 
s tru k tu r  obsahující hippocam pus a amy- 
gdalu um ístěná pod kůrou mozkovou) 
může také přímo aktivovat hypothalam us. 
Hypothalamus je jednou z nejdůležitějších 
částí mozku působící jako centrum  horm o
nální kontroly. Uvolňuje chemické posly, 
k teří mohou ovlivnit vše od sexuální ener
gie až po energetické hladiny. Produkce 
růstových hormonů, pohlavních hormonů.

horm onů štítné žlázy a neuropřenašečů 
jako je serotonin, je řízená hypothalam em . 
Proto se hypotalam u přezdívá „hlavní 
žláza".

Esenciální oleje -  skrze svou vůni a je
dinečnou m olekulární s tru k tu ru  -  mohou 
přím o stim ulovat limbický lalok a hypo
thalam us. Nejenže se může inhalace esen
ciálních olejů použít proti s tresu  a em o
cionálnímu traum atu , ale také může s ti
mulovat produkci horm onů hypothalam u. 
To vede ke zvýšení horm onů štítné žlázy 
(naše energetické hormony) a růstových 
horm onů (naše horm ony mládí a dlouho
věkosti).

Esenciální oleje se mohou také použí
vat na snížení chuti k jídlu a význam ně 
snížení hm otnosti, díky jejich schopnosti 
stim ulace ventrom ediálního jádra hypo
thalam u, k teré ovládá naše pocity sytosti 
nebo plnosti po jídle. Během rozsáhlé 
klinické studie^ používal Dr. Alan Hirsch 
vůně, včetně máty, k aktivaci výrazného 
snížení váhy velké skupiny pacientů, k te ří 
předtím  neuspěli v žádném  jiném progra
mu hubnutí. Během šestim ěsíční studie 
zahrnující více než 3000 lidí přesáhl p rů 
m ěrný úbytek tělesně hm otnosti 13,5 kg. 
Podle Dr. Hirsche museli něk teří pacienti 
být dokonce vyřazeni ze studie, aby u nich 
nedošlo k podvýživě.

Další random izovaná křížová studie 
Hirsche^ dokum entuje schopnost vůně 
zvyšovat libido a sexuální vzrušení. Když 
se 31 mužských dobrovolníků vystavilo 
vůním  30 různých esenciálních olejů, ka
ždý vykazoval výrazný n árů st vzrušení, 
založený na m ěření brachiálního indexu 
penisu a m ěření brachiálního krevního 
tlaku. Mezi vůněmi, k teré vzbuzovaly 
největší sexuální vzrušení, byla kom bina
ce levandule a dýně. Tato studie ukazuje, 
že vůně zvyšuje sexuální touhu stim ulací 
amygdaly, em ocionálního centra mozku.

Roku 1989 objevil Dr. Joseph Lecoux 
z Medical University ve s tá tě  New York, že

http://en.wiki-
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amygdala hraje zásadní roli v uchovávání 
a uvolňování emocionálního traum atu^. Ze 
studií Dr. Hirsche a Dr. Ledouxe vyplývá, 
že vůně mohou m ít silný vliv na spouštění 
odezvy z této  nervové s tru k tu ry  ve tva ru  
mandle.

Ve studiích, prováděných na univerzi
tách ve Vídni a Berlíně, vědci zjistili, že 
seskviterpeny v esenciálních olejích jako 
vetiver, pačuli, cedrové dřevo, santálové 
dřevo a kadidlo mohou zvýšit hladinu 
kyslíku v mozku až o 28 procent (Nasel, 
1992]. Takový n árů s t kyslíku v mozku 
může vést ke zvýšené úrovni ak tiv ity  v hy- 
pothalam u a limbickém systém u mozku, 
k te rá může zásadně ovlivnit nejen emoce, 
učení a názory, ale také mnoho fyzických 
procesů v těle jako im unitní funkci, rovno
váhu horm onů a hladinu energie. Vysoké 
m nožství seskviterpenů se také nachází 
v olejích z meduňky, myrhy, cedrového 
dřeva a hřebíčku.

Lidé, k te ří podstoupili operaci nosu 
nebo trp í poškozením  čichu, mohou m ít 
potíže s určením  kom pletní vůně. To samé 
platí o lidech, k te ří užívají make-up, p a r
fémy, toaletn í vodu, lak na vlasy, barvu  
na vlasy, trvalou nebo jiné produkty  ob
sahující umělé vůně. Tito lidé nem usí být 
schopni využít p lnohodnotné fyziologické 
a em ocionální účinky esenciálních olejů 
a jejich vůní.

Správná stim ulace čichových nervů 
může nabídnout výkonnou a zcela novou 
formu terapie, k te rá  by se mohla používat 
jako doplněk proti m noha form ám  nemocí. 
Esenciální oleje dodávané pomocí inha
lace mohou obsadit klíčovou roli v tom to 
relativně neprobádaném  hraniční části 
medicíny.

P O Z NÁ MK Y

1. Hirsch, AR. Inhalation of Odorants for Wei
ght Reduction, IntJ Obes 1994, page 306.

2. Alan R. Hirsch, MD, FACP, Dr. Hirsch's Guide 
to Scentsational Sex, Harpes Collins, 1998; 
1993 Dec.20;58(l-2]:69-79.

3. LeDoux, JE. Ratiionalizing Thoughtless 
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ZÁKLAD N Í POKYNY PRO 
BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

Při používání esenciálních olejů je důle
žité dbát pokynů, především  pokud oleje 
a jejich užitek neznáte. Mnoho pokynů je 
uvedených v této kapitole. Avšak žádný 
seznam co dělat a nedělat nemůže nikdy 
nahradit selský rozum. Bylo by pošetilé 
skákat po hlavě do rybníka, pokud nezná
te hloubku vody. To samé platí při použí
vání esenciálních olejů. Začněte postupně 
a trpělivě objevovat, co pro vás a členy 
vaší rodiny funguje nejlépe.

Skladování
1. Při používání esenciálních olejů mějte 

vždy při ruce láhev čistého rostlinného 
oleje (např. směs olejů V-6, olivový olej, 
mandlový olej nebo voňavější m asážní 
oleje jako Sensation, Relaxation, Ortho 
Ease nebo Ortho Sport). Pokud esen
ciální oleje způsobují nepohodlí nebo 
podráždění kůže, m ůžete je zředit ro st
linnými oleji.

2. Uchovávejte lahvičky s oleji pečlivě uza
vřené a skladujte je na chladném tm a
vém místě. Při správném  skladování si 
esenciální oleje zachovají svůj potenciál 
mnoho let.

3. Skladujte esenciální oleje mimo dosah 
dětí. Zacházejte s nimi jako s jakýmkoli 
produktem pro terapeutické použití.
Děti milují oleje a často spotřebují celou 
lahvičku za velmi krátkou dobu. Budou 
chtít masírovat a dělat stejné věci jako vy.

Použití
4. Esenciální oleje bohaté na mentol (např. 

máta) by se neměly používat na oblast 
hrdla nebo krku u dětí mladších než 18 
měsíců.

5. Andělíka, bergam ot, grapefruit, citron, 
pomeranč, m andarinka a další c itruso
vé oleje jsou citlivé na světlo a mohou

způsobit vyrážku nebo tmavou pig
mentaci na kůži, k terá bude vystavena 
přím ým  slunečním  paprskům  nebo UV 
záření během 1-2 dnů po aplikaci.

6. Oleje neaplikujte do očí nebo jejich 
okolí a nikdy je nedávejte přímo do uší. 
Nemanipulujte s kontaktním i čočkami 
nebo netře te  oči s esenciálním i oleji na 
prstech. 1 v nepatrném  m nožství může 
mnoho esenciálních olejů poškodit kon
tak tn í čočky nebo podráždit oči.

7. Těhotné ženy by měly konzultovat ošet
řujícího lékaře, pokud začínají jakýkoli 
druh zdravotního programu. Oleje jsou 
bezpečné, ale je potřeba používat zdravý 
rozum. Následujte pokyny a oleje řeďte 
směsí olejů V-6 než se je naučíte používat.

Mnoho těhotných žen potvrdilo, že 
pokud aplikují oleje na kůži, cítí od ne
narozeného dítěte pozitivní odezvu, ale 
jedná se o individuální zkušenost každé 
ženy.

8. Epileptici a lidé s vysokým krevním  
tlakem  by měli p řed  použitím  esenci
álních olejů konzultovat svého lékaře. 
Velmi opatrně používejte oleje s vyso
kým obsahem ketonů jako je bazalka, 
rozm arýn, šalvěj lékařská a oleje s vra- 
tičem obecným.

9. Alergici by měli otestovat malé m nož
stv í oleje na kousku kůže, např. na 
vn itřn í straně nadloktí, 30 m inut před 
aplikací oleje na další části těla.

10. Bezpečným m ístem  pro povrchovou 
aplikaci esenciálních olejů jsou chodidla.

11.Přím á inhalace esenciálních olejů může 
být hluboká a intenzivní aplikační m e
toda, obzvláště při p řetížení a onemoc
nění dýchacích cest. Avšak tato  m etoda 
by se neměla užívat více než 10-15x 
během dne bez konzultace zdravotního 
specialisty. Také astm atikům  se inhala
ce esenciálních olejů NEDOPORUČUJE.

12.Před vnitřn ím  požitím  esenciálních 
olejů schválených jako GRAS (GRAS =
v USA obecně považované za bezpečné.
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Z angl. Generally Regarded As Safe] 
nejprve o testu jte  svoji reakci zředěním  
jedné kapky esenciálního oleje v jedné 
lžičce oleje rozpouštějící tekutiny  jako 
např. m odrá agáve, olivový olej nebo 
rýžové mléko. Pokud zam ýšlíte kon
zum ovat více než pár kapek zředěného 
esenciálního oleje za den, doporučuje
me nejdříve konzultovat s ošetřujícím  
lékařem .

13.Uvědomte si, že reakce na esenciální 
oleje aplikované povrchově nebo ústně 
se může projevit až o 2-3 dny později.

14.Přidejte 1-3 kapky nezředěného esenci
álního oleje přím o do koupele. Pokud se 
vyžaduje více esenciálního oleje, p řed  
přidáním  do koupele olej vmíchejte 
nejdříve do koupelové soli nebo koupe
lového gelu.

Obecně nikdy neužívejte více než 
10 kapek esenciálního oleje na jednu 
koupel. Pokud se esenciální oleje p řidá
vají přím o do koupele bez disperzního 
činidla, mohou na citlivé kůži způsobit 
vážné potíže, protože esenciální oleje 
mají tendenci plavat na povrchu vody 
nezředěné.

C hem ická c itlivost a alerg ie
Příležitostně mohou jednotlivci začí

nající s užíváním  kvalitních esenciálních 
olejů trp ě t vyrážkam i nebo alergickým i 
reakcem i. Tyto reakce mohou n as ta t v dů
sledku užívání neředěného oleje z koření, 
jehličnanů nebo citrusů, nebo to může být 
způsobeno in terakcí oleje se zbytky syn te
tických p roduktů  osobní hygieny na bázi 
ropy, k te ré se vyluhují do kůže.

Pokud se esenciální oleje užívají denně, 
je nezbytné vyvarovat se p roduktů  osobní 
hygieny obsahujících čpavek nebo chemic
ké látky na bázi uhlovodíků. Ty obsahují 
kvarté rn í sloučeniny jako quaternarium  
a polyquaternarium . Tyto chemické látky 
mohou po požití způsobit sm rt, zejména 
benzalkonium  chlorid, k te rý  se bohužel

běžně vyskytuje v mnoha produktech 
dostupných na trhu.

VAROVÁNÍ: Esenciální oleje mohou při 
aplikaci do očí nebo jejich okolí štípat. 
Nedostatečně zředěné esenciální oleje 
mohou být na sliznicích bolestivé. V pří
padě, že je kůže bolestivě podrážděná 
nebo pokud se olej náhodou dostane do 
očí, důrazně se doporučuje okamžitě olej 
naředit. Opláchnutí postižené oblasti 
rostlinným olejem by mělo potíže rychle 
zmírnit.

NEOPLACHUJTE vodou! Esenciální oleje 
jsou rozpustné v oleji, ne ve vodě. Voda 
oleje pouze rozptýlí po větší ploše a prav
děpodobně potíže zhorší. Na vypláchnutí 
použijte směs olejů V-6, kokosový olej, 
olivový olej nebo jiný rostlinný olej. Mějte 
oči zavřené, buďte trpěliví a štípání brzy 
přejde.

Další chemické látky, například slouče
niny hliníku, barvy FD&C, formaldehyd, 
všechny parabeny, m astek, thim ersol, 
rtu ť  a oxid titaničitý, jsou pro tělo toxic
ké a měli bychom se jich vyvarovat. Tyto 
látky jsou běžně součástí různých krém ů 
na ruce, ústních vod, šamponů, antiperspi- 
rantů , vod po holení a p roduktů  vlasové 
kosmetiky.

Sulfát sodný a propylenglykol jsou další 
nebezpečné složky, k teré se běžně vysky
tují ve všem od zubní pasty  až po šampon, 
a hlinité soli, k teré se vyskytují v mnoha 
deodorantech.

konzervační p řísady a syntetické vůně 
jsou potenciálně nebezpečné, vyskytují se 
prakticky ve všech m oderních produktech 
osobní hygieny. Některé z nich obsahují 
metylenchlorid, m ethylisobutylketon 
a m ethylethylketon. Ty jsou nejen toxic
ké, ale mohou také reagovat s některým i
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ZÄKLÄDNI  POKYNY PRO BEZPECNE POUŽÍVÁNÍ

složkami v přírodních esenciálních olejích. 
Výsledkem může být závažný případ der- 
m atitidy nebo dokonce otrava krve.

Klasický případ syntetické vůně způ
sobující rozsáhlá poškození se stal v roce 
1970. AETT (acetylethyltetram ethyltetra- 
lin) se objevil v mnoha značkách produktů  
osobní hygieny po celých Spojených s tá 
tech. Dokonce, i když řada studií se zví
řaty  odhalila, že vůně způsobuje závažné 
poškození mozku a míchy, PDA [Úřad pro 
kontrolu potravin a léčiv v USA) odmítl 
chemikálii zakázat. Nakonec, po m noha le
tech distribuce, kosmetický prům ysl AETT 
dobrovolně přesta l používat.

Kolik dalších jedů maskovaných jako 
konzervační přísady nebo vůně se v sou
časnosti běžně používá v produktech 
osobní hygieny?

Mnoho chemických látek se jednoduše 
vstřebává do pokožky, k te rá je snadno 
propustná. Jedna studie zjistila, že 13 
procent BHT [butylhydroxytoluen) a 49 
procent DDT (karcinogenní pesticid) se 
při povrchovém kontaktu  snadno vsákne 
do pokožky [Steinman, 1997). Jakmile jsou 
látky vstřebány, mohou se zachytit v tuko 
vých podkožních vrstvách, kde se vyluhují 
do krevního oběhu.

Tyto chemické látky a syntetické slouče
niny jsou toxické už v malých koncentra
cích a mohou ohrozit zdraví člověka.

Chemické látky mohou zůsta t zachyceny 
v tukových tkáních pod kůží po několik 
měsíců nebo let až do doby, než je povr
chově aplikovaná látka jako esenciální 
olej začne vytlačovat z jejich klidového 
m ísta a přim ěje je, aby kůži nepříjem ným  
způsobem opustily. Kromě podráždění 
kůže může dojít k nevolnosti, bolesti hlavy 
a dalším m írným  přechodným  účinkům.

Rozhodující je, k teré chemické látky 
byly použity, jaké m nožství, doba používá
ní a také stupeň toxicity v těle.

Je obecně známé, že esenciální oleje 
štěpí toxické látky, takže přijdou-li oleje

do kontaktu  s chemickými zbytky na kůži, 
začnou proti nim působit.

Uživatel se může mylně domnívat, že ne
bezpečí interakce mezi oleji a syntetickou 
kosm etikou použitou před mnoha měsíci 
je malé. K vzniku derm atitidy  však může 
dojít kdykoliv.

Esenciální oleje sami o sobě nepůsobí 
kožní problém y nebo vyrážky, stane se tak  
pouze nepřímo, když působí proti chemic
kým látkám . Neodsuzujte proto esenciální 
oleje. Buďte rádi, že chemické zbytky vy
jdou z těla ven.

Vždy m ůžete snížit m nožství oleje nebo 
na několik dní p řerušit používání něk teré
ho oleje a pak jej znovu začít pomalu pou
žívat. Oleje m ůžete také zřed it sm ěsí olejů 
V-6, jinými rostlinným i nebo m asážním i 
oleji nebo přírodním i krémy.
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NEŽ ZAČNETE
Vždy před použitím  udělejte te s t esen

ciálního oleje na kůži. Každé tělo je jiné, 
proto nejdříve aplikujte oleje na malou 
plochu. V jednu chvíli aplikujte jeden olej 
nebo směs. Pokud v rstv íte  oleje, k te ré jsou 
pro vás nové, poskytněte tělu dostatek  
času (3-5 minut) na reakci p řed  aplikací 
dalšího oleje.

Při aplikaci na kůži, k terá  může obsa
hovat zbytky kosmetiky, p roduktů  osobní 
hygieny, mýdel a čisticích p rostředků  
obsahujících chemické látky, používejte 
malé m nožství esenciálního oleje. Některé 
z nich -  zejména ropné chemické látky -  
mohou pronikat do kůže a po použití zů
sta t v kůži a tukových tkáních několik dnů 
až týdnů.

Esenciální oleje mohou působit proti 
chemickým látkám  a toxinům  n ash ro 
mážděným  v těle z chemických látek 
obsažených ve stravě, vodě a v pracovním  
prostřed í. Pokud m áte tu to  zkušenost 
s užíváním  esenciálních olejů, je m oudré 
omezit nebo na několik dnů p řeru šit jejich 
užívání a zahájit vn itřn í čistící program  
před návratem  k běžném u užívání esenci
álních olejů. K tom u zdvojnásobte příjem  
vody a vyplachujte ty to  toxiny z těla.

Místo detoxikačního program u m ůžete 
vyzkoušet následující varianty, abyste 
určili příčinu problémů:
• Zřeďte 1-3 kapky esenciálního oleje v Vz 

lžičce směsi olejů V-6, m asážního oleje 
nebo jiného čistého rostlinného oleje, 
např. mandlového nebo olivového. V p ří
padě potřeby lze více zředit.

• Snižte počet olejů používaných současně.
• Snižte četnost použití.
• Pijte více čištěné nebo filtrované vody.
• Požádejte specialistu, aby m onitoroval 

detoxifikaci.
• Testujte zředěný esenciální olej na 

malé ploše kůže po 30 minut. Pokud 
dojde ke zčervenání nebo podráždění.

okam žitě aplikujte čistý rostlinný nebo 
m asážní olej. Pak místo omyjte mýdlem 
a vodou.

• Pokud přetrvává podráždění kůže 
nebo další nepříjem né vedlejší účinky, 
p řestaň te  olej na tom to m ístě používat 
a aplikujte oleje na chodidla.
Abyste eliminovali potenciální p ro 

blémy, vyvarujte se používání produktů, 
k te ré obsahují následující přísady:
• Kosmetika, deodoranty a produkty  ple

ťové produkty  obsahující hliník, petro- 
chemikálie nebo jiné syntetické přísady.

• Trvalá, barvy na vlasy nebo barviva, laky 
na vlasy nebo gely obsahující syntetické 
chemikálie. Nepoužívejte šampony, pasty 
na zuby, ústn í vody a mýdla obsahující 
syntetické chemikálie jako sulfát sodný, 
propylenglykol nebo octan olovnatý.

• Zahradní postřiky, barvy, čisticí p ro 
středky  obsahující toxické chemikálie 
a rozpouštědla.
Mnoho esenciálních olejů m ůžete použít 

kdekoli na těle kromě očí a uší. Jiné oleje 
mohou dráždit citlivé tkáně. Podívejte se 
na doporučené dávky ředění v kapitolách 
věnovaných jednoduchým olejům a sm ě
sím olejů.

Skladujte „horké" oleje jako oregano, 
skořice, tym ián, pomerančové esenciální 
oleje nebo směsi, jako je Thieves, PanA- 
way. Relieve It a Exodus II, mimo dosah 
dětí. Tyto druhy olejů se vždy mají ředit, 
pro děti i pro dospělé.

Děti se musí naučit jak bezpečně s oleji 
manipulovat. Pokud dítě nebo kojenec 
spolkne esenciální olej, udělejte následující:
• V případě potřeby okam žitě vyhledejte 

lékařskou pohotovost.
• Podejte dítěti na pití mléko, sm etanu, 

jogurt nebo jinou bezpečnou tekutinu 
rozpouštějící oleje.

POZNÁMKA: Pokud je pH vašeho těla příliš 
nízké, je tělo překyselené. Reakce na olej 
může být slabší nebo m írně negativní.
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POVRCHOVÁ APLIKACE
Mnohé oleje jsou bezpečné pro aplikaci 

přímo na kůži. Neředěná levandule je bez
pečná i pro děti. Musíte mít však jistotu, že 
neužíváte lavandin označený jako levan
dule nebo geneticky upravenou levanduli. 
Při aplikaci většiny jiných esenciálních 
olejů u dětí zřeďte oleje nosným olejem. 
Pro zředění přidejte 15-30 kapek esenciál
ního oleje do 3cl kvalitního nosného oleje, 
jak již bylo uvedeno dříve.

Nosné oleje jako směs olejů V-6 esenciál
ní oleje nastaví a poskytnou vyšší účinek. 
Při masáži pom áhá rostlinný olej prom a
zat kůži.

Při zahájení aplikace esenciálních olejů 
m ůžete v závislosti na oleji, k terý  používá
te, otestovat citlivost pokožky aplikací ole
je nejprve na chodidle. Nejlepší oblasti pro 
aplikaci jsou znázorněny v grafu Vita Flex 
bodů na nohou v kapitole 6. Začněte apli
kací 3-6 kapek jednoduchého oleje nebo 
směsi olejů, k teré roze tře te  na chodidlo.

Pokud používáte oleje pro sebe, užijte
1-2 kapky oleje na 2-3 m ístech dvakrát 
denně. V případě potřeby zvyšte na č ty ři
krát za den. Naneste olej a nechte v střeba t
2-3 m inuty před aplikací dalšího oleje 
nebo před ustrojením , abyste zabránili 
skvrnám  na oblečení.

Pokud aplikujete oleje na sebe nebo 
jinou osobu poprvé, neaplikujte najednou 
více než dva jednoduché oleje nebo směsi 
olejů.

Pokud mícháte směsi olejů nebo ředíte 
esenciální oleje nosným olejem, je lepší 
používat nádobky ze skla nebo kameniny, 
ne plast. Plastové součásti mohou pronikat 
do oleje a po aplikaci i do kůže.

Před aplikací olejů si důkladněmm yjte 
ruce mýdlem a vodou.

Masáž
Začněte aplikací 2 kapek jednoduchého 

oleje nebo směsi na kůži a vm asírováním . 
Pokud pracujete na větší ploše, jako jsou 
záda, smíchejte 1-3 kapky vybraného esen
ciálního oleje s 1 lžičkou čistého nosného 
oleje jako je směs olejů V-6, m asážní olej 
nebo jiný olej dle vlastního výběru např. 
jojobový, mandlový, olivový olej a/nebo 
olej z hroznových jader.

Mějte na pam ěti, že mnoho m asážních 
olejů, např. olivový, mandlový, jojobový 
nebo olej z pšeničných klíčků, mohou na 
některých látkách způsobit skvrny.

A kupunktura
Licencovaní akupunk tu risté  mohou 

význam ně zvýšit účinnost akupunktury  
použitím  esenciálních olejů.

Před vbodnutím  do klienta si nejprve 
kápněte několik kapek do dlaně a ponořte 
špičku akupunk tu rn í jehly do oleje. Pokud 
si přejete použít více než jeden olej, m ůže
te v dlani sm íchat několik olejů.

A kupresura
Při provádění akupresury  aplikujte 

pomocí p rstu  1-3 kapky esenciálního oleje 
na akupresurn í bod. Aplikaci může zp řes
nit auriku lárn í sonda s tenkým  hrotem  na 
nanesení oleje.

Začněte pevným stisknutím  a pak uvol
něním. Vyvarujte se příliš dlouhého tlaku 
na konkrétn í místo. Můžete pokračovat 
podél akupresurních  bodů a m eridiánů 
nebo použijte také reflexní body nebo Vita 
Flex body. Po ukončení stim ulace jednotli
vých bodů nam asíru jte celou oblast esen
ciálním olejem.

Teplý obklad
Pro hlubší penetraci použijte po aplikaci 

esenciálních olejů teplý obklad. Utěrku 
nebo ručník ponořte do přijatelně horké 
vody. Po vyždím ání a vy třepání bude mít 
vhodnou teplotu pro přiložení na dané
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místo. K izolaci tepla volně překry jte  u tě r
ku suchým ručníkem  nebo dekou. Nechte ji 
na m ístě 15-30 minut. Pokud dojde k po tí
žím, u těrku  okam žitě odstraň te.

S tu d en é  obk lady
Při ošetřování zanícených nebo oteklých 

tkán í na tře te  esenciální oleje na p o třeb 
né místo, poté použijte studenou vodu 
nebo obklad. Zmrzlé balíčky h rášku  nebo 
kukuřice poslouží jako výborný studený 
obklad, přizpůsobí se křivkám  těla a nebu
dou prosakovat. Ponechte studený obklad, 
dokud otok nezmizí.

Při neurologických problém ech použijte 
vždy studené obklady, nikdy neužívejte 
obklady teplé.

V rstvení
Tato technika znam ená aplikaci vícero 

olejů najednou. Vetřete napřík lad  majo- 
ránku  do unavených svalů, vm asíru jte ji 
jemně do tkáně až je oblast suchá a pak 
aplikujte druhý olej napřík lad  mátu, do
kud se olej nevstřebá a kůže je suchá. Poté 
přidejte tře t í  olej, napřík lad  bazalku a po
kračujte v m asírování.

Tvorba obk ladu
• N atřete 1-3 kapky na potřebné místo, 

zředěné nebo čisté, v závislosti na pou
žitém oleji a citlivosti kůže.

• P řikry jte  m ísto horkým, vlhkým  ruční
kem.

• P řikry jte vlhký ručník  suchým ručn í
kem a nechte po dobu 10-30 m inut v zá
vislosti na individuální potřebě.
Při průn iku  oleje kůží m ůžete pocítit 

pocit tepla nebo dokonce pálení, p řede
vším v oblastech, kde dochází k největší- 
mu účinku. Pokud je pálení nepříjemné, 
na tře te  na potřebné m ísto směs ro stlin 
ných olejů V-6, m asážní olej nebo jiný čistý 
rostlinný olej, napřík lad  olivový nebo 
mandlový.

Druhý typ  aplikace je velmi m írný 
a vhodný pro děti nebo jedince s citlivou 
kůží.
• Nakapejte 5-15 kapek esenciálního oleje 

do velké misky naplněné horkou vodou.
• Teplota vody má být přibližně 38°C. 

Pokud pacient trp í neurologickými potí
žemi, použijte chladnější vodu.

• Prudce vodu prom íchejte a nechte ji s tá t 
1 minutu.

• Položte suchý ručníček na obličej na 
povrch vody tak, aby se nasákl olejem, 
k terý  vyplaval na povrch.

• Vyždímejte ručníček a přiložte jej na 
dané místo. Pro udržení tepla p ře 
kryjte místo silným ručníkem  na dobu 
15-30 minut.

Lázeň
Přidat esenciální oleje do koupele není 

jednoduché, protože olej se s vodou nemí- 
sí. Pro rovnom ěrné rozptýlení smíchejte 
5-10 kapek esenciálního oleje ve % šálku 
koupelové soli nebo gelu, vložte šálek pod 
puštěný kohoutek a postupně přidávejte 
vodu. Tato m etoda rovnom ěrně rozptýlí 
olej v lázni a zabrání silnějším olejům 
v podráždění citlivých oblastí.

Můžete také použít předem  smíchané 
koupelové gely a šampony obsahující 
esenciální oleje jako tekuté mýdlo ve sprše 
nebo při koupeli. Namydlete se koupe
lovým gelem, nechte jej vsáknout a pak 
opláchněte. Pro m axim ální užitek, ponech
te mýdlo nebo šam pon na kůži nebo na 
pokožce hlavy několik m inut působit, aby 
mohly oleje proniknout do těla.

Můžete si vy tvořit vlastn í arom atické 
koupelové gely nakapáním  5-15 kapek 
esenciálního oleje do 1,5 cl neparfemo- 
vaného základu koupelového gelu a pak 
přidejte do koupele podle výše uvedeného 
popisu.



řs DIFÚZE

JAK ZVÝŠIT UŽITEK Z POVRCHOVÉ APLIKACE

Čím déle zůstanou esenciální oleje 
v kontaktu s kůží, tím  pravděpodobně
ji se vstřebají. Pleťové vody ART Night 
Reconstructor nebo ART Day Activator, 
Sandalwood M oisture Cream nebo Boswe- 
llia W rinkle Cream je možné n a třít přes 
esenciální oleje, tím  se sníží vypařování 
olejů a zvýší se pronikání do pokožky. Tato 
aplikace pomůže utěsnit a ochránit řezné 
rány a poranění.

Nepoužívejte m asti na popáleniny, 
pokud nejsou alespoň tř i dny staré . Lava- 
derm Cooling Mist sprej se může používat 
okamžitě, aby poskytl úlevu u menších 
popálenin, oděrek, suché kůže a dalších 
kožních podráždění.

DIFÚZE
Oleje rozptylované vzduchem mění 

stru k tu ru  molekul vytvářejících pachy, 
místo toho, aby je pouze překryli. Také 
zvyšují dostupnost kyslíku, produkují 
negativní ionty a uvolňují přirozený ozón. 
Mnoho esenciálních olejů jako citrónová 
tráva, pomeranč, grapefruit, tea tree  (M. 
alternifolia], eukalyptus [E. globulus), le
vandule, kadidlo a citron a směsi olejů (Pu
rification, Melrose a Thieves} jsou velmi 
účinné a ničí vzdušné zárodky a bakterie.

Difuzér je navržen tak, aby rozprašoval 
jemnou mlhu esenciálních olejů do ovzdu
ší, kde může zůsta t po několik hodin. Na 
rozdíl od arom a lamp nebo svíček, difuzér 
rozptyluje esenciální oleje bez toho, aby 
je ohříval nebo spaloval, což jinak může 
způsobit, že je olej terapeuticky méně 
užitečný nebo dokonce se dokonce vy tváří 
toxické sloučeniny. Výzkum ukazuje, že 
difúze určitých olejů za studená vzduchu 
může:
• redukovat bakterie, houby, plíseň a ne

příjemné pachy
• uvolnit tělo, uvolnit napětí a vyčistit

mysl

• pomoci udržet optim ální tělesnou hm ot
nost

• zlepšit koncentraci, bdělost a duševní 
svěžest

• stim ulovat neuropřenašeče
• stim ulovat sekreci endorfinů
• stim ulovat produkci růstového horm o

nu a vním avost
• zlepšit vylučování protilátek  IgA k teré 

působí proti kandikóze
• zlepšit funkci trávení
• zlepšit horm onální rovnováhu
• zm írnit bolesti hlavy

Pokyny pro  difúzi
• Zkontrolujte viskozitu nebo husto tu  

oleje, k terý  chcete rozptylovat. Pokud 
olej obsahuje velké m nožství přírodního 
vosku a je příliš hustý, mohl by se ucpat 
difuzér a čištění by bylo složité.

• Začněte difúzí olejů po dobu 15-30 mi
nut denně. Až si na oleje zvyknete a roz
poznáte jejich účinek, m ůžete zvýšit čas 
difúze na 1-2 hodiny denně.

• Připojením difuzéru k časovému vypí
nači m ůžete získat lepší kontrolu nad 
dobou trván í difúze. V případě něk te
rých dýchacích potíží m ůžete rozptylo
vat oleje celou noc.

• Nepoužívejte v difuzéru více než jednu 
směs olejů současně, mohlo by dojít ke 
změně vůně a terapeutických účinků. Ke 
směsi se však může během rozptylování 
p řidat jednoduchý olej.

• Umístěte difuzér v m ístnosti do výšky 
tak, aby se olejová mlha snášela vzdu
chem a odstraňovala látky způsobující 
zápach.

• Pokud chcete před  použitím  jiné směsi 
difuzér umýt, použijte domáčí čistič 
Thieves Household Cleanser s teplou 
vodou nebo jakékoli p řírodní mýdlo
a teplou vodu.

• Pokud nem áte difuzér, m ůžete přidat 
několik kapek esenciálního oleje do 
lahve s difuzérem  s 1 šálkem filtrované



JAK BEZPECNE POUŽÍVAT ESENCIÁLNÍ  OLEJE

vody a p ro třepat. Směs lze rozptýlit 
po celém domě, pracovním  m ístě nebo 
v autě.

Recept na olejový osvěžovač vzduchu:
20 kapek levandule 
10 kapek citronu 
6 kapek bergam otu 
5 kapek lim etky 
5 kapek grapefru itu  

Rozprašujte neředěné nebo smíchejte 
s 1 šálkem filtrované vody v láhvi s difuzé- 
rem. Před použitím  dobře protřepejte.

SMĚSI OLEJŮ: Purification, Thieves, Raven, 
Melrose, Joy, RutaVaLa, The Gift, W hite 
Angelica, Sacred Mountain a mnoho 
dalších.

POZNÁMKA: Před rozptylováním otes
tuje olej ve zvlhčovači nebo odpařovači. 
Některé esenciální oleje mohou poškodit 
plastové části odpařovačů.

r

JIN É ZPŮSOBY ROZPTYLOVÁNÍ OLEJŮ

• Nakapejte oblíbené esenciální oleje na 
dřevěné třísky, získáte tak  v lastn í pot
pourri.

• K odstranění pachů vložte navoněné d ře 
věné třísky  do skříně nebo do zásuvky.

• N astříkejte několik kapek esenciálních 
olejů z jehličnanu, napřík lad  sm rku, jed
le (všechny druhy], cedru nebo borovice 
na polena v krbu. Při hoření pak polena 
šíří stále svěží vůni. Tato m etoda však 
nem á terapeutický účinek.

• Nakapejte esenciální oleje na vatový 
tam pon nebo tkaninu  a položte na to 
pení nebo do ven tilátoru  v autě, domě, 
práci nebo hotelu.

• Na vlhkou u těrku nakapejte několik ka
pek některého z čistících esenciálních 
olejů a um ístěte u těrku blízko sacího ka
nálu vy tápění a chlazení tak, aby vzduch 
rozšiřoval vůni po celém domě.

Zvlhčovač a odpařo v ač
Esenciální oleje jsou ideálním  přídav

kem do zvlhčovačů a odpařovačů. Vždy 
zkontrolujte viskozitu oleje, protože 
pokud je příliš hustý, mohl by zvlhčovač 
ucpat nebo ztížit jeho čištění.
JEDNODUCHÉ OLEJE: jedle balzámová, ka

didlo, máta, citron, eukalyptus (E. radi- 
atď), tea tree  (M. alternifoliá), levandule, 
ylang ylang a další dle vlastního výběru.

DALŠÍ POUŽITÍ

Přím á inhalace
• Nakapejte 2 nebo více kapek do dlaně 

levé ruky a roze tře te  plochou dlaně 
pravé ruky ve sm ěru hodinových ruči
ček. Spojenými dlaněmi překry jte  nos
a ústa  a hluboce vdechujte. (Nedotýkejte 
se očí!)

• Přidejte několik kapek esenciálního ole
je do misky s horkou (ne vroucí) vodou. 
Inhalujte vodní páry  z vody. Ke zvýšení 
intenzity  vdechovaných olejových výpa
rů  přikry jte  před  inhalací hlavu a misku 
ručníkem .

• Nakapejte oleje na vatový tam pon nebo 
tkaninu (nepoužívejte syntetická vlákna 
nebo textilie) a um ístěte do ventilátoru 
auta.

• Vdechujte přímo.

N epřím á nebo jem n á  inhalace
(ve formě parfém u nebo kolínské vody)
• Vetřete 2 nebo více kapek oleje na h rud

ník, krk, horní část hrudní kosti, zápěstí 
nebo pod nos a uši a užívejte si vůni 
během dne.

• Existuje mnoho náhrdelníků s různým i 
typy nádobek na zavěšení, do kterých 
m ůžete nalít určitý  olej k použití během 
dne.

m
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• Také jsou k dostání hliněné medailonky 
k pověšení na krk nebo k připnutí na 
oděv, do kterých m ůžete nakapat něko
lik kapek, aby vydávaly jemnou vůni po 
celý den.

Vaginální podání
Při systémových zdravotních problé

mech jako jsou kandidóza nebo zánět 
pochvy je vaginální uložení jedním  z nej
lepších způsobů vstřebávání esenciálních 
olejů tělem.
• Vmíchejte 20-30 kapek esenciálního 

oleje do 2 lžic nosného oleje.
• Směs aplikujte na tam pon (u v n itřn í in

fekce] nebo hygienickou vložku [u vněj
ších postižení]. Vložte a ponechte po
8 hodin nebo přes noc. Používejte tam-

DÄLSI POUŽITI

pony nebo hygienické vložky vyrobené 
z organické bavlny.

R ektální podán í
Retenční výplach je nejúčinnějším  způso

bem dodání esenciálních olejů do močo
vých cest a pohlavních orgánů. Používej
te vždy steriln í stříkačku.

• Vmíchejte 15-20 kapek esenciálního 
oleje do 1 lžíce nosného oleje.

• Směs nasajte do malé stříkačky  a vstřík- 
něte do konečníku.

• Směs ponechte přes noc (nebo pro dosa
žení lepších výsledků déle].

• Po každém  použití aplikátor očistěte 
a dezinfikujte.
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J E D N O D U C H É  OLEJE

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY
Tato kapitola popisuje více než 80 

jednoduchých esenciálních olejů, včetně 
botanických informací, terapeutických 
a tradičních použití, chemického složení 
oleje, m etody extrakce, varování a pokynů 
pro aplikaci.

Ja k  se u jis tit, že esenciá ln í oleje 
m ají te ra p eu tick o u  kvalitu

Jak si m ůžete být jistí, že esenciální 
oleje mají terapeutickou kvalitu? Položte 
dodavateli esenciálních olejů následující 
otázky:
• Jsou oleje jemné, bohaté a organické? 

Jsou přírodní? Liší se arom a v každé dáv
ce z důvodu pečlivé destilace v malých 
m nožstvích na rozdíl od průmyslové 
zpracovaných olejů ve velkém m ěřítku?

• Předává dodavatel každou dávku esen
ciálních olejů k chemické analýze na 
testování čistoty a terapeutické kvality? 
Provádí te s ty  nezávislé laboratoře?

• Pěstuje a destiluje dodavatel organické 
byliny?

• Jsou destilační p řístro je  součástí farmy, 
kde byliny rostou (oleje jsou pak čerstvé 
destilovány) nebo byliny čekají několik 
dnů na zpracování a ztrácí tak  svou 
účinnost?

• Používá dodavatel nízký tlak  a nízkou 
teplotu k destilaci esenciálních olejů, 
aby zůstaly zachovány všechny nestálé 
chemické složky? Jsou destilační nádoby 
vyrobeny z drahé nerezové oceli p o tra 
vinářské kvality, aby se snížila prav
děpodobnost, že oleje budou reagovat
s kovem?

• Kontroluje dodavatel osobně pole a des- 
tilovny, kde se byliny pěstují a destilují? 
Ověřuje, že se nepoužívají žádné syn te
tické nebo škodlivé rozpouštědla nebo 
chemikálie?

• Kolik let provozuje dodavatel tu to  čin
nost?

Ja k  nejlépe esenciá ln í oleje 
u sk lad n it

Esenciální oleje nejvyšší kvality jsou 
plněny do lahviček z tmavého skla. Je to 
z dvojího důvodu. Zaprvé, sklo je stabilněj
ší než plast a „nedýchá" stejným způsobem 
jako plast. Zadruhé, tm avá barva skla 
chrání olej před  světlem, k teré jej může 
časem chemicky zm ěnit nebo degradovat.

Po použití esenciálního oleje udržujte 
víčko neprodyšně uzavřené. Lahvičky, k te 
ré nejsou správně uzavřené, mohou způ
sobit z trá tu  některých částí oleje s nízkou 
m olekulární hm otností. Kyslík ve vzduchu 
postupně reaguje s olejem a oxiduje jej.

Esenciální oleje by se měly uchovávat 
mimo dosah světla, zejména slunečních 
paprsků, i pokud jsou uskladněny v lahvič
kách z tmavého skla. Čím tm avší jsou skla
dovací podmínky, tím  déle si olej zachová 
své originální složení a kvalitu.

Skladujte esenciální oleje na chladném 
místě. Přílišné teplo může narušit moleku
lovou s tru k tu ru  oleje stejným  způsobem 
jako ultrafialové záření.

Ř edění esenciáln ích  olejů
Většina esenciálních olejů vyžaduje 

ředění s rostlinným  olejem, ať se užívá 
vn itřně nebo zevně. Poměr zředění závisí 
na esenciálním  oleji. Například oregano 
vyžaduje č ty řik rá t tolik ředění než heřm á
nek římský. Rostlinné oleje jako například 
směs olejů V-6 jsou speciálně vyvinuté pro 
ředění esenciálních olejů a mají dlouhou 
skladovatelnost (přes dva roky), aniž by 
žlukly. Více inform ací o specifickém použí
vání jednotlivých esenciálních olejů najde
te  ve „Zdravotním průvodci".
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PRAVIDLA APLIKACE JEDNODUCHÝCH 
ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ

ČISTÝ = n e ř e d ě n ý  2 0 - 8 0  = ř e d i t  20 -8 0  5 0 - 5 0  = ř e d i t  50 -5 0  #  = c i t l ivý  n a  s v ě t l o

Andělíka ♦ ...................50-50
A nýz..............................50-50
B aza lk a ........................50-50
Bergamot í l ř ................50-50
B o rov ice ......................50-50
Cedr červený................50-50
Cedrové d ře v o .............Čistý
Celer, se m e n a ...............Čistý
Cistus ........................... Čistý
Citron ♦ ......................50-50
C itronela......................50-50
Citrónová t r á v a  20-80
C y p ř iš ..........................50-50
Davana........................... Čistý
E le m i............................. Čistý
Eukalyptus modrý

(E.bicostata)............50-50
Eukalyptus citrónový

(E.citriodora) 50-50
Eukalyptus ponorý

(E. d iv e s ) ..................50-50
Eukalyptus kulatoplodý

(E. globulus)..............50-50
Eukalyptus australský 

(E. polybractea) . . .  50-50 
Eukalyptus zářivý

(E.radiata)................50-50
F en y k l........................... Čistý
G albanum .....................Čistý
Grapefruit ................50-50
Heřmánek m odrý . . .  Čistý 
Heřmánek pravý ♦  . .  Čistý 
Heřmánek řím ský . . .  Čistý
H řeb íček ......................20-80
Jab lečník ......................50-50
Jalovec..........................50-50

Ja sm ín ........................... Čistý
Jedle balzámová, Idaho

.................................... 50-50
Jedle D ouglaska..........50-50
Jedle ojíněná ..............50-50
Jedlovec........................50-50
K ad id lo ........................50-50
Kadidlo posvátné___ 50-50
K afrovn ík ....................50-50
K a je p u t........................50-50
K ardam om ..................50-50
K a s ie ............................ 20-80
Kmín.............................. 50-50
K opaiva......................... Čistý
K opr.............................. 50-50
K o rian d r......................50-50
Kozlík............................. Čistý
L avandin ......................50-50
L ek n ín .......................... 50-50
L evandule.....................Čistý
L ibavka ........................50-50
Limetka kafrová ♦  . .  50-50 
Limetka kyselá ♦  ...5 0 -5 0
M ajoránka....................50-50
M a n d arin k a ................50-50
M andarinka zelená #  Čistý
M anuka ......................... Čistý
M áta .............................. 50-50
Máta k lasna tá ..............50-50
M eduňka....................... Čistý
Mrkev, sem en a .............Čistý
Muškátový oříšek . . .  50-50
M yrha............................. Čistý
M y rta ............................ 50-50
N ard ............................... Čistý
N eroli............................. Čistý

N iaouli........................... Čistý
O ko tea .......................... 20-80
O regano........................ 20-80
P a č u le ........................... Čistý
P alm arosa....................50-50
Pelargonie....................50-50
Pelyněk Černobýl 50-50
Pelyněk es trag o n  50-50
Pepř černý ....................50-50
P e titg ra in .....................Čistý
Pomeranč ................. 50-50
B o jovn ík ....................... Čistý
Rosalina........................50-50
R ozm arýn ....................50-50
R ů že ............................... Čistý
Růžové d ře v o  Čistý
Ř e b říče k ....................... Čistý
S an tá l............................. Čistý
S atu rejka......................50-50
Skořice, k ů r a  20-80
Smil................................ 50-50
Sm rk.............................. 50-50
Svaté d řev o ..................50-50
Šalvěj lék ařsk á ............50-50
Šalvěj m uškátová___ 50-50
Šalvěj španělská......... 50-50
Tea t r e e ........................ 50-50
T uranka........................ 50-50
Tym ián.......................... 20-80
V a v ř ín .......................... 50-50
V etiver........................... Čistý
V ra tič ............................. Čistý
Y langylang...................Čistý
Y zop.............................. 20-80
Z ázv o r.......................... 50-50
Z latobýl........................50-50
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V ysvětlení kódů p ro  řed ěn í jednoduchých  esenciáln ích  olejů

ČISTÝ = NEŘEDĚNÝ

Ředění obvykle NENÍ nutné, vhodný pro 
všechny druhy pleti kromě nejcitlivější. 
Bezpečný pro děti od dvou let.

5 0 - 5 0  = ŘEDIT 5 0 - 5 0

Doporučuje se ředit 50-50 (1 díl esenciálního 
oleje s 1 dílem směsi rostlinných olejů V-6} 
pro povrchové a vnitřní užití, především  
pokud se užívá na citlivá místa -  obličej, krk, 
oblast genitálií, podpaždí atd. Uchovávejte 
mimo dosah dětí.

2 0 - 8 0  = ŘEDIT 2 0 - 8 0

Vždy ředit 20-80 (1 díl esenciálního oleje 
se 4 díly směsi rostlinných olejů V-6) před 
aplikací na kůži nebo užitím vnitřně. Ucho
vávejte mimo dosah dětí.

#  = CITLIVÉ NA SVĚTLO

Vyvarovat se použití na kůži vystavenou 
přímému slunečnímu záření nebo UV záře
ní (tj. horské sluníčko, solária atd.}.
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PŘEHLED 
JEDNODUCHÝCH 
OLEJŮ

Vyvarujte se aplikaci na kůži, k terá bude 
vystavena přím ém u slunečnímu záření 
nebo UV záření během následujících 
24 hodin.

NALÉZÁ SE V: Awaken, Forgiveness, Groun
ding, Harmony, Surrender

(Andělika lékařská; Angelica archangelica), 
angl. Angelica
BOTANICKÁ ČELEĎ: m iříkovité nebo okolič- 

naté (Apiaceae nebo Umbelliferae]
PŮVOD ROSTLINY: Belgie, Francie 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou ze 

sem en/kořene 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Limonen (60-70%)
Alpha-pinen (5-8%)
Alpha a beta phellandrene (3-9%) 

HISTORICKÉ ÚDAJE: Mezi Evropany znám á 
jako „kořen svátého ducha" nebo „olej 
andělů". Léčivé účinky anděliky byly tak  
silné, že se věřilo v její božský původ.
Z doby Paracelsa jí byla přičítána schop
nost ochrany před morem. Během moru 
v roce 1660 lidé žvýkali stonky, aby se 
vyvarovali infekci. Věřili, že spalováním 
semen a kořenů se čistí vzduch.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI: Protisrážlivé, relaxant

POUŽITÍ:  Infekce krční/plicní, poruchy 
trávení, m enstruační potíže/prem en- 
struáln í syndrom  

VLIV VŮNĚ: Pomáhá uvolňovat potlačené ne
gativní emoce a obnovit vzpomínky před 
okamžikem vzniku traum atu nebo hněvu. 

APLIKACE: Vnitřně nebo jako doplněk 
stravy: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného čis
tého rostlinného oleje, vloží se do kapsle 
a podle potřeby užívá až tř ik rá t denně.
(1) Natřít 1-2 kapky na potřebné místo,
(2) aplikovat na čakry a/nebo Vita Flex 
body, (3) přímo vdechovat, (4) rozpty
lovat vzduchem po dobu až 30 m inut 
tř ik rá t denně nebo dle potřeby.

(Anýz vonný; Pimpinella anisum), 
angl. Anise 

BOTANICKÁ ČELEĎ: m iříkovité nebo okolič- 
naté (Apiaceae nebo Umbelliferae)

PŮVOD ROSTLINY: Turecko 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou ze 

semen (plodů)
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Trans-anethol (85-95%)
Methyl chavicol (2-4%)

ORAC: 333.700 pTE/lOOg 
HISTORIE: Uveden v Dioscoridově prvním  

evropském  všeobecně uznávaném  
průvodci medicíny De Materia Medica 
(78 n. 1.), k te rý  se stal s tandardn í refe
renční prací bylinné léčby na více než 
1700 let.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Podporuje trávení, 
protisrážlivé, anestetické/analgetické, 
antioxidant, diuretické, protinádorové

POUŽITÍ: A rtritida/revm atism us, rakovina 
APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 

s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného čis
tého rostlinného oleje, vloží se do kapsle 
a podle potřeby užívá až tř ik rá t denně.
(1) Zředit 1 díl esenciálního oleje s 1 dí
lem směsi olejů V-6 nebo jiného ro st
linného oleje, n a třít na potřebné místo,
(2) aplikovat na čakry a/nebo  Vita Flex 
body, (3) přímo vdechovat, (4) rozptylo
vat vzduchem až 30 m inut tř ik rá t denně 
nebo (5) užívat jako doplněk stravy.

VLIV VŮNĚ: Otevírá emoční bloky a nabíjí 
energií.

NALÉZÁ SE V: Awaken, ComforTone, De- 
toxzyme, Di-Gize, Dream Catcher,
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Essentialzyme, ICP, PareFree, Polyzyme, 
Power Meal.

lovat vzduchem nebo (5) jako výživový 
doplněk.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte při epilepsii 
NALÉZÁ SE V: Aroma Siez, Clarity, M-Grain

(Bazalka pravá; Ocimum basilicum), 
angl. Basil
BOTANICKÁ ČELEĎ: Hluchavkovité nebo 

pyskaté (Lamiaceae nebo Labiatae) 
PŮVOD ROSTLINY: Indie, Utah, Francie 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z listů, 

stonků a květů 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Methylchavicol (estragol) (40-80%) 
Linalol (10-50%)
1,8-Cineole (1-7%)
Eugenol (1-10%)

ORAC: 54.000 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Značně rozšířena 

v trad ičn í asijské indické medicíně, 
název bazalka vznikl z řeckého výrazu 
pro krále „basileum". V 16. století se na 
prášek rozdrcené listy  inhalovaly za 
účelem léčení m igrény a hrudních infek
cí. Hinduisté pokládají výhonky bazalky 
na h rudn ík  m rtvých, aby je ochránili od 
zlých duchů. Italské ženy nosily bazal- 
ku, aby přilákaly případné nápadníky.
Je uvedena v Hildegardiné Medicíně, 
kompilaci raných německých léčiv od 
uznávané Benediktinské bylinkářky 
Hildegardy z Bingenu (1098-1179). 

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Silné protikřečová, 
protivirová, antibakteriáln í, protizánét- 
livá, svalový relaxant

POUŽITÍ: Migrény, infekce krční/plicní, 
kousnutí hmyzem 

VLIV VŮNĚ: Proti duševní únavě.
APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 

s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného 
čistého rostlinného oleje. (1) N atřít 
2-4 kapky na potřebné místo, spánky, 
krk, (2) aplikovat na čakry a/nebo  Vita 
Flex body (temeno hlavy, čelo, prsa, 
pupek), (3) přím o vdechovat, (4) rozp ty 

(Citroník bergam otový; Citrus bergamiá), 
angl. Bergamot
BOTANICKÁ ČELEĎ: Routovité (Rutaceae) 
PŮVOD ROSTLINY: Itálie, Maroko 
METODA EXTRAKCE: Lisované za studená 

z kůry, upravené a zbavené terpenů. Vy
ráběné také extrakcí rozpouštědly nebo 
vakuovou destilací.

KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Limonene (30-45%)
Linalyl Acetate (22-36%)
Linalol (3-15%)
Gamma-Terpinene (6-10%)
Beta-Pinene (5,5-9,5%)

HISTORICKÉ ÚDAJE: Kryštof Kolumbus 
údajně přivezl bergam ot z Kanárských 
ostrovů do Bergama v severní Itálii. Tvo
ří základ trad ičn í italské medicíny a po
užívá se na S tředním  východě již stovky 
let na kožní problémy spojené s m astnou 
pletí. Bergamot vy tváří výraznou vůni 
známého čaje Earl Grey a byl použit 
v první pravé kolínské vodě.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Uklidňující, horm onál
ní podpora, antibakteriální, antidepre- 
sivum

POUŽITÍ: Neklid, deprese, úzkost, střevní 
parazité, nespavost, virové infekce 
(opary)

VLIV VŮNĚ: Zmírňuje úzkost; zlepšuje ná
ladu.

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného čis
tého rostlinného oleje. (1) N atřít 1-2 kap
ky na potřebné místo, (2) aplikovat na 
čakry a/nebo Vita Flex body, (3) přímo 
vdechovat, (4) rozptylovat vzduchem 
nebo (5) jako výživový doplněk.
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a
VAROVÁNÍ: Vyvarujte se aplikaci na kůži, 

k terá bude vystavena slunečnímu záření 
nebo UV záření během následujících 
36 hodin.

NALÉZÁ SE V: Awaken, Clarity, Dragon Time 
Bath & Shower Gel, Dream Catcher, 
Evening Peace Bath & Shower Gel, For
giveness, Genesis Hand & Body Lotion, 
Gentle Baby, Harmony, Joy, Prenolone 
Plus Body Cream, Progessence Plus Se
rum, W hite Angelica

(Borovice lesní, Pinus sylvestris), angl. Pine 
BOTANICKÁ ČELEĎ: Borovicovité (Pinaceae) 
PŮVOD ROSTLINY: Rakousko, USA, Kanada 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z jehličí 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Alpha Pinene (55-70%)
Beta Pinene (3-8%)
Limonene (5-10%)
Delta 3 Carene (6-12%)

HISTORICKÉ ÚDAJE: Jako první zkou
mal vliv borovice na dýchací systém  
otec západní medicíny Hippokrates.
V roce 1990 popsali Dr. Pénoěl a Dr. 
Franchomme ve své lékařské učebnici 
antiseptické v lastnosti borovicového 
oleje. Borovice se používá při masáži 
nam áhaných svalů a kloubů. Má mnoho 
shodných v lastností s Eucalyptus glo
bulus a účinek obou olejů se sm ícháním  
zvyšuje. Indiáni vycpávali m atrace jeh
ličím z borovice, aby odehnali vši a ble
chy. Používala se proti plicním infekcím 
a dokonce se přidávala do koupele k po
sílení jedinců trpících m entální nebo 
em ocionální únavou.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Podobný hormonu, 
antidiabetikum , podobný kortizonu, 
antiseptický, lymfatický stim ulant

POUŽITÍ: K rční/plicní/nosní infekce, rev- 
m atizm us/artritida, kožní paraziti, in
fekce močových cest

VLIV VŮNÉ: Zmírňuje úzkost a oživuje mysl, 
télo a ducha. Také má posilující a přitom  
uzemňující vůni.

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
s 1 dílem smési olejů V-6 nebo jiného 
čistého rostlinného oleje. (1) Natřít 
2-4 kapky na potřebné místo, (2) apli
kovat na čakry a/nebo Vita Flex body,
(3) přím o vdechovat nebo (4) rozptylo
vat vzduchem.

VAROVÁNÍ: Vyvarovat se znehodnocení 
jakéhokoliv borovicového oleje levným, 
ale potenciálně nebezpečným  te rp en tý 
nem (používá se jako plnidlo).

NALÉZÁ SE V: Grounding, R.C.

(Červený cedr; Thuja plicata), angl. Cedar, 
W estern Red
BOTANICKÁ ČELEĎ: Cypřišovité (Cupressa- 

ceae)
PŮVOD ROSTLINY: Utah, Idaho, Kanada 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z jehli

čí a větví 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Alpha Thujone (70-80%)
Beta Thujone (4-7%)
Alpha Pinene (2-4%)
Sabinene (2-4%)

HISTORICKÉ ÚDAJE: Tento olej se liší od 
Kanadského červeného cedru, k te rý  se 
destiluje z kůry  stejné rostliny. Thuja 
plicata. Olej nemá červenou barvu, p ro 
tože se získává z jehličí.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  A ntiseptický

POUŽITÍ:  Infekce krční/plicní, infekce mo
čových cest 

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního 
oleje s 1 dílem smési olejů V-6 nebo 
jiného čistého rostlinného oleje. (1) Na
tř ít  1-2 kapky na potřebné místo,
(2) aplikovat na čakry a/nebo Vita Flex 
body, (3) inhalovat přímo, (4) rozp ty
lovat vzduchem nebo (5) p řidat do
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dřevěných pilin (například do psích p e
lechů nebo do slam níků) nebo do skřín í 
a prádelníků na odpuzování hmyzu. 

NALÉZÁ SE V: KidScents Lotion

Gold, Grounding, Highest Potential, 
Inspiration, Into the Future, KidScents 
Bath Gel, KidScents Lotion, Peppermint- 
Cedarwood Bar Soap, Cacred Mountain, 
Sacred M ountain Bar Soap, SARA

(Cedr atlaský; Cedrus atlanticd], 
angl. Cedarwood
BOTANICKÁ ČELEĎ: Borovicovité (Pinaceae) 
PŮVOD ROSTLINY: Maroko, USA. Cedrus 

atlantica je druh  nejvíce příbuzný biblic
kému cedru z Libanonu.

METODA EXTRAKCE: Destilace párou z kůry  
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Alpha-Himachalene (10-20%) 
Beta-Himachalene (35-55%) 
Gamma-Himachalene (8-15%) 
Delta-Cadinene (2-6%)

ORAC: 169.000 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Cedrové dřevo se 

v medicíně užívalo v celém starověku. 
Egypťané jej užívali na balzam ování 
m rtvých. V Tibetu se používal v tradiční 
medicíně a jako kadidlo.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Proti vypadávání vlasů 
(alopecia areata), antibakteriáln í, lymfa- 
tický stim ulant

POUŽITÍ: Vypadávání vlasů, arterioskleró- 
za, ADHD, kožní problém y (akné, ekzém) 

VLIV VŮNÉ: Stimuluje limbickou oblast moz
ku (centrum  emocí), stim uluje epifýzu, 
k te rá  uvolňuje melatonin. Doktor Terry 
Friedm ann pomocí klinických testů  
zjistil, že tento olej úspěšné léčil ADD 
a ADHD (syndrom  snížené pozornosti) 
u dětí. Je uznáván díky svým  uklidňují
cím, čistícím  vlastnostem .

APLIKACE: (1) N atřít na po třebné místo,
(2) aplikovat na čakry a/nebo  Vita Flex 
body, (3) přím o vdechovat, (4) rozp ty
lovat vzduchem nebo (5) užívat jako 
doplněk stravy.

NALÉZÁ SE V: A ustralian Blue, Brain Power, 
Cel-Lite Magic Massage Oil, Egyptian

(Celer listový; Apium graveolens), 
angl. Celery Seed
BOTANICKÁ ČELEĎ: Miříkovité nebo okolič- 

naté (Apiaceae nebo Umbelliferae)
PŮVOD ROSTLINY: Evropa 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou ze 

sušených semen 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Limonene (60-75%)
Alpha a Beta Selinene (14-20%) 
Sednenolide (4-7%)

ORAC: 30.300 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Dlouho byly uznávány 

jako užitečné pro trávení, čištění jater 
a podporu funkce močových cest. Také 
prý zvyšují tok mléka u kojících matek. 

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  A ntibakteriální, lymfa- 
tický stim ulant

POUŽITÍ: A rtritida/revm atism us, zažívací 
potíže, problém y s játry/infekční žlou
tenka

APLIKACE: Doplněk stravy: Zředí se 1 díl 
esenciálního oleje s 2 díly směsi olejů 
V-6 nebo jiného čistého rostlinného ole
je, vloží se do kapsle a užívá se až tř ik rá t 
denně nebo podle potřeby. (1) N atřít na 
potřebné m ísto nebo (2) rozptylovat 
vzduchem po dobu až 1 hodiny tř ik rá t 
denně.

NALÉZÁ SE V: GLF, Juva Cleanse

(Cistus ladanový; Cistus ladanifer, 
angl. Cistus; také známý pod názvem cist) 
BOTANICKÁ ČELEĎ: Cistovité (Cistaceae) 
PŮVOD ROSTLINY: Španělsko
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METODA EXTRAKCE: Destilace párou z listů 
a větví 

KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Alpha Pinene (40-60%)
Camphene (2-5%)
Bornyl Acetate (3-6%) 
Trans-Pinocarveol (3-6%)

ORAC: 3.860 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Cist je také známý jako 

„skalní růže" a je předm ětem  studií 
vzhledem k jeho účinkům  na regeneraci 
buněk.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Protivirový, antibak- 
teriální, proti krvácení, protizánětlivý, 
podporuje sym patický nervový systém, 
stim ulant im unity

POUŽITÍ: Krvácení, a rtr itid a  
VLIV VŮNĚ: Uklidňující na nervy, emočně 

povznášející 
APLIKACE: (1) Natřít 2-4 kapky na potřebné 

místo, (2) aplikovat na čakry a/nebo 
Vita Flex body, (3) přímo vdechovat,
(4) rozptylovat vzduchem nebo (5) uží
vat jako doplněk stravy.

NALÉZÁ SE V: ImmuPower, KidScents Teder 
Tush

a
a

%

(Citroník limonový. Citrus limori), 
angl. Lemon
BOTANICKÁ ČELEĎ: Routovité (Rutaceae) 
PŮVOD ROSTLINY: Kalifornie, Itálie 
METODA EXTRAKCE: Lisovaný za studená 

z kůry. Na výrobu 1 kilogram u oleje je 
potřeba 3000 citronů.

KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Limonene (59-73%)
Gamma-Terpinene (6-12%) 
Beta-Pinene (7-16%)
Alpha-Pinene (1,5-3%)
Sabinene (1,5-3%)

ORAC: 660 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Podle výzkum u dok

tora Jeana Valneta dokáže odpařovaný

citrónový olej za 15 m inut zničit bak te
rii meningokoku, typhoid bacilli za hodi
nu, zlatého stafylokoka (Staphylococcus 
aureus) za dvě hodiny a Pneumococcus 
za tř i hodiny. Pouhý 0,2% roztok c itró 
nového oleje dokáže zničit bak terii zá
šk rtu  do 20 m inut a inaktivovat bakterii 
tuberkulózy. Citrónový olej má široké 
použití v péči o pleť, neboť čistí pokož
ku, brání tvorbě vrásek a působí proti 
akné. Výzkum, k terý  provedl Kumori, 
et al. v roce 1995 prokázal, že citron má 
antidepresivní účinky.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Protinádorový, an
tiseptický, zlepšuje m ikrocirkulaci, 
stim ulant im unity (zvyšuje počet bílých 
krvinek), zlepšuje paměť, schopnost 
relaxace. Bohatý na limonene, jehož 
schopnost působit proti rů stu  nádoru, 
byla podrobně zkoum ána ve více než 50 
klinických studiích.

POUŽITÍ:  Oběhové potíže, arterioskleróza, 
obezita, parazité, infekce močových 
cest, křečové žíly, úzkost, vysoký tlak, 
trávicí potíže, akné

VLIV VŮNÉ: Vůní, k te rá  je povzbuzující, po 
vznášející a ohřívá, podporuje jasné my
šlení a smysl konání. Univerzitní vědci 
v Japonsku zjistili, že rozprašování urči
tých vůní v p ro střed í kanceláří výrazně 
zvýšilo m entální p řesnost a koncentraci. 
Rozprašovaný citron snížil počet chyb 
o 54%, jasm ín o 33% a levandule o 20%. 
Když byly vůně rozprašovány během 
zkoušky, výsledky se zlepšily až o 50%. 
Ve studii na Mie Universityz roku 1995 
bylo zjištěno, že citrusové vůně povzbu
zovaly imunitu, navozovaly relaxaci 
a zeslabovaly depresi.

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného 
čistého rostlinného oleje. (1) N atřít
2-4 kapky na potřebné místo, (2) apli
kovat na čakry a/nebo  Vita Flex body,
(3) přím o vdechovat, (4) rozptylovat



J E D N O D U C H É  OLEJE

vzduchem nebo (5) užívat jako doplněk 
stravy.

VAROVÁNÍ: Vyvarujte se aplikaci na kůži, 
k te rá  bude vystavena slunečním u záření 
nebo UV zářen í během následujících 
24 hodin.

NALÉZÁ SE V: AlkaLime, Animal Scents 
Shampoo, AromaGuard Meadow Mist 
Deodorant, AromaGuard M ountain Mint 
Deodorant, Awaken, Carbozyme, Cardi- 
aCare, Citrus Fresh, Clarity, Dentarom e 
Toothpaste, Dentarom e Plus Toothpaste, 
Dentarom e Ultra Toothpaste, Dragon 
Time Bath & Shower Gel, Evening Pea
ce Bath & Shower Gel, Genesis Hand & 
Body Lotion, Forgiveness, Gentle Baby, 
Harmony, HRT, Joy, JuvaTone, KidScents 
Shampoo, KidScents Toothpaste, Le- 
mon-Sandalwood Bar Soap, Mineral 
Essence, Ningxia Red, Orange Bloom Fa
cial Wash, Power Meal, Raven, Super C, 
Surrender, thieves. Thieves Bar Soap, 
Thieves Foaming Hand Soap, Thieves 
Household Cleaner, Thieves Lozenges 
(hard). Thieves Spray, Thieves Wipes, 
Transform ation

CBH13D
(Citronela, Cymbopogon nardus), 
angl. Citronella
BOTANICKÁ ČELEĎ: Lipnicovité (Poaceae 

nebo Gramineae)
PŮVOD ROSTLINY: Srí Lanka 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z nad

zemních částí a listů  
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Geraniol (18-30%)
Limonene (5-10%)
Trans-Methyl Isoeugenol (4-10%) 
Geranyl Acetate (3-6%)
Borneol (3-8%)

ORAC: 312.000 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Různými ku lturam i je 

používán k léčení střevních parazitů , 
m enstruačních potíží a jako stim ulant.

Dříve se používal k čištění povrchů 
a odstranění zápachu. Při kombinaci 
s cedrovým  dřevem působí je odpuzovač 
hmyzu.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Silný antioxidant, an- 
tibakteriáln í, protiplísňový, odpuzovač 
hmyzu, protizánětlivý, silně protikřečo- 
vý, protiparazitický (červi), relaxant

POUŽITÍ: Infekce dýchacích cest, bolesti 
svalů /nervů, zažívací/střevní potíže, 
úzkost, kožní problémy (akné, ekzém, 
m astná pleť), zlepšuje prostupnost kůže

VLIV VŮNĚ: Osvěžující a povznášející
APLIKACE: Doplněk stravy: Zředí se 1 díl 

esenciálního oleje s 1 dílem směsi olejů 
V-6 nebo jiného čistého rostlinného ole
je, vloží se do kapsle a užívá se až tř ik rá t 
denně nebo dle potřeby. (1) zředit 1 díl 
esenciálního oleje s 1 dílem směsi olejů 
V-6 nebo jiného čistého rostlinného oleje 
a n a třít na potřebné místo, (2) aplikovat 
na čakry a/nebo Vita Flex body, (3) p ří
mo vdechovat, (4) rozptylovat vzduchem 
po dobu až 30 m inut tř ik rá t denně nebo
(5) užívat jako doplněk stravy.

NALÉZÁ SE V: Animal Scents Shampoo, Pu
rification

CfTRONOVA TRÁVA

(Citrónová tráva, Cymbopogon flexuosus), 
angl. Lemongrass 

BOTANICKÁ ČELEĎ: Lipnicovité (Poaceae 
nebo Gramineae)

PŮVOD ROSTLINY: Indie, Guatemala 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z n a tě / 

listů 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Geranial (35-45%)
Geraniol (5-10%)
Neral (25-40%)
Trans-Beta-Caryophyllene (2-6%)

ORAC: 1.780 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Citronová tráva se pou

žívá na pročištění a zažívání. V časopise

§

i

i

i

i

§

§

i

§ <

i

i

i

i

i



PŘEHLED JEDNODUCHÝCH OLEJŮ

a

a
a

g

Phytotherapy Research byly publikovány 
výsledky výzkumu, k terý  popisuje silné 
protiplísňové vlastnosti povrchově apli
kované citrónové trávy.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI: Protiplísňový, antibak- 
teriální, protiparazitický, antidepresi- 
vum, protizánětlivý, regeneruje pojivové 
tkáně a vazy, rozšiřuje cévy, zlepšuje 
oběh, podporuje lymfatický tok

POUŽITÍ: Infekce močového měchýře, infek
ce dýchacích cest/dutin , zažívací potíže, 
parazité, potrhané vazy/svaly, zadržo
vání tekutin, křečové žíly, salmonela 

VLIV VŮNĚ: Podporuje duševní a duchovní 
uvědomění a čištění 

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného čis
tého rostlinného oleje. (1) N atřít 1-2 kap
ky na potřebné místo, (2) aplikovat na 
čakry a/nebo Vita Flex body, [3] přímo 
vdechovat, (4) rozptylovat vzduchem 
nebo (5) užívat jako doplněk stravy. 

NALÉZÁ SE V: Di-Gize, En-R-Gee, ICP, Inner 
Child, Morning S tart Bar Soap, Morning 
S tart Bath & Shower Gel, MultiGreens, 
Ortho Ease Massage Oil, Ortho Sport 
Massage Oil, Purification, Super C, Su
per Gal

i
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§

(Cypřiš stálezelený, Cupressus 
sempervirens), angl. Cypress 
BOTANICKÁ ČELEĎ: Cypřišovité (Cupressa- 

ceae]
PŮVOD ROSTLINY: Francie, Španělsko 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z větví 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Alpha-Pinene (40-65%)
Beta-Pinene (0,5-3%)
Delta-3-Carene (12-25%)
Limonene (1,8-5%)
Cedrol (0,8-7%)
Myrcene (1-3,5%)
Manoyle Oxide

Iso-pim aradiene 
Karahanaenone 

ORAC: 24.300 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Féničané a Kréťané 

užívali cypřiš na výrobu lodí a luků, 
zatímco Egypťané dělali sarkofágy 
z jeho dřeva. Řekové používali cypřiš 
na vyřezávání soch bohů. Řecké slovo 
„sempervivens", ze k terého je odvozeno 
botanické jméno, znam ená „žít navěky". 
Strom sdílí své jméno s ostrovem  Cypre
ss v USA, kde se používá při bohosluž
bách. Legenda tvrdí, že kříž Ježíše byl 
vyroben z cypřišového dřeva. Často se 
vysazuje na hřbitovech.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Zlepšuje oběh a posi
luje krevní kapiláry; antiinfekční, silně 
protikřečový, brán í zadržování teku tin

POUŽITÍ:  Cukrovka, oběhové potíže, rako
vina (Doktor Jean Valnet), uzemnění, 
stabilizace 

VLIV VŮNĚ: Zmírňuje pocit z trá ty  a vy tváří 
pocit bezpečí a uzemnění. Také pom áhá 
léčit em ocionální traum a, uklidňuje, 
m írní hněv a napom áhá lepšímu běhu 
života. Může pomoci zm írnit dráždivý 
kašel a m írnou hrudní bolest.

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
se 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného 
čistého rostlinného oleje. (1) N atřít 
2-4 kapky na potřebné místo, vm asíro- 
vat sm ěrem  ke středu  těla, (2) aplikovat 
na čakry a/nebo  Vita Flex body, (3) p ří
mo vdechovat, (4) rozptylovat vzduchem 
nebo (5) užívat jako doplněk stravy. 

NALÉZÁ SE V: Aroma Life, Aroma Siez, Cel- 
Lite Magie Massage Oil, HRT, Power 
Meal, R.C.

{Callitris intratropica), angl. Cypress, Blue 
BOTANICKÁ ČELEĎ: Cypřišovité (Cypressa- 

ceae)
PŮVOD ROSTLINY: Austrálie
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METODA EXTRAKCE: Destilace párou z listů 
a dřeva strom u

KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Alpha, Beta, Gamma Eudesmols (18- 
30%]
Guaiol (8-18%)
Bulnesol (5-15%)
Alpha, Beta, a Delta Selinenes (5-10%)

ORAC: 73.100 pTE/lOOg
HISTORICKÉ ÚDAJE: Modrý cypřiš byl ve 

starověku používán jako kadidlo, p a r
fém a na balzamování.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Protizánětlivý, proti- 
virový

POUŽITÍ: Virové infekce (Herpes simplex, 
herpes zoster, opary, lidský papilloma 
v irus atd.)

APLIKACE: (1) N atřít 2-4 kapky na potřebné 
místo, ředění není nutné, krom ě použití 
na velmi citlivou pokožku, (2) aplikovat 
na čakry a/nebo  Vita Flex body, (3) p ří
mo vdechovat, (4) rozptylovat vzduchem 
až 1 hodinu tř ik rá t denně.

NALÉZÁ SE V: A ustralian Blue, Brain Power, 
Essential Beauty Serum-Dry Skin, Hi
ghest Potential

cim a na zm írnění hněvu. Doporučuje 
se jako afrodisiakum  a často se užívá ve 
voňavkářství. Má velmi vydatné, kon
centrované arom a a běžně se používá 
pouze ve velmi malém množství. Měl by 
se vždy ředit, protože má vysoký obsah 
ketonů. Vůně se rozvíjí odlišně v závis
losti na chemii člověka, k terý  se olejem 
natře.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Protizánětlivý, pro- 
tivirový, afrodiziakum , protihlístový, 
uklidňující

POUŽITÍ: Kožní infekce, bolest hlavy, emoč
ní stres, napadení červy, metabolizm us 
cukrů

APLIKACE: Zředí se alespoň 50-50 se směsí 
olejů V-6 a 1-2 kapky se natřou na po
třebné m ísto nebo na čakry/V ita Flex 
body. Velmi malé m nožství oleje Davana 
se obvykle užívá jako doplněk ve sm ě
sích esenciálních olejů.

NALÉZÁ SE V: Trauma Life, Essential Beauty 
Serums

(Davana, Artemisia pallens), angl. Davana 
BOTANICKÁ ČELEĎ: Hvězdnicovité nebo 

složnokvěté (Asteraceae nebo Compo- 
sitae)

METODA EXTRAKCE: Destilace párou z květů 
a listů 

KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Cis-davanone (35-40%)
Trans-davanone (4-6%)
Isodavanone (2-4%)
Nerol (8-12%)
Geraniol (4-6%)

HISTORICKÉ ÚDAJE: Roste v Indii ve ste j
ných oblastech jako santálové dřevo.
V Indii se používal na cukrovku, zažívací 
potíže (vypuzuje parazity), proti infek-

(Kanárník luzonský, Canarium luzonicum), 
angl. Elemi
BOTANICKÁ ČELEĎ: Březulovité (Bursera- 

ceae)
PŮVOD ROSTLINY: Filipíny 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z p ry

skyřice/sm ůly strom u 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Limonene (40-72%)
Alpha-Phellandrene (10-24%)
Sabinene (7-18%)
Elemol (3-8%)

HISTORICKÉ ÚDAJE: Elemi se v Evropě pou
žívá již po sta le tí v m astech na kůži a je 
složkou proslulých léčivých m astí jako 
je baum paralytique. V 17. století ji pou
žíval doktor J. J. Wecker na rány vojáků. 
Elemi p a tří do stejné botanické čeledi 
jako kadidlo [Boswellia carteri) a myrha
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(Commiphora myrrha). Egypťané použí
vali elemi pro balzam ování a následné 
ku ltury  (hlavně v Evropě) ji používaly 
při péči o pleť, vyhlazení vrásek a zlep
šení pružnosti pleti.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI: Silně protikřečová, 
protizánětlivá, antim ikrobiální, an ti
septická

POUŽITÍ: Bolest svalů /nervů, kožní potíže 
(jizvy, akné, vrásky), může být uzemňu- 
jící a používá se k vyčištění mysli.

VLIV VŮNÉ: Má kořeněnou, intensivní vůni, 
která napom áhá meditaci. Může mít 
uzemňující účinky a čistí mysl.

APLIKACE: (1) Natřít 2-4 kapky na potřebné 
místo, (2) aplikovat na čakry a/nebo 
Vita Flex body, (3) přímo vdechovat,
(4) rozptylovat vzduchem nebo (5) po
kud se užívá jako doplněk stravy  p řidat 
1 kapku do kapsle nebo přidat 1 kapku 
do přibližně 30 ml tekutiny  (rýžové 
mléko atd.).

NALÉZÁ SE V: Ortho Sport Massage Oil

EUKALYPTUS MODRY

(Blahovičník kulatoplodý, Eucalyptus 
globulus bicostata), angl. Eucalyptus Blue 
BOTANICKÁ ČELEĎ: M yrtovité (Myrtaceae) 
PŮVOD ROSTLINY: Ekvádor 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z listů 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Alpha-pinene (9-34%)
Arom adendrene (< 9,2%)
1,8-Cineole (Eucalyptol) (21-98%) 
Limonene (4-7%)

HISTORICKÉ ÚDAJE: Modrý eukalyptus se 
pěstuje a destiluje na farmě Young Li
ving v Ekvádoru. Více než 250 let křížili 
v ekvádorských Andách Eucalyptus cítrí- 
odora a Eucalyptus globulus a výsledkem 
je strom , k terý  se nazývá m odrá prysky
řice. Domorodci v Ekvádoru používali 
listy k desinfekci ran  a na odpuzování 
hmyzu.

Přestože obsahuje 56% eukalyptolu, 
jako jediný eukalyptus na světě nevy
volává díky svému vyváženém u chemic
kému složení alergické reakce u osob 
alergických na eukalyptol. Modrý euka
lyptus je upřednostňován před mnoha 
jinými druhy, protože má vyvážené 
chemické složení a nealergenní účinky 
na všechny typy dýchacích potíží. Je 
dobrým  společníkem  jablečníku.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Usnadňuje vykašlává
ní, podporuje pocení, insekticidní, estro- 
genní, protiplísňový, an tibak teriáln í

POUŽITÍ: Podporuje dýchání, napom áhá 
norm álním u dýchání, zm írňuje bolest 
svalů, uklidňující, povzbuzující 

VLIV VŮNÉ: Má čerstvé, vyvážené a povzbu
zující arom a 

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného čis
tého rostlinného oleje. (1) N atřít 2-4 kap
ky na potřebné m ísto nebo břicho,
(2) aplikovat na čakry a/nebo Vita Flex 
body, (3) přímo vdechovat, (4) rozptylo
vat pomocí difuzéru nebo zvlhčovače. 

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte m odrý eukalyptus 
jako doplněk stravy. Velké m nožství 
eukalyptu může být toxické. Udržujte 
z dosahu dětí.

NALÉZÁ SE V: Breathe Again Roll-On

EUKALYPTUS CITRONOVY

(Eukalyptus citrónový, Eucalyptus 
citriodora)
BOTANICKÁ ČELEĎ: M yrtovité (M yrtaceae) 
PŮVOD ROSTLINY: Čína 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z listů 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Cironellal (75-85%)
Neo-isopulegol + Isopulegol (O 10%) 

ORAC: 83.000 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Tradičně se používal 

jako vůně do prádelníků a jako odpuzo
vač hmyzu.
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LÉČIVÉ VLASTNOSTI: Analgetický, proti- 
virový, antibakteriáln í, protiplísňový, 
usnadňuje vykašlávání, insekticidní.

POUŽITÍ: Plísňové infekce (kroužkový liše], 
kandidóza], virové infekce (opar, pásový 
opar)

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného 
čistého rostlinného oleje. (1) N atřít 
2-4 kapky na po třebné místo, (2) apli
kovat na čakry a/nebo  Vita Flex body,
(3) přím o vdechovat nebo (4) rozp ty 
lovat vzduchem  až po 30 m inut tř ik rá t 
denně.

NALÉZÁ SE V: R.C.

EUKALYPTUS PONORÝ

(Eukalyptus ponorý, Eucalyptus dives) 
BOTANICKÁ ČELEĎ: M yrtovité (M yrtaceae) 
PŮVOD ROSTLINY: Austrálie 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z listů  
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Alpha a Beta Phellandrene (23-30%) 
Piperitone (35-45%)
Para-Cymene (6-10%)
Alpha-Thujen (2-6%)
Terpinene-4-ol (3-6%)

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Mukolytický, diuretic- 
ký, an tibak teriáln í

POUŽITÍ: Vysoký tlak, infekce h rd la /p lic / 
dutin

VLIV VŮNĚ: Má čerstvé povzbuzující aroma, 
k teré napom áhá čištění dutin a p růdu
šek

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného 
čistého rostlinného oleje. (1) N atřít 
2-4 kapky na po třebné místo, (2) apli
kovat na čakry a/nebo  Vita Flex body,
(3) přím o vdechovat nebo (4) rozptylo
vat vzduchem.

EUKALYPTUS KULATOPLODÝ

(Eukalyptus kulatoplodý, Eucalyptus 
globulus)
BOTANICKÁ ČELEĎ: M yrtovité (Myrtaceae) 
PŮVOD ROSTLINY: Čína 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z listů 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

1,8-Cineole (Eucalyptol) (58-80%) 
Alpha-pinene (10-22%)
Limonene (1-8%)
Para-Cymene (1-5%)
Trans-Pinocarveol (1-5%) 
A rom adendrene (1-5%)
Globulol (0,5-l,5%)

ORAC: 2.400 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Po tisíciletí užívali 

au s tra lš tí domorodci listy na desinfekci 
ran. Laboratorní te s ty  ukázaly, že E. 
globulus ]e účinné antim ikrobiální čini
dlo, protože obsahuje vysoké procento 
eukalyptolu (klíčová složka mnoha an 
tiseptických ústních vod). Často se po
užívá k léčení dýchacích cest. Podrobně 
byly zkoum ány také jeho účinky na od
puzování hmyzu (Trigg, 1996). Stromy 
eukalyptu byly vysazovány v oblastech 
severní Afriky, aby úspěšně zastavily ší
ření malárie. Podle doktora Jeana Valne- 
ta  dvou procentní roztok eukalyptového 
oleje rozptýlený do vzduchu zničí 70 
procent vzdušné bakterie stafylokoka. 
Někteří lékaři do dnes používají roztok 
eukalyptového oleje při chirurgickém  
ošetření.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Usnadňuje vykašlává
ní, mukolytický, antim ikrobiální, an ti
bakteriální, protiplísňový, protivirový, 
proti s tá rnu tí

POUŽITÍ: Infekce dýchacího systém u/dutin , 
snižuje ucpání nosu a dutin, revm atis
m us/artritida , zklidňuje bolavé svaly 

VLIV VŮNĚ: Podporuje zdraví, pohodu, čiš
těn í a léčení
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APLIKACE: Zředí s e  1 díl esenciálního oleje 
s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného 
čistého rostlinného oleje. (1 )  Natřít 
2-4 kapky na potřebné místo, (2] apli
kovat na čakry a/nebo Vita Flex body, 
(3) přímo vdechovat, (4) rozptylovat 
vzduchem nebo (5) užívat jako doplněk 
stravy.

NALÉZÁ SE V: Dentarome Ultra Toothpaste, 
Ortho Sport Massage Oil, R.C.

EUKALYPTUS AUSTRALSKY

(Eukalyptus australský, Eucalyptus 
polybractea)
BOTANICKÁ ČELEĎ-. M yrtovité (M yrtaceae) 
PŮVOD ROSTLINY: Austrálie 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z listů 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

1,8-Cineole (Eucalyptol) [60-80%] 
Limonene [1-5%]
Para-Cymene (1-5%)
Alpha-pinene (1-5%)

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Protivirový, anti- 
bakteriální, protizánétlivý, usnadňuje 
vykašlávání, mukolytický, odpuzovač 
hmyzu

POUŽITÍ: Akné, infekce močových cest/m o
čového měchýře, virové infekce [opar] 

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného 
čistého rostlinného oleje. [1] N atřít 
2-4 kapky na potřebné místo, [2] apli
kovat na čakry a/nebo Vita Flex body, 
[3] rozptylovat vzduchem nebo nakapat 
do zvlhčovače nebo [4] užívat jako dopl
něk stravy.

EUKALYPTUS ZÁŘIVÝ

[Eukalyptus zářivý, Eucalyptus radiatd) 
BOTANICKÁ ČELEĎ: M yrtovité [Myrtaceae] 
PŮVOD ROSTLINY: Austrálie 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z listů

KLÍČOVÉ SLOŽKY:

1,8-Cineole [Eucalyptol] [60-75%]
Alpha Terpineol [5-10%]
Limonene [4-8%]
Alpha-pinene [2-6%]

LÉČIVÉ VLASTNOSTI: Antibakteriální, p ro ti
virový, usnadňuje vykašlávání, p ro tizá
nétlivý

POUŽITÍ: Infekce dýchacích cest/du tin , vi
rové infekce, v kombinaci s bergam otem  
působí pro ti v iru  Herpes simplex 

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného 
čistého rostlinného oleje. [1] N atřít 
2-4 kapky na potřebné místo, [2] apli
kovat na čakry a/nebo  Vita Flex body, 
[3] přímo vdechovat, [4] rozptylovat 
vzduchem nebo nakapat do zvlhčovače. 

NALÉZÁ SE V: AromaGuard M ountain Mist 
Deodorant, Carbozyme, Dentarom e 
Toothpaste, Dentarom e Plus Toothpas
te, Dentarom e Ultra Toothpaste, Kid- 
Scents Toothpaste, Raven, R.C., Thieves, 
Thieves Bar Soap, Thieves Roaming 
Hand Soap, Thieves Household Clea
ner, Thieves Lozenges [hard]. Thieves 
Lozenges [soft]. Thieves spray. Thieves 
Wipes

[Fenykl obecný, Foeniculum vulgare), 
angl. Fennel
BOTANICKÁ ČELEĎ: Miskovité nebo okolič- 

naté [Apiaceae nebo Umbelliferae] 
PŮVOD ROSTLINY: Maďarsko 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z listů 

z drcených semen [plodů]
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Trans-Anethol [60-80%]
Fenchone + Linalol [12-16%] 
Alpha-pinene [3-5%]
Methyl Chavicol [2-5%]

ORAC: 238.400 pTE/lOOg
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HISTORICKÉ ÚDAJE: Ve Středověku se věřilo, 
že odhání zlé duchy a chrání p řed  kouzly 
čarodějnic. Větvičky se věšely nad dve
ře, aby odehnaly zlé duchy. Stovky let se 
sem ena fenyklu používaly na podporu 
trávení a k vyrovnání m enstruačních 
cyklů. Je uveden v Eberském Papyru (16. 
st. př. n. 1.}, což je sta roegyp tský  seznam  
877 Receptů a receptů  a zároveň jeden 
z nejstarších známých lékařských zá
znamů. Je uveden v Hildegardině Medi
cíně, kompilaci raných německých léčiv 
od uznávané Benediktinské bylinkářky 
Hildegardy z Bingenu (1098-1179).

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  A ntidiabetikum , proti- 
zánětlivý, p ro ti nádorům , podobný es- 
trogenu, pomoc při trávení, protiparazi- 
tický (červi), antiseptický, protikřečový, 
analgetikum , zvyšuje m etabolizm us

POUŽITÍ: Cukrovka, rakovina, obezita, a r 
tritida/revm atism us, infekce močových 
cest, zadržování tekutin , střevn í parazi
té, m enstruační po tíže/p rem enstruačn í 
syndrom , zažívací potíže

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného 
čistého rostlinného oleje. (1) N atřít 
2-4 kapky na po třebné místo, (2) apli
kovat na čakry a/nebo  Vita Flex body,
(3) přím o vdechovat, (4) rozptylovat 
vzduchem nebo (5) užívat jako doplněk 
stravy.

VAROVÁNÍ: Vyvarujte se užívání při epile
psii

NALÉZÁ SE V: ComforTone, CortiStop Wo
men's, Detoxzyme, Di-Gize, Dragon 
Time, Dragon Time Bath & Shower Gel, 
Dragon Time Massage Oil, Essentialzy- 
me, Estro, FemiGen, ICP, K&B, Mister, 
ParaFree, Power Meal, Prenolone Plus 
Body Cream, SclarEssence.

(Galbanum, Ferula gummosa], 
angl. Galbanum
BOTANICKÁ ČELEĎ: Miříkovité nebo okolič- 

naté (Apiaceae nebo Umbelliferae) 
PŮVOD ROSTLINY: Irán 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou ze 

sm ůly/pryskyřice získané ze stonků 
a větví 

KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Alpha-Pinene (5-21%)
Beta-Pinene (5-21%)
Delta-3-Carene (2-16%)
Myrcene (2,5-3,5%)
Sabinene (0,3-3%)

ORAC: 26.200 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Je uveden v Egyptském 

papyru a Starém zákoně (Exodus 30:34), 
význam ný svými léčivými a duchovními 
vlastnostm i. Starověký řím ský h istorik  
Dioscorides dokládá, že se galbanum 
užívalo proti křečím, na zm írnění boles
ti a jako diuretikum .

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Antiseptický, analgetic- 
ký a lehce protikřečový, protizánětlivý, 
stim ulant oběhu, proti záchvatům křečí

POUŽITÍ: Zažívací potíže (průjem), nervové 
napětí, revm atism us, kožní onemocnění 
(zjizvená tkáň, vrásky).

VLIV VŮNÉ: Harmonický a vyvažující, zesi
luje duchovní uvědom ění a meditaci. Při 
kombinaci s kadidlem nebo santálovým  
dřevem výrazně roste  frekvence.

APLIKACE: Doplněk stravy: zředí se 1 díl 
galbanum  s 1 dílem rostlinného oleje, 
vloží se do kapsle a užívá se až tř ik rá t 
denně nebo dle potřeby. (1) Natřít 
2-4 kapky na potřebné místo, (2) apli
kovat na čakry a/nebo Vita Flex body,
(3) přím o vdechovat, (4) rozptylovat 
vzduchem až 1 hodinu tř ik rá t denně 
nebo (5) užívat jako doplněk stravy.

NALÉZÁ SE V: Exodus II, Gathering, G ratitu
de, Highest Potential
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(Citroník rajský, Citrus paradisí), 
angl. Grapefruit
BOTANICKÁ ČELEĎ: Routovité (Rutaceae) 
PŮVOD ROSTLINY: Jižní Afrika a Kalifornie 

(Grapefruit je kříženec mezi Citrus maxi
ma a Citrus sinensis)

METODA EXTRAKCE: Lisované za studená 
z kůry 

KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Limonene (88-95%)
Myrcene (1-4%)

ORAC: 22.600 pTE/lOOg 
LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Protinádorový, meta- 

bolický stim ulant, antiseptický, detoxi- 
kující, diuretický, rozpouští tuky, čistí 
ledviny, lymfatický a vaskulární systém, 
antidepresivum . Bohatý na limonene, 
jehož schopnost působit proti rů stu  
nádoru byla podrobně zkoum ána ve více 
než 50 klinických studiích.

POUŽITÍ: Alzheimer, zadržování tekutin, 
deprese, obezita, ja tern í poruchy, úz
kost, celulitida 

VLIV VŮNÉ: Osvěžující a povznášející. Ve 
studii z roku 1995 na japonské Mie Uni
versity bylo zjištěno, že citrusové vůně 
povzbuzovaly imunitu, navodily relaxaci 
a tlum ily depresi.

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného 
čistého rostlinného oleje. ( 1 )  Natřít 
2-4 kapky na potřebné místo, (2) apli
kovat na čakry a/nebo Vita Flex body,
(3) přímo vdechovat, (4) rozptylovat 
vzduchem nebo (5) užívat jako doplněk 
stravy.

VAROVÁNÍ: Vyvarujte se aplikaci na kůži, 
k terá bude vystavena slunečnímu záření 
nebo UV záření v průběhu následujících 
24 hodin.

NALÉZÁ SE V: Cel-Lite, Magie Massage Oil, 
Citrus Fresh, GLF, Power Meal, Super C

HiRNANEK MODRY

(Heřm ánek modrý, Tanacetum annuum), 
angl. Tansy, Blue
BOTANICKÁ ČELEĎ: Hvězdnicovité nebo 

složnokvěté (Asteraceae nebo Compo- 
sitae)

PŮVOD ROSTLINY: Maroko 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z kve

toucí rostliny 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Camphor (10-17%)
Sabinene (10-17%)
Beta-Pinene (5-10%)
Myrcene (7-13%)
Alpha-Phellandrene (5-10%) 
Para-Cymene (3-8%)
Chamazulene (3-6%)

ORAC: 68.800 pTE/lOOg 
LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Protizánětlivý, anal- 

getikum /anestetikum , proti svědění, 
relaxant, podobný horm onu 

APLIKACE: Doplněk stravy: 2 kapky do 
kapsle, užívat tř ik rá t denně nebo dle po
třeby. (1) N atřít 2-4 kapky na potřebné 
místo, ředění není nutné, krom ě použití 
na velmi citlivou kůži, (2) aplikovat na 
čakry a/nebo Vita Flex body, (3) přímo 
vdechovat, (4) rozptylovat vzduchem až 
1 hodinu tř ik rá t denně.

NALÉZÁ SE V: Acceptance, A ustralian Blue, 
Awaken, Dragon Time Bath & Shower 
Gel, Dream Catcher, Evening Peace Bath 
& Shower Gel, Highest Potential, Juva 
Flex, Juva Tone, KidScents Shampoo, 
KidScents Tender Tush, Peace & Cal
ming, Release, SARA, Valor, Valor Mois
turizing Bar Soap

HEŘMÁNEK PRAVÝ

[Matricaria recutita), angl. Chamomile, 
German
BOTANICKÁ ČELEĎ: Hvězdnicovité nebo 

složnokvěté (Asteraceae nebo Compo- 
sitae)
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PŮVOD ROSTLINY: Utah, Idaho, Egypt, Ma
ďarsko

METODA EXTRAKCE: Destilace párou z květů
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Chamazulene (2-5%)
Bisabolol Oxide A (32-42%) 
Trans-Beta-Farnesene (18-26%)
Bisbolol Oxide B (3-6%)
Bisabolol Oxide A (3-6%)
Cis Spiro Ether (4-8%)

ORAC: 218.600 pTE/lOOg
HISTORICKÉ ÚDAJE: Uveden v Dioscoridově 

prvním  evropském  všeobecně uzná
vaném průvodci medicíny De Materia 
Medíca (78 n. 1.), k te rý  se stal s tandardn í 
referenční prací bylinné léčby na více 
než 1700 let.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Silný antioxidant (b rá
ní peroxidaci lipidů), protinádorový, 
protizánětlivý, relaxant, anestetický. 
Podporuje zažívání, funkci ja ter a žluč
níku.

POUŽITÍ: Infekční ž lou tenka/tučná játra, 
arterioskleróza, nespavost, nervové 
napětí, a rtritida , syndrom  karpálního 
tunelu, kožní problém y (akné, ekzém, 
jizvy)

VLIV VŮNĚ: Rozptyluje hněv, stabilizuje 
emoce, pom áhá uvolňovat emoce spoje
né s m inulostí. Uklidňuje a čistí mysl.

APLIKACE: Doplněk stravy: 2 kapky do 
kapsle, užívat tř ik rá t denně nebo dle 
potřeby. (1) N atřít 2-4 kapky na p o třeb 
né místo, (2) aplikovat na čakry a/nebo 
Vita Flex body, (3) přím o vdechovat,
(4) rozptylovat vzduchem až 1 hodinu 
tř ik rá t denně nebo (5) užívat jako dopl
něk stravy.

NALÉZÁ SE V: A R T Day Activator, A R T 
Night Reconstructor, ComforTone, Endo- 
Flex, JuvaTone, Surrender

HEŘMÁNEK RIMSKY

(Heřm ánek římský; Chamaemelum nobile), 
angl. Chamomile, Roman 
BOTANICKÁ ČELEĎ: Hvězdnicovité nebo slož- 

nokvěté (Asteraceae nebo Compositae) 
PŮVOD ROSTLINY: Utah, Francie 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z květů 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Isobutyl Angelate + Isamyl M ethacrylate 
(30-45%)
Isoamyl Angelate (12-22%)
Methyl Allyl Angelate (6-10%)
Isobutyl n-butyrate (2-9%)
2-Methyl Butyl Angelate (3-7%)

ORAC: 240 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Používán v Evropě na 

regeneraci kůže. Již sta le tí heřm ánek 
používají m atky k uklidnění plačí
cích dětí, na zažívací a ja terní potíže 
a k zm írnění bolesti zubů.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Relaxant, protikřečo- 
vý, protizánětlivý, protiparazitický, na 
regeneraci nervů, anestetický, detoxiku- 
je krev a já tra

POUŽITÍ: Zmírňuje neklid, úzkost, ADHD, 
deprese, nespavost, kožní onemocnění 
(akné, zánět kůže, ekzém)

VLIV VŮNĚ: Je uklidňující a uvolňující a p ro 
to může zm írňovat depresi, nespavost 
a stres. Zmenšuje úzkost, podrážděnost 
a nervozitu. Může také tiš it hněv, stabi
lizovat emoce a pom áhat uvolnit emoce 
spojené s minulostí.

APLIKACE: (1) Natřít 2-4 kapky na potřebné 
místo, kotníky nebo zápěstí, (2) aplikovat 
na čakry a/nebo Vita Flex body, (3) p ří
mo vdechovat, (4) rozptylovat vzduchem 
nebo (5) užívat jako doplněk stravy. 

NALÉZÁ SE V: Awaken, Clarity, Dragon Time 
Bath & Shower Gel, Forgiveness, Gene
sis Hand & Body Lotion, Gentle Baby, 
Harmony, Joy, Juva Flex, K&B, KidScents 
Tender Tush, Motivation, M-Grain, Rehe- 
mogen. Surrender, W olfberry Eye Cream
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(Hřebíčkovec vonný, Syzygium aromati- 
cumi), angl. Clove 

BOTANICKÁ ČELEĎ: Olivovníkovité (Olea- 
ceae)

PŮVOD ROSTLINY: Madagaskar, Špice Is
lands (Ostrovy koření)

METODA EXTRAKCE: Destilace párou z pou
pěte a stonku 

KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Eugenol (75-87%)
Eugenol Acetate (8-15%) 
Beta-Carophyllene (2-7%)

ORAC: 1.078.700 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Obyvatelé na ostrově 

Ternate neznali žádné epidemie až do 
16. století, kdy holandští dobyvatelé zni
čili všechny strom y hřebíčkovce, k teré 
na ostrově rostly. Při následné epidemii 
mnoho ostrovanů zemřelo. Hřebíček byl 
údajné součástí „Marseilleského octa" 
nebo „Octa č ty ř zlodějů", k teré  užívali 
vykradači hrobů na svou ochranu bě
hem morové epidemie v 15. století.

Hřebíček je uveden v Hildegardiné Me
dicíně, kompilaci raných německých léčiv 
od uznávané Benediktinské bylinkářky 
Hildegardy z Bingenu (1098-1179).

Léčitelé v Číně a Indii používali pou
pata hřebíčkovce jako součást léčby už 
od starověku.

Eugenol, hlavní složka hřebíčku, se po 
léta používal v zubním prům yslu k um r
tvení dásní.

Courmont a kol. dokázali, že 0,05% 
roztok eugenolu z hřebíčkového oleje 
stačí na zničení bacilu tuberkulózy 
(Gattefossé, 1990).

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  P r o t i  S t á r n u t í ,  p r o t i  

n á d o r ů m ,  a n t i m i k r o b i á l n í ,  p r o t i p l í s ň o -  

v ý ,  p r o t i v i r o v ý ,  a n a l g e t i c k ý / a n e s t e t i c k ý ,  

a n t i o x i d a n t ,  p r o t i s r á ž l i v ý ,  p r o t i z á n é t l i -  

vý ,  c h r á n í  ž a l u d e k  ( v ř e d y ) ,  p r o t i p a r a z i -  

t i c k ý  ( č e r v i ) ,  s i l n é  p r o t i k ř e č o v ý

POUŽITÍ:  Proti stárnu tí, kardiovaskulární 
nemoci, artritida/revm atism us, infekční 
žloutenka, střevn í paraziti/infekce, na 
utišení všech typů bolesti, infekce h r
d la /du tin /p lic , oční zákaly, vředy, vši, 
bolest zubů, akné

VLIVVŮNÉ: Mentální stim ulant; podporuje 
spánek, napom áhá tvorbě snů a vy tváří 
pocit bezpečí a odvahy.

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
se 4 díly směsi olejů V-6 nebo jiného 
čistého rostlinného oleje. (1) Natřít 
2-4 kapky na potřebné místo, dásně 
nebo ústa, (2) aplikovat na čakry a/nebo 
Vita Flex body, (3) přím o vdechovat,
(4) rozptylovat vzduchem (5) užívat 
jako doplněk stravy. Na dráždivý kašel 
přidat kapku na zadní část jazyka.

VAROVÁNÍ: Protisrážlivé vlastnosti mohou 
zesílit při kombinaci s W arfarinem, aspi
rinem  apod.

NALÉZÁ SE V: Abundance, AromaGuard 
Meadow Mist, AromaGuard Mountain 
Mint, BLM, Carbozyme, Dentarome Too- 
thapaste, Dentarom e Plus Toothpaste, 
Dentarom e Ultra Toothpaste, En-R-Gee, 
Essentialzyme, ImmuPower, K&B, Kid- 
Scents Toothpaste, Longevity, Longevity 
Softgels, Melrose, PanAway, ParaPree, 
Thieves, Thieves Foaming Hand Soap, 
Thieves Household Cleaner, Thieves 
Lozenges (hard). Thieves Lozenges 
(soft). Thieves Spray, Thieves Wipes, 
Transform ation

(Jablečník obecný, Hyptís suaveolens), 
angl. Dorado Azul
BOTANICKÁ ČELEĎ: Hluchavkovité (Lamia- 

ceae)
PŮVOD ROSTLINY: Ekvádor 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou ze 

s to n k u /lis tů /k v ě tů  (nadzemní části) 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Alpha- Fenchol (4-12%)
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Beta-Pinene (7-12%)
Bicyclogermacrene (4-8%)
Eucalyptol 1,8-Cineole (23-46%) 
Sabinene (7-18%)

HISTORICKÉ ÚDAJE: AŽ do roku 2006 byl 
jablečník v Ekvádoru považován za pou
hý plevel. Dokonce ani neměl botanický 
název do doby, než jej Gary Young popr
vé destiloval, analyzoval a označil. Při 
destilaci má červenou barvu  a dom orod
ci jej užívají k potlačení rakoviny.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Protizánětlivý, an 
tiseptický, antibakteriáln í, resp iračn í 
stim ulant

POUŽITÍ: Rýma, kašel, chřipka, bronchitida, 
astm a, alergické reakce, k teré způso
bují stažen í a ohrožují dýchání, jakékoli 
ohrožení dýchacích cest, vyrovnává 
hormony, rozšiřuje cévy, stim ulant 
oběhu, a rtritické a revm atoidní typy 
bolesti, redukuje kandidózu a jiné s třev 
ní potíže, zažívání, hygienická opatření 
v ústech, zlepšuje náladu

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného 
čistého rostlinného oleje. (1) N atřít 
2-4 kapky na po třebné m ísto nebo b ři
cho, (2) aplikovat na čakry a/nebo  Vita 
Flex body, (3) přím o vdechovat, (4) roz
ptylovat vzduchem až po 30 m inut t ř i 
k rá t denně nebo (5) užívat jako doplněk 
stravy  (1-10 kapek nakapat do kapsle 
nebo dát 1-2 kapky pod jazyk nebo p ři
dat do vody).

ŝsssssŝ
(Jalovec skalní, Juniper US osteosperma a  ]  

scopuloruní), angl. Juniper 
BOTANICKÁ ČELEĎ: Cypřišovité (Cupressa- 

ceae)
PŮVOD ROSTLINY: Utah 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou ze 

s to n k ů /lis tů /k v ě tů  (nadzem ní části)

KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Alpha Pinene (20-40%)
Sabinene (3-18%)
Myrcene (1-6%)
Camphor (10-18%)
Limonene (3-8%)
Bornyl Acetate (12-20%)
Terpinene-4-ol (3-8%)

ORAC: 169.000 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Ve středověku se 

svazky plodů jalovce věšely nade dveře, 
aby odehnaly čarodějnice. Po sta le tí se 
používá jako diuretikum . Do nedávná 
na nemocničních odděleních ve Francii 
pálily větévky jalovce a rozm arýnu na 
ochranu před infekcí.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Antiseptický, č is tí/s ti
muluje trávení, čistí, detoxifikuje, zvyšu
je oběh ledvinam i a podporuje vylučová
ní toxinů, podporuje regeneraci nervů

POUŽITÍ:  Kožní potíže (akné, ekzém), infek
ce močových cest/m očového měchýře, 
zadržování teku tin  

VLIV VŮNĚ: Navozuje pocity zdraví, lásky 
a m íru a může pomoci zvýšit duchovní 
uvědom ění 

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného čis
tého rostlinného oleje. (1) N atřít 2-4 kap
ky na potřebné místo, (2) aplikovat na 
čakry a/nebo Vita Flex body, (3) přímo 
vdechovat, (4) rozptylovat vzduchem 
nebo (5) užívat jako doplněk stravy. 

NALÉZÁ SE V: 3 Wise Men, Awaken, Cel-Li- 
te Magic Massage Oil, Di-Gize, Dream 
Catcher, En-R-Gee, Grounding, Hope,
Into the Future, K&B, Morning S tart Bar 
Soap, Morning S tart Bath & Shower Gel, 
Ortho Ease Massage Oil

(Jasmin pravý. Jasmínům officinale), 
angl. Jasmine
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BOTANICKÁ ČELEĎ: Olivovníkovité (Olea- 
ceae)

PŮVOD ROSTLINY: Indie 
METODA EXTRAKCE: Extrakce vyluhováním 

z květu. Jasmín je ve skutečnosti „esen
ce“, ne esenciální olej. Květy se musí 
sbírat v noci, pro zachování co nejinten- 
zivnéjší vůně.

Poznámka: Na výrobu jednoho kilogramu 
jasmínového oleje je po třeba přibližně 
tisíc kilogramů jasmínu nebo 7,9 milionů 
čerstvých, nerozvitých květů. Květy se 
musí sbírat před  východem slunce nebo 
většina vůně vyprchá. Pokud se květy 
pomačkají, jejich kvalita se může také 
zhoršit. 1 kilogram čistého jasmínového 
oleje může s tá t 2400 až 9000 dolarů.
Pro srovnání, jeden kilogram syntetic
kého jasmínového oleje je k dostání za 7 
dolarů, ale nemá stejnou terapeutickou 
kvalitu jako čistý olej.

KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Benzyl Acetate (18-28%)
Benzyl Benzoate (14-21%)
Linalol (3-8%)
Phytol (6-12%)
Isophytol (3-7%)
Squalene (3-7%)

HISTORICKÉ ÚDAJE: Přezdívá se mu „krá
lovna noci" a „úplněk v remízku". Již 
staletí ženy rády používají jasm ín kvůli 
jeho nádherné, svůdné vůni.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI: Povznášející, antide- 
presivum, stimulující, an tibak teriáln í

POUŽITÍ: Úzkost, deprese, m enstruační 
problémy/PMS, kožní potíže (ekzém, 
vrásky, m astná pleť), frigidita 

VLIV VŮNĚ: Povznášející, pom áhá proti be
znaději, nervovému vyčerpání, úzkosti, 
depresi, lhostejnosti a apatii. Univerzitní 
vědci v Japonsku zjistili, že rozprašová
ní určitých vůní v p rostřed í kanceláří 
výrazné zvýšilo m entální p řesnost 
a koncentraci. Rozprašovaný citron 
snížil počet chyb o 54%, jasm ín o 33%

a levandule o 20%. Když byly vůně roz
prašovány během zkoušky, výsledky se 
zlepšily až o 50%.

APLIKACE: (1) N atřít 2-4 kapky na potřebné 
místo, (2) aplikovat na čakry a/nebo 
Vita Flex body, (3) přím o vdechovat,
(4) rozptylovat vzduchem nebo (5) uží
vat jako doplněk stravy.

NALÉZÁ SE V: Awaken, Clarity, Dragon Time, 
Dragon Time Bath & Shower Gel, Dragon 
Time Massage Oil, Evening Peace Bath & 
Shower Gel, Forgiveness, Genesis Hand 
& Body Lotion, Gentle Baby, Harmony, 
Highest Potential, Inner Child, Into the 
Future, Joy, Lady Sclareol, Lavender 
Volume Conditioner, Lavender Volume 
Shampoo, Sensation Hand & Body Loti
on, Sensation Massage Oil a Sensation 
Bath & Shower Gel

JEDLE BALZÁMOVÁ (IDAHO)

{Abies balsamea), angl. Fir, Balsam 
BOTANICKÁ ČELEĎ: borovicovité (Pinaceae, 

angl. pine)
PŮVOD ROSTLINY: Náhorní plošiny u Bo

nners Ferry, Idaho 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z listů  

(jehličí) a větví 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Alpha-Pinene (28-49% )
Beta Pinene (14-24%)
Camphene (13-20%)
Limonene (13-20%)

ORAC: 20.500 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Jedle je v dnešní době 

běžné používána o vánocích, po léta 
byl strom  ceněn pro svoje léčivé účin
ky a schopnost léčit dýchací problémy 
a svalové a revm atické bolesti.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Protisrážlivé, protizá- 
nétlivé

POUŽITÍ:  Infekce krčn í/p licn í/du tin , únava, 
a rtritida/revm atism us, infekce močo
vých cest, skolióza/lum bago/ischias
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VLIVVŮNÉ: Uzemnění, povzbuzuje mysl 
a relaxuje tělo.

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného čis
tého rostlinného oleje, vloží se do kapsle 
a podle po třeby užívá až tř ik rá t denně.
(1) N atřít 2-4 kapky na po třebné místo 
nebo použít čistý  na Raindrop techniku,
(2) aplikovat na čakry  a/nebo  Vita Flex 
body, (3) přím o vdechovat, (4) rozp ty 
lovat vzduchem nebo (5) jako výživový 
doplněk.

NALÉZÁ SE V: Animal Scents Ointment, 
Believe, ELM, En-R-Gee, Egyptian Gold, 
Gratitude, Sacred Mountain, Sacred 
Mountain Bar Soap, Transform ation.

JEDLE DOUGLASKA

(Douglaska tisolistá, Pseudotsuga 
menziesii), angl. Fir, Douglas 
BOTANICKÁ ČELEĎ: Jedlovité (Abietaceae) 
PŮVOD ROSTLINY: Idaho 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z listů 

ze d řeva/kůry /větv iček /jeh lič í 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Alpha-pinene (25-40% )
Beta-pinene (7-15%)
Limonene (6-11%)
Bornyl Acetate (8-15%)

ORAC: 69.000 pTE/lOOg 
LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Proti nádorům , anti- 

oxidant, protiplísňový, proti bolesti

POUŽITÍ: Infekce dýchacích cest/du tin  
APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 

s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného 
čistého rostlinného oleje. (1) N atřít 
2-4 kapky na po třebné místo, (2) apli
kovat na čakry  a/nebo  Vita Flex body, 
(3) přím o vdechovat nebo (4) rozptylo
vat vzduchem.

NALÉZÁ SE V: Regenolone M oisturizing 
Cream

(Jedle ojíněná. Ah/es concolor), angl. Fir, 
W hite
BOTANICKÁ ČELEĎ: Borovicovité (Pinaceae) 
PŮVOD ROSTLINY: Idaho 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z listů 

ze dřeva/kůry /větv iček /jeh ličí 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Alpha-pinene (8-12%)
Beta-pinene (20-30%)
Camphene (7-15%)
Bornyl Acetate (11-16%)
Delta Cadinene (2-7%)

ORAC: 47.900 pTE/lOOg 
LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Proti nádorům , proti- 

rakovinný, antioxidant, proti bolesti

POUŽITÍ: Infekce dýchacích cest, protip lís
ňový

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného 
čistého rostlinného oleje. (1) Natřít 
2-4 kapky na potřebné místo, (2) apli
kovat na čakry a/nebo  Vita Flex body,
(3) přím o vdechovat nebo (4) rozptylo
vat vzduchem.

NALÉZÁ SE V: AromaGuard M ountain Mint 
Deodorant, A ustralian Blue, Grounding, 
Highest Potential, Into the Future

Ci!EESI3
(Jedlovec kanadský, Tsuga canadensis), 
angl. Tsuga
BOTANICKÁ ČELEĎ: Borovicovité (Pinaceae) 
PŮVOD ROSTLINY: Kanada 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z jeh

ličí a větviček z jehličnatého strom u, 
běžně známého jako jedlovec 

KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Alpha- a Beta-Pinene (18-25%) 
Camphene (12-18%)
Limonene + Beta Phellandrene (3-7%) 
Bornyl Acetate (28-38%)
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Tricyclene (4-8%)
Myrcene (1-3%)

ORAC: 7.100 [iTE/lOOg 
LÉČIVÉ VLASTNOSTI;  Analgetikum, antirev- 

matický, čistí krev, stim ulant

POUŽITÍ: Dýchací potíže, infekce ledvin/ 
močové, kožní potíže, pohlavní choroby 

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného 
čistého rostlinného oleje. (1) N atřít 
2-4 kapky na potřebné místo, (2) apli
kovat na čakry a/nebo Vita Flex body,
(3) přímo vdechovat, (4) rozptylovat 
vzduchem nebo (5) užívat jako doplněk 
stravy.
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(Kadidlovník, Boswellia carteri), 
angl. Frankincense
BOTANICKÁ ČELEĎ: Březulovité (Bursera- 

ceae)
PŮVOD ROSTLINY: Somálsko 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou ze 

sm ůly/pryskyřice 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Alpha-Pinene (28-49%)
Limonene (10-16%)
Sabinene (3-7%)
Myrcene (8-12%)
Beta Caryophyllene (3-7%)
Alpha Thuyene (4-8%)
Paracymene (2-5%)

ORAC: 630 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Kadidlo je také známé 

pod názvem „olibanum", název frankin
cense je odvozen ze středověkého fran
couzského slova, k teré znam ená „pravé 
kadidlo". Kadidlo se na Blízkém východě 
považuje za „olej svátého pomazání" 
a už tisíce let se používá při nábožen
ských obřadech. Bylo velmi dobře známé 
za doby Ježíše Krista pro svou léčivou 
a pomazávací moc a bylo také jedním 
z darů předaných Ježíšovi při narození.

Kadidlo mělo ve starověku větší cenu 
než zlato, „používalo se k léčbě všech 
v té době známých nemocí" a vlastnili 
jej pouze velmi bohatí lidé. Je uveden 
v Eberském Papyru (16. st. př. n. 1.), což 
je staroegyptský  seznam  877 Receptů 
a receptů a zároveň jeden z nejstarších 
známých lékařských záznamů.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI: Protinádorový, stim u
lant imunity, antidepresivum , relaxuje 
svaly

POUŽITÍ: Deprese, rakovina, infekce dýcha
cích cest, stim uluje im unitu

VLIV VŮNĚ: Napomáhá duchovnímu uvě
domění, podporuje meditaci, vylaďuje 
názorový postoj, povznáší ducha.

Kadidlo obsahuje seskviterpeny, k teré 
stim ulují limbický systém  mozku (cen
trum  pam ěti a emocí) a hypotalam us, 
žlázy šišinky a hypofýzy. Hypotalamus 
je hlavní žláza lidského těla, k terá 
produkuje mnoho životně důležitých 
horm onů včetně horm onu štítné žlázy 
a růstového hormonu.

APLIKACE: (1) N atřít 2-4 kapky na potřebné 
místo, (2) aplikovat na čakry a/nebo 
Vita Flex body, (3) přím o vdechovat,
(4) rozptylovat vzduchem nebo (5) po
kud se užívá jako doplněk stravy, zředí 
se 1 díl esenciálního oleje se 4 kapkami 
směsi olejů V-6 nebo olivového oleje, 
vloží se do kapsle a užívá se jedna kapsle 
před  každým  jídlem nebo dle potřeby.

NALÉZÁ SE V: 3 Wise Men, Abundance, 
Acceptance, A R T Day Activator, A R T 
Gentle Roaming Cleanser, A R T Night 
Reconstructor, Awaken, Belize, Boswe
llia W rinkle Cream, Brain Power, Cla- 
raDerm, CortiStop Women's, Exodus, 
Egyptian Gold, Exodus 11, Forgiveness, 
Gathering, Gratitude, Harmony, Highest 
Potential, Humility, ImmuPower, In
spiration, Into the Future, KidScents 
Tender Tush, Longevity, Longevity Soft- 
gels, Progessence Plus Serum, Protec,
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Transform ation, Trauma Life, Valor, 
Valor Bar Soap, W olfberry Eye Team

KADIDLOPOSVATNÉ

(Kadidlovnik pravý, Boswellia sacra), 
angl. Frankincense, Sacred 
BOTANICKÁ ČELEĎ: Březulovité (Bursera- 

ceae)
PŮVOD ROSTLINY: Omán 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou ze 

sm ůly/pryskyřice 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Alpha-Pinene (53-90%)
Camphene (1-4%)
Sabinene (1-7%)
Para-cym ene (0,4-4%)
Limonene (2-7,5%)

HISTORICKÉ ÚDAJE: Kadidlovníkový olej 
od společnosti Young Living je první 
ománské kadidlo, k teré je dostupné 
všem. Dříve k němu měla přístup  pouze 
saudská královská rodina a několik vy
volených z Ománu. Tato vonná esence je 
považována za nej vzácnější a nejvyhle- 
dávanější na celém světě. Po patnácti 
letech výzkumu, patnácti výpravách do 
Ománu a nesčetných setkáních a jedná
ních s om ánským i představiteli získal 
Gary Young historicky první povolení 
k vývozu oleje, povolení na výstavbu de- 
stilačního zařízení Young Living v zemi 
a exportu výsledného esenciálního oleje. 
Gary Young na výstavu ománského des- 
tilačního zařízení Young Living osobně 
dohlížel. Společnost Young Living uza
vřela smlouvu s m ístním i pěstiteli na do
dávku ománské pryskyřice. Díky tomu 
mohou lidé na Západě zažít jedinečné 
duchovní vlastnosti, k teré kadidlo skýtá.

Ománské kadidlo je považováno 
za kadidlo našich předků  a trad ičn í 
duchovní olej biblické doby. Lidé věří, 
že z této  k rásné bílé bojaři pryskyřice 
pochází kadidlo, k teré přinesli malému 
Ježíši darem . Věda postupně dokum en

tuje nesm írné léčivé vlastnosti, k teré 
uživatelé tohoto oleje již znají.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI: Testy ukázaly, že ka
didlo je protinádorová látka, k terá je 
schopná vypnout DNA nádorových buněk 
a opravit DNA do původního stavu. Bylo 
také prokázáno, že kadidlovníkový olej 
regeneruje ploténky, chrupavku a kosti. 
Terapeutický léčivý kadidlovníkový olej 
obsahuje kyselinu boswellovou, k terá je 
mocným protizánětlivým  činidlem na 
revm atoidní a rtritidu  a osteoporózu.

TRADIČNÍ POUŽITÍ: Podporuje zdraví po 
kožky a léčí žaludeční potíže, vředy, 
rakovinu, onem ocnění zubů a dásní, 
špatnou krev, infekce, duševní poruchy 
a kousnutí hmyzem. Je uklidňující, medi- 
tativní, relaxační a napom áhá vyššímu 
stavu duchovního uvědom ění a vyšší 
úrovni vědomí a vnímavosti.

APLIKACE: Zředění není nutné, kromě po
užití na velmi citlivou kůži. (1) N atřít 
2-4 kapky na potřebné místo, (2) apli
kovat na čakry  a/nebo Vita Flex body,
(3) přím o vdechovat, (4) rozptylovat 
vzduchem až 1 hodinu tř ik rá t denně 
nebo (5) užívat jako doplněk stravy;
2 kapky nakapat do kapsle a užívat t ř i
k rá t denně nebo dle potřeby nebo přidat
1-2 kapky do vody a vypít.

NALÉZÁ SE V: Common Sense Essentials oil 
blend

DOPLNĚK K: klasické kadidlo Boswellia 
carteri

(Kafrovník pravý, Cinnamomum 
camphora), angl. Ravintsara 
BOTANICKÁ ČELEĎ: Vavřínovité (Lauraceae) 
PŮVOD ROSTLINY: Madagaskar, Rakousko 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z listů 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Limonene + Eucalyptol (50-65%) 
Sabinene (6-12%)
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Alpha Terpineol (5-11%)
Alpha Pinene (4-9%]
Beta-Pinene (1-5%)

ORAC: 890 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Lidé z M adagaskaru 

označují kafrovník jako „olej, k terý  léčí". 
Je antim ikrobiální a podporuje nervy 
a dýchací systém.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Protinádorový, protivi- 
rový, antibakteriáln í

POUŽITÍ: Herpes v irus/v irové infekce 
(včetně z nachlazení), infekce h rd la / 
plic, infekční žloutenka, pásový opar, 
rakovina, zápal plic 

APLIKACE: (1) Natřít 2-4 kapky na potřebné 
místo, (2) aplikovat na čakry a/nebo 
Vita Flex body, (3) přímo vdechovat 
nebo (4) rozptylovat vzduchem.

NALÉZÁ SE V: ImmuPower, Raven
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(Kajeput bělodřevěný, Melaleuca 
leucadendrori), angl. Melaleuca Cajeput 
BOTANICKÁ ČELEĎ: M yrtovité (Myrtaceae) 
PŮVOD ROSTLINY: Austrálie 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z listů 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Eucalyptol (50-65%)
Alpha-Terpineol (7-13%)
Limonene (3-8%)
Alpha Pinene (1-3%)

ORAC: 37.600 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Tradičně se užívá v Ma

lajsii a na dalších ostrovech Indonésie 
proti infekci dýchacích cest a infekci hr- 
tanu, bolest hlavy, revm atism us, bolesti 
zubů, kožní potíže a bolest svalů. Název 
kajeput je odvozen z Malajského slova 
pro bílý strom.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI: A ntibakteriální, proti- 
parazitický, protikřečový, protizánětli- 
vý, analgetický

POUŽITÍ:  Infekce hrd la/p lic/du tin , infekce 
močových cest, kašel, střevn í potíže

APLIKACE: Doplněk stravy: Zředí se 1 díl 
esenciálního oleje s 1 dílem směsi olejů 
V-6 nebo jiného čistého rostlinného 
oleje, vloží se do kapsle a užívá až t ř i 
k rá t denně nebo podle potřeby. (1) Zředí 
se 1 kapka esenciálního oleje s 1 kapkou 
směsi olejů V-6 nebo jiného čistého 
rostlinného oleje, na tře  se na potřebné 
místo, (2) aplikovat na čakry a/nebo 
Vita Flex body, (3) přím o vdechovat,
(4) rozptylovat vzduchem tř ik rá t denně 
po dobu až 30 minut.

VAROVÁNÍ: Neužívejte syntetický kajeput, 
mohl by způsobit puchýře a kožní vy
rážku.

(Kardam ovník obecný; Elettaría 
cardamomurri), angl. Cardamom 
BOTANICKÁ ČELEĎ: zázvorovité (Zingibera- 

ceae) (zázvor)
PŮVOD ROSTLINY: Guatemala, Srí Lanka 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou ze 

semen.
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Alpha Terpinyl Acetate (45-55%)
1,8-Cineole (Eucalyptol) (16-24%) 
Linalyl Acetate (3-7%)
Limonene (1-3%)

ORAC: 36.500 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Od Středověku nazý

vaný „Zrna ráje", po tisíciletí jej užívají 
Indičtí léčitelé. Jedno z nejvíce ceněných 
koření antického Řecka a Říma, karda- 
mom pěstoval král Babylonský kolem 
sedmého století př. n. 1.

Je zm iňován v jednom z nejstarších 
známých staroegyptských lékařských 
záznam ů [Eberský papyrus z 16. století 
př. n. 1.), k terý  obsahuje seznam  877 
Receptů a receptů.
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LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Silně protikřečový 
(neurom uskulární), usnadňuje vykašlá
vání, p rotiparazitický (červi)

POUŽITÍ: Infekce plicní/dutin, poruchy 
trávení, senilita, bolest hlavy

VLIV VŮNĚ: Povznášející, osvěžující a posil
ňující.

APLIKACE: Doplněk stravy: Zředí se 1 díl 
esenciálního oleje s 1 dílem směsi olejů 
V-6 nebo jiného čistého rostlinného 
oleje, vloží se do kapsle a užívá až t ř i 
k rá t denně. (1 )  Povrchové: zředí se 1 díl 
esenciálního oleje s 1 dílem směsi olejů 
V-6 nebo jiného čistého rostlinného 
oleje, natře  se na potřebné místo, žalu
dek, solar plexus nebo stehna, (2) apli
kovat na čakry a/nebo  Vita Flex body, 
(3) přím o vdechovat, (4) rozptylovat 
vzduchem po dobu až 30 m inut tř ik rá t 
denně nebo (5) aplikovat 4 kapky jako 
doplněk stravy.

NALÉZÁ SE V: Clarity, Transform ation

z nejstarších známých lékařských zá
znamů.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Protizánětlivý (inhibi
to r COX-2), protiplísňový, antibakteriál- 
ní, protivirový, protisrážlivý

POUŽITÍ: Oční zákaly, plísňové infekce 
(lišej kroužkový, kandidóza), ateroskle- 
róza

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
se 4 díly směsi olejů V-6 nebo jiného 
čistého rostlinného oleje. (1) N atřít
1-2 kapky na potřebné místo, (2) apli
kovat na čakry a/nebo Vita Flex body,
(3) rozptylovat vzduchem nebo (4) uží
vat jako doplněk stravy.

VAROVÁNÍ: Může dráždit sliznici nosu při 
inhalaci přímo z difuzéru nebo z lahvič- 
ky.

NALÉZÁ SE V: Exodus II, EndoGIze

(Skořicovník čínský; Cinnamomum cassia), 
angl. Cassia
BOTANICKÁ ČELEĎ: Vavřínovité (Lauraceae) 
PŮVOD ROSTLINY: Čína 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z větví, 

listů  a řapíků. Poznámka: Kasie je che
micky a fyzikálně zcela odlišná od skoři
ce, přestože voní podobně.

KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Trans-Cinnamaldehyde (70-88% ) 
Trans-O-M ethoxycinnamaldehyde 
(3-15%)
Coumarine (1,5-4%)
Cinnamyl Acetate (0-6%)

ORAC: 15.170 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Bohatá biblická h isto 

rie. Je uveden v Eberském Papyru (16. st. 
př. n. 1.), což je staroegyp tský  seznam  
877 Receptů a receptů  a zároveň jeden

(Kmín římský, Cuminum cyminum), 
angl. Cumin
BOTANICKÁ ČELEĎ: Miříkovité nebo okolič- 

naté (Apiaceae nebo Umbelliferae) 
PŮVOD ROSTLINY: Egypt 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou ze 

semen 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Cuminaldehyde (16-22%) 
Gamma-Terpinene (16-22%)
Beta-Pinene (12-18%)
Para-Mentha-1,3 + 1,4 dien-7-al 
(25-35%)
Para-Cymene (3-8%)

ORAC: 82.400 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Hebrejci užívali kmín 

jako dezinfekci při obřízce.
LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Proti nádorům , p ro ti

zánětlivý, antioxidant, protivirový, pod
poruje zažívání, ochrana jater, stim ulant 
im unity
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POUŽITÍ: Rakovina, infekční nemoci, zaží
vací potíže 

APLIKACE: Doplněk stravy: Zředí se 1 díl 
esenciálního oleje se 4 díly směsi olejů 
V-6 nebo jiného čistého rostlinného 
oleje, vloží se do kapsle a užívá jednou 
denně nebo podle instrukcí odborní
ka. (1] Zředí se 1 kapka se 4 kapkami 
rostlinného oleje, otestuje se na malém 
kousku kůže nebo na v n itřn í s traně 
paže, pak se aplikuje, (2) aplikovat na 
čakry a/nebo Vita Flex body, (3) přímo 
vdechovat, (4) rozptylovat vzduchem 
po dobu až 10 m inut tř ik rá t denně nebo
(5) užívat jako doplněk stravy.

NALÉZÁ SE V: Detoxzyme, Protec 
VAROVÁNÍ: Před aplikací na kůži zředit. 

Vyvarovat se přím ého slunečného zá ře
ní nebo UV paprsků po dobu 12 hodin po 
aplikaci.

n
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(Kopaiva, Copaifera reticulata/langsdorfii), 
angl. Copaiba (Copal)
BOTANICKÁ ČELEĎ: Sapanovité (Caesalpini- 

aceae)
PŮVOD ROSTLINY: Brazílie 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou (des

tilace vakuem) z klejopryskyřice vylu
čované ze porušené/rozseknuté kůry  
strom u 

KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Alpha-Copaene (2-5%)
Alpha-Humulene (6-10%) 
Beta-Carophyllene (39-72%) 
Delta-Cadinene (2-3%)
Delta-Elemene (2-3%)
Gamma-Elemene (1-8%)
Germacrene D (4-6%) 
Trans-Alpha-Bergamotene (3-11%) 

POZNÁMKA: Název „kopál" je odvozen ze 
španělského slova pro kadidlo (copelli) 
a může odkazovat na jakýkoli počet 
klejopryskyřic nebo výpotků ze strom ů 
v Malajsii a jižní Americe. Kopály jsou

černé (^Protium copal), bílé (blanco) 
[Bursera bipinnatá), zlaté (oro) (//. cou- 
rbaril) a brazilské [Copaifera langsforfíi 
nebo reticulata). Pouze brazilský kopál 
neboli kopaiva má v USA úroveň GRAS 
a nejvíce se publikovalo o výzkum u jeho 
protizánětlivých účinků. Je to jediný 
esenciální olej čerpaný přím o ze strom u; 
není destilovaný. Další kopály se destilu
jí ze ztvrdlé pryskyřice.

HISTORICKÉ ÚDAJE: Léčitelé a takzva
ní curanderos v Amazonii používají 
pryskyřici kopaivy na všechny druhy 
bolesti a zánětlivá onemocnění, vn itřn í 
(žaludeční vředy a rakovina) i vnější 
(kožní onem ocnění a kousnutí hmyzem). 
V trad ičn í peruánské medicíně se tř i 
nebo čtyři kapky pryskyřice smíchají 
se lžící medu a užívají se jako přírodní 
lék na bolest v krku. V peruánských 
a brazilských bylinných léčivých sys
tém ech se používá jako protizánětlivý 
a antiseptický na močové cesty (zánět 
močového měchýře, onem ocnění ledvin) 
a při léčení močových potíží, žaludeč
ních vředů, syfilis, te tanu, bronchitidy 
a tuberkulózy.

V brazilské bylinné medicíně je p ry
skyřice vysoce ceněna jako silné anti- 
septikum  dýchacích cest a lék usnadňu
jící vykašlávání (včetně léčby bronchi
tidy a zánětu dutin) a jako antiseptické 
kloktadlo. Je to populární domácí lék 
v Brazílii na bolest v krku a angínu 
[Vz čajové lžičky pryskyřice se přidá do 
horké vody).

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  P rotizánětlivý (silný), 
mukolytický, proti vředům , antiseptický

POUŽITÍ:  Úleva od bolesti (silně protizánět- 
livá), a rtritida , revm atism us, kožní one
mocnění, kousnutí hmyzem, žaludeční 
potíže, močové potíže, bolest v krku

APLIKACE: Rozptylovat vzduchem, vdecho
vat přím o nebo aplikovat povrchově.
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Přidat do jídla nebo sojového/rýžového 
mléka jako doplněk stravy.

ÚDAJE o BEZPEČNOSTI: V USA schválen jako 
po trav inářská přísada 

NALÉZÁ SE V: Deep Relief Roll-On, Breathe 
Again Roll-On

čistého rostlinného oleje. (1) Natřít 
2-4 kapky na potřebné místo nebo b ři
cho, (2) aplikovat na čakry a/neho Vita 
Flex hody, (3) přímo vdechovat, (4) roz
ptylovat vzduchem nebo (5) užívat jako 
doplněk stravy.

(Kopr vonný, Anethum graveolenš], 
angl. Dill
BOTANICKÁ ČELEĎ: M iříkovité nebo okolič- 

naté (Apiaceae nebo Umbelliferae) 
PŮVOD ROSTLINY: Rakousko, Maďarsko 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z celé 

rostliny 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Carvone (30-45%]
Alpha a Beta Phellandrenes (20-35%) 

ORAC: 35.600 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Kopr je uveden v egypt

ském dokum entu Eberský Papyrus 
z roku 1550 př. n. 1. Ř ím ští gladiátoři 
v tíra li kopr do kůže před  každým  zápa
sem. Je uveden v Dioscoridově prvním  
evropském  všeobecně uznávaném  
průvodci medicíny De Materia Medíca 
(78 n. 1.), k te rý  se sta l s tandardn í refe
renční prací bylinné léčby na více než 
1700 let. Je uveden v Hildegardině Medi
cíně, kompilaci raných německých léčiv 
od uznávané Benediktinské bylinkářky 
Hildegardy z Bingenu (1098-1179). 

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  A ntidiabetikum , silně 
protikřečový, antibakteriáln í, usnad
ňující vykašlávání, stim ulant slinivky, 
regulátor inzu linu /cukru  v krvi

POUŽITÍ: Cukrovka, zažívací potíže, vady 
ja ter

VLIV VŮNÉ: Zklidňuje autonom ní nervový 
systém, a pokud se rozptyluje společně 
s heřm ánkem  řím ským , působí proti 
ADHD.

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného

(Koriandr setý, Coriandrum sativum), 
angl. Coriander
BOTANICKÁ ČELEĎ: Miříkovité nebo okolič- 

naté (Apiaceae nebo Umbelliferae)
PŮVOD ROSTLINY: Rusko 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou ze 

semen (plodů)
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Linalol (65-78%)
Alpha-Pinene (3-7%)
Camphor (4-6%)
Gamma-Terpinene (2-7%)
Limonene (2-5%)
Geranyl Acetate (1-3,5%)
Geraniol (0,5-3%)

ORAC: 298.300 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Semena koriandru byla 

nalezena ve starověkém  egyptském  h ro 
bě Ramsese II. Tento olej byl zkoumán na 
Káhirské univerzitě z hlediska účinků na 
snížení hladiny glukózy a inzulínu a pod
pory funkce slinivky. Také byl studován 
kvůli účinkům na posílení slinivky. 

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Protizánětlivý, uklid
ňující, analgetický

POUŽITÍ:  Cukrovka, artritida, střevní potíže 
VLIV VŮNÉ: uklidňující 
APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 

s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného 
čistého rostlinného oleje. (1) Natřít
2-4 kapky na potřebné místo, (2) apli
kovat na čakry a/nebo Vita Flex body,
(3) přím o vdechovat, (4) rozptylovat 
vzduchem nebo (5) užívat jako doplněk 
stravy.

NALÉZÁ SE V: Longevity
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(Kozlík lékařský, Valeriana officinalis), 
angl. Valerian
BOTANICKÁ ČELEĎ: Kozlíkovíté (Valeriana- 

ceae)
PŮVOD ROSTLINY: Belgie, Chorvatsko 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z kořenů 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Bornyl Acetate (32-44%)
Camphene + Alpha-Fenchene (24-34%) 
Alpha-Pinene (4-8%)
Beta-Pinene (2-6%) 
Isobicycolgermacrenol (3-6%)
Myrtenyl Acetate (1-5%)

ORAC: 6.200 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Uklidňující vlastnosti 

byliny jsou během posledních třech dese
tiletí podrobovány klinickým testům . Za 
aktivní složky vědci označují seskviterpe- 
ny, kyselinu valerenovou a valeron, které 
mají uklidňující účinek na centrální ner
vovou soustavu. Německá komise E pro
hlásila kozlík za efektivní lék na neklid 
a na poruchy spánku v důsledku nervo
vého vypětí, nespavosti, trávicích potíží, 
migrény, nesoustředěnosti a napětí. 

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Uklidňuje a tiší cent
rální nervový systém

POUŽITÍ: Nespavost, úzkost 
VLIV VŮNĚ: Uklidňující, uvolňující, uzemňu- 

jící, vyrovnává emoce 
APLIKACE: (1) Natřít 2-4 kapky na potřebné 

místo, (2) aplikovat na čakry a/nebo 
Vita Flex body, (3) přímo vdechovat,
(4) rozptylovat vzduchem nebo (5) uží
vat jako doplněk stravy.

NALÉZÁ SE V: Trauma Life

(hybridní levandule, Lavandula x hybrida), 
angl. Lavandin
BOTANICKÁ ČELEĎ: Hluchavkovité nebo 

pyskaté (Lamiaceae nebo Labiatae)

PŮVOD ROSTLINY: Francie
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z květů
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Linalyl acetate (28-35%)
Linalol (30-38%)
Camphor (5-12%)
Limonene + 1,8-Cineole (Eucalyptol) 
(2-8%)
Borneol (2-6%)
Terpinene-4-ol (2-7%)
Lavandulyl Acetate (1-5%)

HISTORICKÉ ÚDAJE: Známá také jako Lavan
dula X intermedia, lavandin je hybridní 
rostlina získaná křížením  pravé levan
dule a špičaté levandule nebo levandule 
širokolisté [Lavandula latifolia). Používá 
se ke sterilizaci zvířecích klecí na vete
rinárních klinikách a v nemocnicích po 
celé Evropě.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  A ntibakteriální, proti- 
plísňový

POUŽITÍ:  Lavandin je silnější antiseptikum  
než Lavandula officinalis (levandule 
lékařská). Má lepší penetrační v lastnos
ti, k teré jsou velmi vhodné na dýchací, 
oběhové a svalové potíže.

VLIV VŮNĚ: Podobné uklidňující účinky jako 
levandule

APLIKACE: (1) N atřít 2-4 kapky na potřebné 
místo, (2) aplikovat na čakry a/nebo 
Vita Flex body, (3) přímo vdechovat 
nebo (4) rozptylovat vzduchem.

VAROVÁNÍ: Vyvarujte se užívání na popále
niny; m ísto toho použijte levanduli.

NALÉZÁ SE V: Animal Scents Shampoo, Pu
rification, Release

(Leknín posvátný, Nymphaea lotus), 
angl. W hite Lotus
BOTANICKÁ ČELEĎ: Leknínovité [Nympha- 

eaeceaé)
PŮVOD ROSTLINY: Egypt
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z květů
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HISTORICKÉ ÚDAJE: Ve starověkém  Egyptě 
se leknín používal jako náboženská a ob
řadní ikona. V roce 400 n. 1. určila k řes
ťanská církev v Efezu Marii za „Božího 
posla". Leknín byl vyobrazen v m noha 
kostelech zasvěcených Marii, k te ré byly 
postaveny po tom to roce, včetně zob
razení leknínových listů, květů a plodů 
obklopujících zlatý kříž.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Proti rakovině, podpo
ruje im unitu

TRADIČNÍ POUŽITÍ:  Bílý leknín tradičně 
používali Egypťané při péči o duchovní, 
em ocionální a fyzickou strán k u  člověka. 
Výzkum v Číně ukázal, že bílý leknín má 
protirakovinné v lastnosti a význam ně 
podporuje im unitu.

DALŠÍ POUŽITÍ: Zarudlé oči, žloutenka, led
viny, ja tern í skvrny, m enstruace (pod
pora), bušení srdce, revm atizm us, zánět 
sedacího nervu, výrony, spálení od slun
ce, bolest zubů, tuberkulóza, zvracení

VLIV VŮNĚ: Navozuje pozitivní postoj 
a obecný pocit pohody

NALÉZÁ SE V: Into the Future, SARA

(Levandule lékařská, Lavandula 
angustifoliá), angl. Lavender 
BOTANICKÁ ČELEĎ: Hluchavkovité nebo 

pyskaté (Lamiaceae nebo Labiatae) 
PŮVOD ROSTLINY: Utah, Idaho, Francie 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z květů 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Linalyl acetate (24-45%)
Linalol (25-38%)
Camphor (5-12%)
Cis-beta-Ocimene (4-10%) 
Trans-beta-Ocimene (1,5-6%) 
Terpinene-4-ol (2-6%)

ORAC: 360 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Francouzský vědec 

René Gattefossé jako první objevil, že

levandule podporuje regeneraci tkání 
a rychlé hojení, když si při nehodě v labo
ratoři těžce popálil ruku. V dnešní době 
je levandule jedním z mála esenciálních 
olejů uvedených v Britském lékopisu.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Antiseptická, protiplís- 
ňová, analgetická, protinádorová, silně 
protikřečová, rozšiřuje cévy, relaxant, 
protizánětlivá, snižuje tuk/cholesterol 
v krvi, působí proti nadm ěrném u kožní
mu mazu

POUŽITÍ: Infekce dýchacích cest, vysoký 
krevní tlak, arterioskleróza, m enstruač
ní potíže/PMS, kožní potíže (úprava h rá 
ze, akné, ekzém, lupénka, zjizvení, strie), 
popáleniny, z trá ta  vlasů, nespavost, 
nervové vypětí

VLIV VŮNĚ: Fyzicky i psychicky uklidňující, 
uvolňující a vyvažující. Univerzitní vědci 
v Japonsku zjistili, že rozprašování urči
tých vůní v p rostřed í kanceláří výrazně 
zvýšilo m entální přesnost a koncentraci. 
Rozprašovaný citron snížil počet chyb 
o 54%, jasm ín o 33% a levandule o 20%. 
Když byly vůně rozprašovány během 
zkoušky, výsledky se zlepšily až o 50%. 
Bylo dokázáno zlepšení koncentrace 
a duševní čilosti.

Vědci z Univerzity of Miami objevili, 
že inhalace levandulového oleje zvyšuje 
beta vlny v mozku, což napom áhá rela
xaci, snižuje deprese a zlepšuje kognitiv
ní výkonnost (Diego et al., 1998). Studie 
Osaka Kyoiku University z roku 2001 
ukázala, že levandule snižuje duševní 
stres a zvyšuje bdělost (Motomura, et 
al., 2001).

APLIKACE: (1) N atřít 2-4 kapky na potřebné 
místo, (2) aplikovat na čakry a/nebo 
Vita Flex body, (3) přím o vdechovat,
(4) rozptylovat vzduchem nebo (5) uží
vat jako doplněk stravy.

VAROVÁNÍ: Pravá levandule je často n as ta
vena hybridní levandulí, syntetickým  
linalolem nebo linalyl acetátem .

i
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NALÉZÁ SE V: Aroma Siez, AromaGuard 
Meadow Míst Deodorant, Awaken, Brain 
Power, ClaraDerm, Dragon Time, Dra
gon Time Bath & Shower Gel, Dragon 
Time Bath Massage Oil, Egyptian Gold, 
Envision, Estro, Forgiveness, Gathering, 
Gentle Baby, Harmony, Highest Poten
tial, KidScents Tender Tush, Lavaderm 
Cooling Mist, Lavender Volume Con
ditioner, Lavender Volume Shampoo, 
Lavender-Rosewood Bar Soap, Mister, 
Motivation, M-Grain, Orange Blossom 
Facial Wash, R.C., Relaxation Massage 
Oil, Sandalwood M oisture Cream, SARA, 
SclarEssence, Surrender, Trauma Life, 
W olfberry Eye Cream

I

i
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I
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(Libavka polehlá, Gaultheria procumbens), 
angl. W intergreen
BOTANICKÁ ČELEĎ: Vřesovcovité (Erica

ceae)
PŮVOD ROSTLINY: Čína, Severní Amerika 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z listů 

a kůry 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Methyl Salicylate (90+%)
ORAC: 101.800 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Při běhu na dlouhé 

vzdálenosti a těžké práci žvýkali am e
ričtí Indiáni listy pro zvýšení dechové 
kapacity. Děti prvních osadníků na 
americkém kontinentě žvýkaly listy 
každé jaro po dobu několika týdnů, aby 
zabránili vzniku zubního kazu. Libavka 
se užívala jako náhrada černého čaje 
během am erické války za nezávislost. 

LÉČIVÉ VLASTNOSTI: Protisrážlivý, an- 
tispasmodický, vysoce protizánětlivý, 
rozšiřuje cévy (vazodilatační), analge- 
tický/anestetikum , snižuje krevní tlak, 
zm írňuje všechny druhy bolesti. Hlavní 
složka libavkového oleje methyl salicyla
te se stala součástí četných m astí a m a
zání na svalové a kosterní problémy.

Olej se také používá k ochucení sladkostí 
a žvýkaček.

POUŽITÍ:  A rtritida/revm atizm us, bolest 
svalů /nervů, vysoký tlak, arterioskleró- 
za, infekční žlou tenka/tučná já tra

VLIVVŮNÉ: Stimuluje a zvyšuje uvědom ění 
na všech smyslových úrovních.

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
s 2 díly směsi olejů V-6 nebo jiného čisté
ho rostlinného oleje. (1) N atřít 1-2 kapky 
na potřebné místo, (2) aplikovat na čak- 
ry  a /nebo Vita Flex body, (3) přímo vde
chovat, (4) rozptylovat vzduchem nebo
(5) užívat jako doplněk stravy.

VAROVÁNÍ: Vyvarovat se užívání při epi
lepsii. P rotisrážlivé vlastnosti mohou 
zesílit při kombinaci s W arfarinem  nebo 
aspirinem .

NALÉZÁ SE V: BLM, Dentarom e Toothpaste, 
D entarom e Ultra Toothpaste, Ortho 
Ease Massage Oil, Ortho Sport Massage 
Oil, PanAway, Raven, Regenolone Mois
tu riz ing Cream, Super Gal

LIMETKA KAFROVA

(Mauricijská papeda. Citrus hystrix), 
angl. Combava
BOTANICKÁ ČELEĎ: Routovité (Rutaceae) 
PŮVOD ROSTLINY: Indočína, Malajsie 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z listů 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Citronnellal (65-80%)
Linalol (3-6%)
Citronnellol (2-5%)
Isopulegol (2-4%)

ORAC: 69.200 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Studie na japonské Kin- 

ki University ukázaly, že lim etka kafro
vá má silné protizánětlivé účinky. Jiný 
výzkum  prokázal, že potlačuje depresi. 

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Protizánětlivý, antide- 
presivum , relaxant, bohatý na citro- 
nellal, k terý  má uklidňující účinky
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POUŽITÍ: Stres, úzkost, traum a 
APLIKACE: (1) Zředí se 1 díl esenciálního 

oleje s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo ji
ného čistého rostlinného oleje a natře  
se na po třebné místo, (2) aplikovat na 
čakry a/nebo Vita Flex body, (3) přímo 
vdechovat, (4) rozptylovat vzduchem 
po dobu až 30 m inut tř ik rá t denné nebo
(5) užívat jako doplněk stravy.

NALÉZÁ SE V: Trauma Life

umumwtM
(Kyselý lajm. Citrus aurantifolíá), 
angl. Lime
BOTANICKÁ ČELEĎ: Routovité (Rutaceae] 
PŮVOD ROSTLINY: Přirozené v Jižní Asii 

(Pobřeží slonoviny)
METODA EXTRAKCE: Lisované za studená 

z kůry  nezralého ovoce 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Limonene & Eucalyptol (50-60% ) 
Gamma Terpinene (10-15%)
Beta Pinene (8-12%)
Alpha Pinene (2-5%)

ORAC: 26.200 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Užívá se zejména v péči 

o pleť a při podpoře a posilování dýcha
cího a im unitního systém u.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Antirevm atický, proti- 
virový, an tibak teriáln í

POUŽITÍ: Kožní potíže (akné, opar), 
kousnutí hmyzem, dýchací problémy, 
uvolňuje ucpaný lymfatický systém  

APLIKACE: Doplněk stravy: Zředí se 1 díl 
esenciálního oleje s 1 dílem směsi olejů 
V-6 nebo jiného čistého rostlinného ole
je, vloží se do kapsle a užívá se až tř ik rá t 
denné nebo podle potřeby. (1) povr
chové: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného 
čistého rostlinného oleje, natře  se na 
potřebné místo, (2) aplikovat na čakry 
a/nebo  Vita Flex body, (3) přím o vde

chovat, (4) rozptylovat vzduchem nebo
(5) užívat jako doplněk stravy.

VAROVÁNÍ: Vyvarujte se aplikaci na kůži, 
k te rá bude vystavena přím ém u sluneč
nímu záření nebo UV záření v průběhu 
následujících 48 hodin.

NALÉZÁ SE V: AlkaLime, KidScents Mighty- 
Vites

(M ajoránka zahradní. Origanum 
majorand), angl. Marjoram 
BOTANICKÁ ČELEĎ: Hluchavkovité nebo 

pyskaté (Lamiaceae nebo Labiatae) 
PŮVOD ROSTLINY: Francie, Egypt 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z listů 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Terpinene-4-ol (25-35%) 
Gamma-Terpinene (12-20%)
Linalol +Cis-4-Thujanol (3-8%) 
Alpha-Terpinene (6-13%) 
Alpha-Terpineol (2-6%)
Sabinene (2-6%)

ORAC: 130.900 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Římané znali majorán- 

ku jako „bylinu štěstí" a Řekové jako 
„radost z hor". Věřilo se, že prodlužuje 
život. Je uvedena v Dioscoridově prv
ním evropském všeobecně uznávaném 
průvodci medicíny De Materia Medica 
(78 n. 1.), k te rý  se stal s tandardní refe
renční prací bylinné léčby na více než 
1700 let. Je uvedena v Hildegardině Me
dicíně, kompilaci raných německých léčiv 
od uznávané Benediktinské bylinkářky 
Hildegardy z Bingenu (1098-1179).

LÉČIVÉ VLASTNOSTI: Uklidňuje svaly, a tím  
pom áhá zm írnit bolesti těla a kloubů. 
Zklidňuje zažívací ústrojí a přispívá 
k celkovému uvolnění. Antibakteriální, 
protiplísňová, rozšiřuje cévy, snižuje 
krevní tlak, podporuje střevní peristalti- 
ku, usnadňuje vykašlávání, mukolytická. 
<«>
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POUŽITÍ: A rtritida/revm atizm us, bolest 
svalů/nervů, bolest hlavy, oběhové po tí
že, infekce dýchacích cest, m enstruační 
problémy/PMS, plísňové infekce, lišej 
kroužkový, pásový opar, vředy, křeče 
a zadržování tekutin  

VLIVVŮNĚ: Pomáhá zklidnit nervy 
APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 

s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného 
čistého rostlinného oleje. (1) N atřít
2-4 kapky na potřebné místo, (2) apli
kovat na čakry a/nebo Vita Flex body,
(3) přímo vdechovat, (4) rozptylovat 
vzduchem nebo (5) užívat jako doplněk 
stravy.

NALÉZÁ SE V: Aroma Life, Aroma Siez, 
CardiaCare, Dragon Time, Dragon Time 
Bath & Shower Gel, M-Grain, Ortho Ease 
Massage Oil, R.C., Super Cal

(M andarinka obecná. Citrus reticulata), 
angl. M andarin
BOTANICKÁ ČELEĎ: Routovité (Rutaceae) 
PŮVOD ROSTLINY: Madagaskar, Itálie 
METODA EXTRAKCE: Lisované za studená 

z kůry 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Limonene (65-75%]
Gamma Terpinene (16-22%)
Alpha Pinene (2-3%)
Beta Pinene (1,2-2%)
Myrcene (1,5-2%)

ORAC: 26.500 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Toto ovoce se tradičně 

podávalo čínským císařským  hodnostá
řům  zvaným m andaríni.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI: Lehce protikřečová, 
zažívací tonikum , protiplísňová, stim u
luje žlučník. Bohatá na limonene> jehož 
schopnost působit proti rů stu  nádoru 
byla podrobně zkoum ána ve více než 50 
klinických studiích.
<$>

POUŽITÍ: Zažívací potíže, zadržování vody, 
nespavost, úzkost, s třevn í potíže, kož
ní potíže (ucpaná a m astná pleť, jizvy, 
akné), s trie  (při kombinaci s jasmínem, 
levandulí, santálovým  dřevem  a/nebo 
kadidlem)

VLIV VŮNÉ: Uklidňující, jemná, navozuje 
pocit š těstí 

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného čis
tého rostlinného oleje. (1) N atřít 2-4 kap
ky na potřebné místo, (2) aplikovat na 
čakry a/nebo Vita Flex body, (3) přímo 
vdechovat, (4) rozptylovat vzduchem 
nebo (5) užívat jako doplněk stravy. 

VAROVÁNÍ: Vyvarujte se aplikaci na kůži, 
k te rá bude vystavena přím ém u sluneč
nímu záření nebo UV záření v průběhu 
následujících 24 hodin.

NALÉZÁ SE V: Awaken, Citrus Fresh, Dragon 
Time Bath & Shower Gel, Joy KidScents 
MightyVites

MANDARINKA ZELENA

(M andarinka zelená. Citrus reticulata), 
angl. Tangerine
BOTANICKÁ ČELEĎ: Routovité (Rutaceae) 
PŮVOD ROSTLINY: Brazílie 
METODA EXTRAKCE: Lisovaný za studená 

z kůry 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Limonene (85-93%)
Beta-Phellandrene+Cis-Beta-Ocimene
(2-5%)
Myrcene (1-4%)

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Protinádorový, re 
laxant, antispasm odický, podporuje 
trávení, zlepšuje krevní oběh. Bohatý na 
limonene, jehož schopnost působit proti 
rů stu  nádoru byla podrobně zkoum ána 
ve více než 50 klinických studiích.

POUŽITÍ:  Obezita, úzkost, nespavost, pod
rážděnost, problém y s játry, trávicí potí
že, paraziti, zadržování tekutiny
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VLIVVŮNÉ: Navozuje pocit štěstí, uklidňuje, 

pom áhá při úzkosti a nervozitě. Studie 
z Mie University z roku 1995 zjistila, že 
citrusové vůně zlepšuje im unitu, pom á
há relaxovat a snižuje depresi.

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného čis
tého rostlinného oleje. (1 ]  Natřít 2-4 kap
ky na potřebné místo, [2} aplikovat na 
čakry a/nebo Vita Flex body, (3) přímo 
vdechovat, (4) rozptylovat vzduchem 
nebo (5) užívat jako doplněk stravy.

VAROVÁNÍ: Vyvarovat se aplikace na kůži, 
k te rá  bude během  následujících 24 ho
din vystavena přím ém u slunečním u 
záření nebo UV záření.

NALÉZÁ SE V: Awaken, Citrus Fresh, Com- 
forTone, Dream Catcher, Inner Child, 
KidScents Shampoo, Peace & Calming, 
Relaxation Massage Oil, Super C

CISSZEQEI
(Balmin košťatý, Leptospermum  
scopariuni), angl. Manuka 
BOTANICKÁ ČELEĎ: M yrtovité (M yrtaceae] 
PŮVOD ROSTLINY: Nový Zéland a A ustrálie 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z nase

kaných listů  a stonků 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Leptosperm one (17-18%)
Flavesone (6-7%)
Isoleptosperm one (5-6%)
Copaene (4-5%)
Beta Cubebene (2-4%)
Caryophyllene (1-3%)
AlphaPinene (1-1,5%)

ORAC: 106.200 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Podobný tea tree  oleji, 

ale teplejší, vydatnější a jemnější. Olej 
z m anuky se již dlouho používá při 
léčbě kožních potížích a potížích vlasů 
a nohou. Je stejně jako tea tree  olej anti- 
bakteriální, protivirový a protiplísňový, 
takže může pomoci při řešení řady p ro 
blémů. Výzkum dokládá, že m anuka je

v boji proti bakteriím  a plísním účinněj
ší než tea tree  olej. „Manuka" je maorské 
jméno pro křovinatý strom , ze kterého 
se získává olej.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Antibakteriální, p ro 
tiplísňový, protizánětlivý, proti akné. 
P řestože výzkum  stále probíhá se věří, 
že m anuka má potenciál v boji proti or
ganism ům  rezistentním  na antibiotika 
jako napřík lad  MRSA. Přední německý 
arom aterapeut udává, že vůně m anuky 
je psychicky velmi prospěšná pro lidi, 
k te ří trp í stresem  a úzkostí. Olej má 
také vynikající výsledky při léčení kůže.

POUŽITÍ: Infekce kůže, akné, proleženiny, 
m írné spálení sluncem, plísňové infekce, 
svědění, infekce dýchacích cest, bolest 
v krku, úleva od bolesti svalů a klou
bů, plísňové onem ocnění nohou a lišej 
kroužkový, lupy, tělesný pach, opary, zá
nět kůže, rým a, angína, uvolňuje stres, 
podporuje spánek

APLIKACE: 1-3 k rá t denně na třít 2-4 kapky 
na potřebné místo.

(Máta peprná, Mentha piperita), 
angl. Pepperm int
BOTANICKÁ ČELEĎ: Hluchavkovité nebo 

pyskaté (Lamiaceae nebo Labiatae) 
PŮVOD ROSTLINY: Severní Amerika, s třed o 

zemí, Velká Británie 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z listů 

a stonků 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Menthol (34-44% )
Menthone (12-20%)
M enthofurane (4-9%)
1,8-Cineole (Eucalyptol) (2-5%) 
Pulegone (2-5%)
Menthyl Acetate (4-10%)

ORAC: 37.300 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Věřilo se. Že m áta byla 

součástí „Marseilleského octa" nebo
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„Octa čtyř zlodějů", k teré užívali vy- 
kradači hrobů na svou ochranu během 
epidemie m oru v 15. století. Výborně 
podporuje trávení. Doktor Jean Valnet 
používal m átu při jaterních a respirač- 
ních nemocech.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI: Protizánětlivý, pro- 
tinádorový, proti-parazitický (červi], 
antibakteriální, protivirový, protiplísňo- 
vý, stimuluje trávení/žlučník, zm írňuje 
bolesti, omezuje chuť k jídlu

POUŽITÍ:  R evm atizm us/artritida, infekce 
dýchacích cest (zápal plic, tuberkulóza 
atd.], obezita, virové infekce (herpes 
simplex, herpes zoster, opary, lidský 
papilom avirus atd.], plísňové infekce/ 
Kandidóza, zažívací potíže, bolesti h la
vy, nevolnost, kožní onemocnění (svrbící 
pokožka, křečové žíly, ekzém, lupénka, 
zánět kůže], skolióza/bolest v k říž i/p ro 
blémy se zády

VLIV VŮNĚ: Čistí a stimuluje k vědomé mys
li. Dr. William N. Dember z University of 
Cincinnati zjistil, že vdechování m átové
ho oleje zvýšilo m entální přesnost o 28 
procent. Doktor Alan Hirsch studoval 
v lastnost m áty stim ulovat centrum  
sytosti mozku (ventrom ediální jádro 
hypotalamu], aby došlo k potlačení chuti 
k jídlu. Při inhalaci zlepšuje/obnovuje 
vním ání chuti stim ulací trojklaného 
nervu. Vědci z University of Kiel proved
li srovnávací studii s použitím  placeba, 
ve k teré zjistili, že m áta má schopnost 
m írnit bolest hlavy.

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního ole
je s 2 díly směsi olejů V-6 nebo jiného 
čistého rostlinného oleje. (1 ]  N atřít
1-2 kapky na potřebné místo, (2] apli
kovat na čakry a/nebo Vita Fle5̂ body,
(3] přímo vdechovat, (4] rozptylovat 
vzduchem nebo (5] užívat jako doplněk 
stravy.

Ke zlepšení koncentrace, bdělosti 
a pam ěti nakapat 1-2 kapky na jazyk.

Přímo vdechovat 5-lOx denně pro potla
čení chuti k jídlu.

VAROVÁNÍ: Vyvarovat se kontaktu  s očima, 
sliznicí, citlivou kůží nebo čerstvým i 
ranam i nebo popáleninam i. Nepodávat 
dětem  do 18 měsíců věku.

NALÉZÁ SE V: Aroma Siez, AromaGuard 
M ountain Mint Deodorant, BLM, Cinna- 
Mint Lip Balm, Clarity, ComforTone, Cor- 
tiStop Women s, Dentarom e Toothpaste, 
D entarom e Plus Toothpaste, Dentarome 
Ultra Toothpaste, Di-Gize, Digest + 
Cleanse, Essentialzyme, KidScents Migh- 
tyzyme, KidScents Toothpaste, M-Grain, 
Mineral Essence, Mister, Morning S tart 
Bar Soap, Morning S tart Bath & Shower 
Gel, Ortho Ease Massage Oil, Ortho 
Sport Massage Oil, PanAway, Pepper- 
mint-Cedarwood Bar Soap, Polyzyme, 
Progessence Plus Serum, R.C., Raven, 
Regenolone M oisturizing Cream, Relaxa
tion Massage Oil, Relieve It, Satin Facial 
Scrub Mint, SclarEssence, Thieves Lo
zenges (hard]. Thieves Lozenges (soft], 
Thyromin, Transform ation

m a m m
(Máta klasnatá, Mentha spicata), 
angl. Spearm int
BOTANICKÁ ČELEĎ: Hluchavkovité nebo 

pyskaté (Lamiaceae nebo Labiatae] 
PŮVOD ROSTLINY: Utah, Čína 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z listů 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Carvone (45-55%]
Limonene (15-25%]
Cis-Dihydrocarvone (5-10%]

ORAC: 540 pTE/lOOg 
LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Zrychluje m etabolis

mus, protizánětlivý, antiseptikum , mu- 
kolytický stim ulant žlučníku, podporuje 
zažívání

POUŽITÍ:  Obezita, trávicí/zažívací potíže, 
žloutenka
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VLIV VŮNĚ: Otevírá a uvolňuje emocionální 
bloky a přináší pocit rovnováhy a trvalý  
pocit pohody.

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního ole
je s 2 díly směsi olejů V-6 nebo jiného 
čistého rostlinného oleje. (1 )  N atřít
2-4 kapky na potřebné místo, (2] apli
kovat na čakry a/nebo  Vita Flex body,
(3) přím o vdechovat, (4) rozptylovat 
vzduchem nebo (5) užívat jako doplněk 
stravy.

NALÉZÁ SE V: Cinnamint Lip Balm, Citrus 
Fresh, EndoFlex, GLF, KidScents Too
thpaste , Relaxation Massage Oil, Thy-

C H iB I
(M eduňka lékařská, Melissa officinalis), 
angl. Melissa
BOTANICKÁ ČELEĎ: Hluchavkovité nebo 

pyskaté (Lamiaceae nebo Labiatae) 
PŮVOD ROSTLINY: Utah, Idaho, Francie 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z nad

zemních částí p řed  květem  
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Geranial (25-35%)
Neral (18-28%)
Beta Caryophyllene (12-19%)

ORAC: 134.300 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: V dávných dobách se 

m eduňka užívala na nervové poruchy 
a mnoho různých potíží spojených se 
srdcem  nebo emocemi. Také se užívala 
na podporu plodnosti. M eduňka byla 
hlavní přísadou karm elitánské vody 
destilované ve Francii od roku 1611 
karm elitánským i mnichy. Profesor 
Dietrich W abner na Mnichovské tech
nické univerzitě zapsal, že jednorázové 
použití pravého oleje z m eduňky vedlo 
k úplnému vym izení oparu.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Protizánětlivý, protivi- 
rový, relaxant, snižuje krevní tlak

POUŽITÍ: Virové infekce (Herpes atd.), de
prese, úzkost, nespavost 

VLIV VŮNÉ: Probouzí v lidech jemné vlast
nosti. Uklidňuje, povznáší a vyrovnává 
emoce. Odstraňuje emocionální bloky 
a podporuje pozitivní pohled na život. 

APLIKACE: (1) N atřít 2-4 kapky na potřebné 
místo, (2) aplikovat na čakry a/nebo 
Vita Flex body, (3) přím o vdechovat,
(4) rozptylovat vzduchem až 1 hodinu 
tř ik rá t denně, (5) užívat jako doplněk 
stravy: 2 kapky m eduňky nakapat do 
kapsle a užívat tř ik rá t denně nebo podle 
potřeby, (6) povrchově: n a třít podle 
potřeby 2-4 kapky přímo na potřebné 
místo. Ředění není nutné, krom ě použití 
na velmi citlivou pokožku.

NALÉZÁ SE V: Awaken, Brain Power, For
giveness, Hope, Humility, MultiGreens, 
W hite Angelica

(Mrkev obecná; Daucus carotá), 
angl. Carrot Seed
BOTANICKÁ ČELEĎ: Miskovité nebo okolič- 

naté (Apiaceae nebo Umbelliferae) 
PŮVOD ROSTLINY: Francie 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou ze 

sušených semen 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Carotol (30-40%)
Alpha Pinene (12-16%)
Trans Beta Caryophyllene (6-10%) 
Caryophyllene Oxide (3-5%)

HISTORICKÉ ÚDAJE: Tradičně užíván na 
poruchy ledvin a trávení a na uvolnění 
zanesených jater.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI: Protiparazitický, an ti
septický, čistící, diuretický, vasodila- 
tační

POUŽITÍ: Kožní onem ocnění (ekzém, m ast
ná pleť, lupénka, vrásky), zadržování 
vody, problém y jater

•i
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APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného 
čistého rostlinného oleje. (1) N atřít
1-2 kapky na potřebné místo, (2) apliko
vat na čakry a/nebo Vita Flex body nebo 
(3} užívat jako doplněk stravy.

NALÉZÁ SE V: Animal Scents Ointment, GLF, 
Rose Ointment, Juva Cleanse

MUSKATOVYORSSEK

(M uškátovník vonný, Myristica fragrans), 
angl. Nutmeg
BOTANICKÁ ČELEĎ: M uškátovníkovité (My- 

risticaceae)
PŮVOD ROSTLINY: Tunisko, Indonésie 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z plodů 

a semen 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Sabinene (14-29%)
Beta-Pinene (13-18%)
Alpba-Pinene (15-28%)
Limonene (2-7%)
Gamma-Terpinene (2-6%) 
Terpinene-4-ol (2-6%)
Myristicine (5-12%)

ORAC: 158.100 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Je uveden v Hilde- 

gardiné Medicíně, kompilaci raných 
německých léčiv od uznávané Benedik
tinské bylinkářky Hildegardy z Bingenu 
(1098-1179). Na University of Ibadan 
objevili, že m uškátový oříšek má silné 
protizánétlivé a protisrážlivé účinky. 

LÉČIVÉ VLASTNOSTI: Protizánétlivý, proti- 
srážlivý, antiseptický, protiparazitický, 
analgetický, ochrana jater, ochrana 
žaludku (vředy), stim ulant cirkulace, 
stim ulant nadledvinek, relaxuje svaly, 
zvyšuje produkci růstového horm onu/ 
melatoninu

POUŽITÍ: R evm atism us/artritida, kard io
vaskulární nemoci, vysoký tlak, žlou
tenka, vředy, zažívací potíže, p ro tipara
zitický, bolest nervů, únava/vyčerpání.

neuropatie. Používá se také, protože 
jeho ak tiv ita je podobná aktiv itě kůry 
nadledvinek, což podporuje zvýšení 
energie v nadledvinkách.

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
s 2 díly směsi olejů V-6 nebo jiného čisté
ho rostlinného oleje. (1) Natřít 1-2 kapky 
na potřebné místo, (2) aplikovat na čak
ry  a/nebo  Vita Flex body, (3) přím o vde
chovat, (4) rozptylovat vzduchem nebo
(5) užívat jako doplněk stravy.

NALÉZÁ SE V: EndoFlex, En-R-Gee, Magnify 
Your Purpose, ParaFree, Power Meal

(Myrha obřadní. Commiphora myrrha), 
angl. Myrrh 

BOTANICKÁ ČELEĎ: Březulovité (Bursera- 
ceae)

PŮVOD ROSTLINY: Somálsko 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z p ry

skyřice/sm ůly 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Lindestrene (30-45%)
Curzerene (17-25%) 
Furanoendesm a-l,3-diene (4-8%) 
M ethoxyfuronogerm acrene (5-9%)
Beta a Gamma Elemenes (3-6%)

ORAC: 379.800 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Je uvedena v Eberském 

Papyru (16. st. př. n. 1.), což je s ta ro 
egyptský seznam  877 Receptů a receptů 
a zároveň jeden z nejstarších známých 
lékařských záznamů. Arabové používali 
m yrhu na mnoho kožních potíží jako 
jsou popraskaná kůže a vrásky. Je uve
dena v Hildegardiné Medicíně, kompilaci 
raných německých léčiv od uznávané 
Benediktinské bylinkářky Hildegardy 
z Bingenu (1098-1179).

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Silný antioxidant, pro- 
tinádorový, protizánétlivý, protivirový, 
protiparazitický, analgetikum /aneste- 
tikum
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POUŽITÍ: Cukrovka, rakovina, infekční 
žloutenka, plísňové infekce (kandidóza, 
lišej kroužkový, ekzém], infekce zubů / 
dásní, kožní problém y (prasklá kůže, 
vrásky, strie]

VLIVVŮNÉ: Podporuje duchovní uvědom ění 
a je povznášející. Obsahuje seskviter- 
peny, k teré stim ulují limbický systém  
mozku (centrum  pam ěti a emocí], hy- 
potalam us, žlázy šišinky a hypofýzy. 
Hypotalam us je hlavní žláza lidského 
těla, k te rá produkuje mnoho důležitých 
horm onů včetně thyroidu a růstového 
hormonu.

APLIKACE: (1] N atřít 2-4 kapky na potřebné 
místo, (2] aplikovat na čakry a/nebo 
Vita Flex body, (3] přím o vdechovat,
(4] rozptylovat vzduchem nebo (5] uží
vat jako doplněk stravy.

NALÉZÁ SE V: Abundance, Animal Scents 
Ointment, Boswellia W rinkle Cream, 
ClaraDerm, Egyptian Gold, EndoGize, 
Exodus 11, Gratitude, Hope, Humility, 
Protec, Rose Ointm ent Sandalwood 
M oisture Cream, Thyrom in, W hite An
gelica

(M yrta obecná, M yrtus communis), 
angl. Myrtle
BOTANICKÁ ČELEĎ: M yrtovité (M yrtaceae] 
PŮVOD ROSTLINY: Tunisko 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z listů  
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Alpha Pinene (45-60%]
1,8-Cineole (Eucalyptol] (17-27%] 
Limonene (5-11%]
Linalol (2-5%]

ORAC: 25.400 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Dr. Daniel Pénoel s tu 

doval v lastnosti myrty, k teré  vrací do 
rovnováhy horm ony štítné  žlázy a vaječ- 
níků a vyrovnává funkci hypotyreózy. 
Také byly zkoum ány její zklidňující účin
ky na dýchací systém.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Antimutagenní, s ti
m ulant jater, stim ulant p rosta ty  a štítné 
žlázy, snižuje ucpání dutin/plic, silně 
protikřečový

POUŽITÍ: Problémy se štítnou žlázou, in
fekce hrd la/p lic/du tin , problémy s p ro 
statou, podráždění kůže (akné, skvrny, 
modřiny, m astná pleť, lupénka atd.], 
svalové křeče 

VLIVVŮNÉ: Povznášející a euforická 
APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 

s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného 
čistého rostlinného oleje. (1] N atřít
2-4 kapky na potřebné místo, (2] apli
kovat na čakry a/nebo  Vita Flex body,
(3] přím o vdechovat, (4] rozptylovat 
vzduchem nebo přidat do osvěžovače 
nebo (5] užívat jako doplněk stravy. 

NALÉZÁ SE V: EndoFlex, Inspiration, JuvaTo- 
ne. Mister, Purification, R.C., Super Cal, 
Thyrom in

(Nard pravý, Nardostachys jatamansí), 
angl. Spikenard
BOTANICKÁ ČELEĎ: Kozlíkovité (Valeriana- 

ceae]
PŮVOD ROSTLINY: Indie 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z ko

řenů 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Calarene (22-35%]
Beta-lonene (4-8%]
Beta-Maaliene (4-9%]

A ristoladiene (3-7%]
ORAC: 54.800 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: V Indii považován za 

velmi léčivou rostlinu. Ve starověku byl 
jedním  z drahocenných olejů, používali 
jej pouze kněží, králové nebo zasvěcen
ci. Odkazy v Novém zákoně popisují, že 
Marie Bethany používala nardový olej 
k pom azání nohou ]ežíše Krista před 
Poslední večeří. Podle Dietricha Gum-

?
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bela, PhD posiluje nard srdce a zlepšuje 
krevní oběh.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI: A ntíbakteríální, proti- 
plísňový, protizánětlivý, relaxant, s ti
mulant im unity

POUŽITÍ: Nespavost, m enstruační pro- 
blémy/PMS, srdeční arytm ie, nervové 
napětí

VLIV VŮNĚ: Relaxační, uklidňující, pom áhá 
vyživovat a regenerovat pokožku

APLIKACE: (1 )  Natřít 2-4 kapky na potřebné 
místo, (2) aplikovat na čakry a/nebo 
Vita Flex body, (3] přímo vdechovat,
[4] rozptylovat vzduchem nebo (5) uží
vat jako doplněk stravy.

NALÉZÁ SE V: Animal Scents Shampoo, 
Egyptian Gold, Exodus II, Humility

»

B

B

(Citroník pom erančový hořký. Citrus 
aurantium), angl. Neroli 
BOTANICKÁ ČELEĎ: Routovité (Rutaceae) 
PŮVOD ROSTLINY: Tunisko 
METODA EXTRAKCE: Extrakce vyluhováním 

z květů hořkého pomeranče.
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Linalol (28-44%)
Limonene (9-18%)
Beta-Pinene (7-17%)
Linalyl Acetate (3-15%)
Trans-Ocimene (3-8%)
Alpha Terpineol (2-5,5%) 
Trans-Nerolidol (1-5%)
Myrcene (1-4%)

HISTORICKÉ ÚDAJE: Ve starém  Egyptě byla 
vysoce ceněna jeho schopnost léčit mysl, 
tělo i ducha.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI: Protiparazitický, za
žívací tonikum , antidepresivum , hypo- 
tenzní (snižuje krevní tlak)

POUŽITÍ: Vysoký tlak, úzkost, deprese, 
hysterie, nespavost, kožní potíže (jizvy, 
strie, červené žilky, vrásky)

VLIV VŮNĚ: Přirozený relaxant užívaný 
k léčbě deprese a úzkosti. Posiluje a s ta 
bilizuje emoce a povznáší a inspiruje 
při beznaději, povzbuzuje sebedůvěru, 
odvahu, radost, klid a sm yslovost. Do
káže zao střit na vše ve stejném  oka
mžiku.

APLIKACE: Doplněk stravy: zředí se 1 díl 
esenciálního oleje s 1 dílem směsi olejů 
V-6 nebo jiného čistého rostlinného ole
je, vloží se do kapsle a užívá se až tř ik rá t 
denně nebo podle potřeby. Povrchově: 
ředění není nutné, krom ě použití na 
velmi citlivou kůži. (1) N atřít 2-4 kap
ky na potřebné místo, (2) aplikovat na 
čakry a/nebo  Vita Flex body, (3) přímo 
vdechovat, (4) rozptylovat vzduchem až 
1 hodinu tř ik rá t denně.

NALÉZÁ SE V: Acceptance, Awaken, Humili
ty, Inner Child, P resent Time

{Melaleuca quinquenervid)
BOTANICKÁ ČELEĎ: M yrtovité (Myrtaceae) 
PŮVOD ROSTLINY: Austrálie 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z listů 

a větviček 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

1,8-Cineole + Limonene (55-70%) 
Alpha-Pinene (7-15%)
Beta-Pinene (2-6%)
Viridiflorol (2-6%)

ORAC: 18.600 pTE/lOOg 
LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Podobný mužskému 

hormonu, protizánětlivý, antibakteriál- 
ní, protivirový, protiparazitický (améba 
a parazité v krvi), rozšiřuje cévy, zlepšu
je pronikání k rví (hormony)

POUŽITÍ:  Vysoký tlak, infekce močových 
cest/m očového měchýře. Infekce dýcha
cích cest, alergie 

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného 
čistého rostlinného oleje. (1) N atřít
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2-4 kapky na po třebné místo, (2) apli
kovat na čakry a/nebo  Vita Flex body,
(3] přímo vdechovat nebo (4} rozptylo
vat vzduchem.

NALÉZÁ SE V: Melrose

[Ocotea quixos], angl. Ocotea 
BOTANICKÁ ČELEĎ: Vavřínovité (Lauraceae) 
PŮVOD ROSTLINY: Ekvádor, S třední a Jižní 

Amerika
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z listů  
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Alpha-Humulene (17-22%) 
Beta-Caryophyllene (6-33%)
Cinnamyl Acetate (<24,4)
Methyl Cinnamate (2-26%) 
Trans-Cinnamaldehyde (<7,9)

HISTORICKÉ ÚDAJE: Okotea se destiluje ze 
strom u rostoucího v am azonské divo
čině na západní s traně And. Domorodci 
po celém Ekvádoru ji běžně označují 
jako nepravou nohu či nepravou skořici. 
Strom dosahuje obrovských rozm ěrů 
(dosahuje až 120 cm v p rům ěru  a více 
než 18 m výšky) a vy tváří košatou koru
nu. Historické použití okotea se datuje 
více než 500 let nazpět, kdy se používala 
k ovonění sladkostí a dortů.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Protíplísňový, dezin
fekční p rostředek, protizánětlivý

1-2 kapky na potřebné místo (citlivost 
otestovat na malé ploše pokožky),
(2) aplikovat na čakry a/nebo Vita Flex 
body, (3) přím o vdechovat, (4) rozp ty
lovat vzduchem nebo (5) nakapat do 
kapsle a užívat jednou denně nebo podle 
instrukcí odborníka.

(Dobromysl obecná. Origanum 
compactum), angl. Oregano 
BOTANICKÁ ČELEĎ: Hluchavkovité nebo 

pyskaté (Lamiaceae nebo Labiatae) 
PŮVOD ROSTLINY: USA, Francie, Německo, 

Turecko
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z listů  
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Carvacrol (60-75%)
Gamma-Terpinene (3,5-8,5%) 
Para-Cymene (5,5-9%)
Beta Caryophyllene (2-5%)
Myrcene (1-3%)
Thymol (0-5%)

ORAC: 15.300 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Je uvedeno v Hildegardi- 

ně Medicíně, kompilaci raných německých 
léčiv od uznávané Benediktinské bylin- 
kářky Hildegardy z Bingenu (1098-1179). 

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Proti stárnutí, silně 
protivirový, antibakteriální, protiplís- 
ňový, protiparazitický, protizánětlivý, 
stim ulant im unity

POUŽITÍ: Snižuje vysoký tlak  a úzkost, 
vyrovnává v n itřn í reakci těla na pod
ráždění, má přirozené čisticí vlastnosti, 
snižuje po třebu  inzulinu u diabetiků 
a hladinu cukru v krvi, dezinfekční p ro 
středek, podporuje zažívání 

VLIV VŮNÉ: Má komplexní vůni, k te rá  může 
zvýšit pocit plnosti. Je p říbuzná druhům  
skořice, ale její vůně se od jiných běž
ných skořic liší.

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního ole
je s 2 díly směsi olejů V-6 nebo jiného 
čistého rostlinného oleje. (1) N atřít

POUŽITÍ: A rtritida/revm atizm us, infekční 
nemoci dýchacích cest, infekce/tuberku
lóza, zažívací potíže 

VLIV VŮNÉ: Vytváří pocit jistoty 
APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 

se 4 díly směsi olejů V-6 nebo jiného 
čistého rostlinného oleje. (1) Natřít
1-2 kapky na potřebné místo (nebo 
neředěné v případě Raindrop techniky),
(2) aplikovat na čakry a/nebo Vita Flex 
body, (3) rozptylovat vzduchem nebo 
(4) užívat jako doplněk stravy.
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VAROVÁNÍ: Vzhledem k vysokému obsahu 
fenolů může oregano dráždit nosní sliz- 
nici nebo pokožku při vdechování přímo 
z difuzáru nebo z lahvičky, nebo pokud 
je aplikováno neředěné.

NALÉZÁ SE V: ImmuPower, Ortho Sport 
Massage Oil, Regenolone M oisturizing 
Cream

I

(Pačule obecná, Pogostemon cabliň), 
angl. Patchouli
BOTANICKÁ ČELEĎ: Hluchavkovité nebo 

pyskaté (Lamiaceae nebo Labiatae) 
PŮVOD ROSTLINY: Indonésie 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z květů 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Patchoulol (25-35%)
Alpha-Bulnesene (14-20%) 
Alpha-Guaiene + Seychellene (15-25%) 
Alpha-Patchoulene (5-9%)

ORAC: 49.400 pTE/lOOg 
LÉČIVÉ VLASTNOSTI: Relaxant, podporuje 

zažívání a potlačuje nevolnost, proti- 
zánětlivý, antim ikrobiální, předchází 
vráskám  a rozpraskané kůži, zm írňuje 
svědění

POUŽITÍ: Vysoký tlak, kožní onemocnění 
(ekzém, akné), zadržování tekutin , in
fekce listérií 

APLIKACE: (1) Natřít 2-4 kapky na potřebné 
místo, (2) aplikovat na čakry a/nebo 
Vita Flex body, (3) přímo vdechovat,
(4) rozptylovat vzduchem nebo (5) uží
vat jako doplněk stravy.

VLIV VŮNĚ: Relaxant, k terý  tříb í myšlenky, 
zmírňuje žárlivost, posedlost a nejistotu. 

NALÉZÁ SE V: Abundance, Animal Scents 
Ointment, Di-Gize, Magnify Your P urpo
se, Orange Blossom Facial Wash, Peace 
& Calming, Rose Ointment

(Voňatka Martinova, Cymbopogon 
martinii), angl. Palm arosa 
BOTANICKÁ ČELEĎ: Lipnicovité (Poaceae 

nebo Gramineae)
PŮVOD ROSTLINY: Indie
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z listů
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Geraniol (70-85%)
Geranyl Acetate (6-10%)
Linalol (3-7%)

ORAC: 127.800 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Příbuzná citrónové 

trávy. Ve starém  Egyptě se palm arosa 
používala v chrámovém kadidle.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Antibakteriální, proti- 
plísňový, protivirový, podporuje srdce 
a nervový systém, stim uluje rů s t nových 
kožních buněk, reguluje tvorbu kožního 
mazu.

POUŽITÍ: Plísňové infekce/Kandidóza, 
kardiovaskulární/oběhové nemoci, zaží
vací potíže, kožní onem ocnění (akné, 
ekzém).

VLIV VŮNĚ: Vytváří pocit jistoty. Také napo
máhá snižovat stres a napětí a podporu
je uzdravení z nervového vyčerpání. 

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného 
čistého rostlinného oleje, vloží se do 
kapsle a užívá se až tř ik rá t denně.
(1) N atřít 2-4 kapky na potřebné místo, 
ředění není nutné, krom ě použití na 
velmi citlivou pokožku, (2) aplikovat na 
čakry a/nebo  Vita Flex body, (3) přímo 
vdechovat, (4) rozptylovat vzduchem až 
1 hodinu tř ik rá t denně nebo (5) užívat 
jako doplněk stravy.

NALÉZÁ SE V: Animal Scents Ointment, 
Awaken, Clarity, Dragon Time Bath 
& Shower Gel, Evening Peace Bath & 
Shower Gel, Forgiveness, Genesis Hand 
& Body Lotion, Gentle Baby, Harmony, 
Joy, Rose Ointment
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(Pelargonie vonná, Pelargonium 
graveolenš), angl. Geranium 
BOTANICKÁ ČELEĎ: Kakostovité (Gerania- 

ceae]
PŮVOD ROSTLINY: Egypt, Indie 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z květů 

a listů 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Citronellol + Nerol (35-50%)
Citronellyl Form ate (9-15%)
Geraniol (5-10%)
6,6-Guaiadene (4-8%)
Isom enthone (4-8%)

HISTORICKÉ ÚDAJE: Pelargonie se po sta le tí 
používá na regeneraci a léčení kožních 
onemocnění.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Silně protikřečový, 
antioxidant, protinádorový, protizánět- 
livý, hem ostatický (zastavuje krvácení), 
antibakteriáln í, protiplísňový, zlepšuje 
oběh krve, stim ulant jater a slinivky, 
rozšiřuje žlučovody pro detoxifikaci 
jater, napom áhá čistit m astnou pleť; 
revitalizuje buňky pokožky.

POUŽITÍ: Ž loutenka/tučná já tra  (doktor 
Jean Valnet), kožní potíže (zánět kůže, 
ekzém, lupénka, akné, nedostatek  kož
ního barviva), plísňové infekce (lišej 
kroužkový), virové infekce (opar, pá
sový opar), horm onální nerovnováha, 
oběhové problém y (zlepšuje oběh krve), 
m enstruační problémy/PMS 

VLIV VŮNÉ: Pomáhá uvolňovat negativní 
vzpom ínky a snižuje nervové napětí. 
Vyrovnává emoce, pozdvihuje ducha, 
přispívá k míru, pohodě a naději. 

APLIKACE: (1) N atřít 2-4 kapky na potřebné 
místo, (2) aplikovat na čakry a/nebo 
Vita Flex body, (3) přím o vdechovat,
(4) rozptylovat vzduchem nebo (5) po
kud se užívá jako doplněk stravy, zředí 
se 1 díl pelargónie se 4 kapkam i směsi

olejů V-6 nebo olivového oleje, vloží se 
do kapsle a užívá se jedna kapsle před 
každým  jídlem nebo dle potřeby.

NALÉZÁ SE V: Acceptance, Animal Scents 
Ointment, Animal Scents Shampoo, Aro- 
maGuard Meadow Mist Deodorant, Awa
ken, Boswellia W rinkle Cream, Clarity, 
Dragon Time Bath & Shower Gel, En- 
doflex. Envision, Evening Peace Bath & 
Shower Gel, Forgiveness, Gathering, Ge
nesis Hand & Body Lotion, Gentle Baby, 
Harmony, Highest Potential, Humility, 
Joy, Juva Flex, JuvaTone, K&B, KidScents 
Lotion, Lady Sclareol, Melaleuca-Gerani- 
um Bar Soap, Prenolone Plus Body Cre
am, Release, SARA, Trauma Life, W hite 
Angelica a W olfberry Eye Cream

PELYNEK ČERNOBYL

(Pelyněk Černobýl, Artem/sza vulgaris), 
angl. Mugwort
BOTANICKÁ ČELEĎ: Hvězdnicovité (Astera- 

ceae)
PŮVOD ROSTLINY: Kanada 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z listů 

a kořenů 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Sabinene (9-14%)
Myrcene (20-25%)
Limonene + Beta Phellandrene (1-5%) 
Alpha- + Beta-Thujone (8-12%) 
Germacrene D (4-8%)

HISTORICKÉ ÚDAJE: Číňané jej používají při 
moxování. Ve 14. století v Anglii se nosil 
na ochranu proti zlým duchům. Na za
čátku 19. století jej Portugalci p řed sta
vili Francouzům, k teří ho používali jako 
lék na slepotu a další nemoci. Pokládal 
se pod po lštář k vyvolání živých snů. 

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  A ntibakteriální, p ro ti
plísňový, protiparazitický, gastrointesti- 
nální regulátor
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POUŽITÍ: Střevní potíže, nákaza červy, 
bolest hlavy, svalové křeče, oběhové 
potíže, m enstruační problémy/PMS, 
úplavice, dna 

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného 
čistého rostlinného oleje. (1) N atřít
1-2 kapky na potřebné místo, (2) apli
kovat na čakry a/nebo Vita Flex body,
(3) přímo vdechovat nebo (4) užívat jako 
doplněk stravy.

NALÉZÁ SE V: ComforTone, Inspiration

PELYNEK ESTRAGON

(Pelyněk estragon. Pelyněk kozalec, 
Artemisia dracunculus), angl. Tarragon 
BOTANICKÁ ČELEĎ: Hvězdnicovité nebo 

složnokvěté (Asteraceae nebo Compo- 
sitae]

PŮVOD ROSTLINY: Itálie
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z listů
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Methyl Chavicol (Estragole) (68-80%) 
Trans-Beta Ocimene (6-12%)
Cis-Beta- Ocimene (6-12%)
Limonene (2-6%)

ORAC: 37.900 pTE/lOOg 
LÉČIVÉ VLASTNOSTI: Antispasmodický, pro- 

tizánětlivý, proti kvašení, protiparazi- 
tický, podporuje zažívání

POUŽITÍ: Zažívací potíže, infekce močových 
cest, nevolnost, m enstruační problém y/ 
PMS

VLIV VŮNÉ: Pomáhá zm írnit hlubokou de
presi

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného 
čistého rostlinného oleje. (1) N atřít 
2-4 kapky na potřebné místo, (2) apliko
vat na čakry a/nebo Vita Flex body nebo 
(3) užívat jako doplněk stravy.

VAROVÁNÍ: Vyvarovat se užívání při epile
psii.

NALÉZÁ SE V: ComforTone, Di-Gize, Essen- 
tialzyme, ICP

(Pepřovník černý. Piper nigrum),
angl. Pepper, Black
BOTANICKÁ ČELEĎ: Pepřovníkovité (Pipe- 

raceae)
PŮVOD ROSTLINY: Madagaskar, Srí Lanka, 

Anglie
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z plo

dů/bobulí
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Beta Caryophyllene (25-35%)
Limonene (8-12%)
Sabinene(5-10%)
Alpha a Beta Pinenes (10-15%)

ORAC: 79.700 pTE/lOOg
HISTORICKÉ ÚDAJE: Jak dokládá objev černé

ho pepře v nosních dírkách a břiše Ram- 
sese II., používali jej Egypťané při mum- 
ifikaci. Indičtí mniši jedli několik kuliček 
černého pepře denně, aby získali vy trva
lost potřebnou pro náročné cesty. V dáv
ných dobách byl pepř stejně hodnotný 
jako zlato nebo stříbro . Když v 410 n. 1. 
evropské barbarské kmeny Goth dobyly 
Řím, požadovaly kromě jiných cenností 
i 1500 kg pepře jako výkupné. Tradiční 
čínští léčitelé používali pepř na choleru, 
m alárii a zažívací potíže.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Analgetikum, stim ulu
je metabolism us, protiplísňový

POUŽITÍ: Obezita, a rtritida , zažívací po tí
že, únava, bolest nervů/svalů , plísňové 
infekce

VLIV VŮNÉ: Stimuluje, dodává energii a posi
luje. Studie z roku 2002 ukázala, že vde
chování vůně pepřového oleje navodila 
1,7 násobné zvýšení koncentrace ad re
nalinu v krevní plazmě (Haze, et al.).

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného
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čistého rostlinného oleje. (1) N atřít 
2-4 kapky na po třebné místo, (2) apli
kovat na čakry  a/nebo  Vita Flex body,
[3] přím o vdechovat, (4) rozptylovat 
vzduchem nebo (5) užívat jako doplněk 
stravy.

NALÉZÁ SE V: Awaken, Dream Catcher, 
En-R-Gee, Relieve It

(Pomerančové listí. Citrus sinensis), 
angl. Petitgrain
BOTANICKÁ ČELEĎ: Routovité (Rutaceae) 
PŮVOD ROSTLINY: Paraguay 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z listů  

a větviček 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Linalyl Acetate (40-55%)
Linalol (15-30%)
Alpha Terpineol (3,5-7,5%)
Geranyl Acetate (2-5%)
Geraniol (2-4,5%)

ORAC: 73.600 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Název petitg ra in  po

chází z dávné doby, kdy se olej ex traho
val ze zelených nezralých pom erančů 
velikosti třešně.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Antispasmodický, pro- 
tizánětlivý, relaxant, obnovuje nervovou 
rovnováhu

POUŽITÍ: Nespavost, úzkost, svalové křeče 
VLIV VŮNĚ: Pro smysly povznášející a osvě

žující. Vyjasňuje zmatek, snižuje m en
tá ln í únavu a depresi. Stimuluje mysl 
a posiluje paměť.

APLIKACE: Doplněk stravy: Vloží se 2 kapky 
do kapsle a užívá se tř ik rá t denně nebo 
dle potřeby. (1) N atřít 2 kapky na po
třebné m ísto.Zředění není nutné, k ro 
mě použití na velmi citlivou pokožku,
(2) aplikovat na čakry a/nebo  Vita Flex 
body, (3) přím o vdechovat nebo (4) roz
ptylovat vzduchem až 1 hodinu tř ik rá t 
denně.

(Pom erančovník čínský. Citrus sinensis), 
angl. Orange
BOTANICKÁ ČELEĎ: Routovité (Rutaceae) 
PŮVOD ROSTLINY: USA, Jižní Afrika, Itálie, 

Čína
METODA EXTRAKCE: Lisované za studená 

z kůry  
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Limonene (85-96%)
Myrcene (0,5-3%)

ORAC: 1.890 pTE/lOOg 
LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Protinádorový, rela

xant, protisrážlivý, oběhový stim ulant. 
Bohatý na limonene, jehož schopnost 
působit proti rů stu  nádoru byla podrob
ně zkoum ána ve více než 50 klinických 
studiích.

POUŽITÍ: A rterioskleróza, vysoký tlak, ra 
kovina, nespavost, pleť (m atná a m ast
ná), zadržování tekutin, vrásky 

VLIV VŮNĚ: Povznášející a antidepresivní.
Ve studii na Mie University z roku 1995 
bylo zjištěno, že citrusové vůně povzbu
zovaly imunitu, navozovaly relaxaci 
a zeslabovaly depresi.

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného 
čistého rostlinného oleje. (1) N atřít 
2-4 kapky na potřebné místo, (2) apli
kovat na čakry a/nebo  Vita Flex body,
(3) přímo vdechovat, (4) rozptylovat 
vzduchem nebo (5) užívat jako doplněk 
stravy.

VAROVÁNÍ: Vyvarujte se aplikaci na kůži, 
k te rá  bude vystavena slunečnímu záření 
nebo UV záření během následujících 
24 hodin.

NALÉZÁ SE V: Abundance, Awaken, Christ
mas Spirit, CinnaMint Lip Balm, Citrus 
Fresh, Envision, Harmony, ImmuPro, 
Inner Child, Into the Future, KidScents 
MightyVites, KidScents Toothpaste,
Lady Sclareol, Longevity, Longevity
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Softgels, Peace & Calming, Power Meal, 
SARA, Super C, Super C Chewables, Thie
ves Lozenges (soft)
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(Rojovnik grónský. Ledum groenlandicumi), 
angl. Ledum
BOTANICKÁ ČELEĎ: Vřesovcovité (Erica

ceae)
PŮVOD ROSTLINY: Severní Amerika (Kanada) 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z květů 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Limonene (20-35%)
Cis a Trans Param enthol (7) 8 Diene 8-ol 
(12-17%)
Cis a Trans Param enthatriene 1,3,8 
(8-15%)

HISTORICKÉ ÚDAJE: Rojovník, hovorově 
nazývaný „labradorský čaj", je silně 
arom atická bylina, k terá  se v lidové 
medicíně užívá již staletí. Indiáni ve 
východní Kanadě jej používali na čaj, 
jako posilující nápoj a k léčení řady po
tíží souvisejících s ledvinami. Více než 
5000 let pomáhal rojovník indiánům  ze 
severní Ameriky proti kurdějím . Užíval 
se na horečky a nachlazení.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI: Protizánětlivý, proti- 
nádorový, antibakteriální, diuretický, 
ochraňuje já tra

POUŽITÍ: Jaterní p roblém y/žloutenka/tuč
ná játra, obezita, zadržování vody 

APLIKACE: (1) N atřít 2-4 kapky na potřebné 
místo, (2) aplikovat na čakry a/nebo 
Vita Flex body, (3) přímo vdechovat,
(4) rozptylovat vzduchem nebo (5) uží
vat jako doplněk stravy.

NALÉZÁ SE V: GLF, Juva Cleanse

METODA EXTRAKCE: Destilace párou z listů 
a větví 

KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Alpha Pinene (5-10%)
1,8-Cineole + Beta Phellandrene 
(18-28%)
Alpha-Terpineol (1-5%)
Para-Cymene (1-6%)
Linalol (34-45%)
A rom adendrene (2-62%)

ORAC: 61.100 pTE/lOOg 
LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Silně antibakteriální, 

protiplísňová, protivirová, protiparazi- 
tická, protizánětlivá

POUŽITÍ:  Herpes virus, infekce dýchacích 
cest

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného 
čistého rostlinného oleje. (1) Natřít 
2-4 kapky na potřebné místo, spán
ky, zápěstí, krk, obličej nebo hrudník,
(2) aplikovat na čakry a/nebo  Vita Flex 
body, (3) přím o vdechovat, (4) rozp ty
lovat vzduchem nebo (5) užívat jako 
doplněk stravy.

NALÉZÁ SE V: M elaleuca-Geranium Moistu
rizing Bar Soap

[Melaleuca ericífolia)
BOTANICKÁ ČELEĎ: M yrtovité (Myrtaceae) 
PŮVOD ROSTLINY: Austrálie

(Rozm arýna lékařská, Rosmarinus 
officinalis CT Cineol), angl. Rosemary 
BOTANICKÁ ČELEĎ: Pyskaté (Labiatae) 
PŮVOD ROSTLINY: Tunisko, Maroko, Špa

nělsko
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z listů 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

1,8-Cineole (Eucalyptol) (38-55%) 
Camphor (5-15%)
Alpha-Pinene (9-14%)
Beta-Pinene (4-9%)
Camphene (2,5-6%)
Borneol (1,5-5%)
Limonene (1-4%)

ORAC: 330 pTE/lOOg
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HISTORICKÉ ÚDAJE: Rozm arýn byl součástí 
„M arseilleského octa“ nebo „Octa čtyř 
zlodějů", k teré užívali vykradači hrobů 
na svou ochranu během  m oru v 15. s to 
letí. Název oleje je odvozen z latinského 
názvu pro rosu na moři (ros + m arinus]. 
Podle lidové h istorie měl rozm arýn 
původně bílé květy, k te ré  zčervenaly, 
poté co Panna Marie položila na keř 
svůj plášť. Od dob starověkého Řecka 
(asi 1000 př. n. 1.) byl rozm arýn pálen 
jako kadidlo. Pozdější ku ltu ry  věřily, 
že zažehnává ďábla. Tuto praxi posléze 
přijali nemocní, k te ří pálili rozm arýn na 
ochranu proti infekci.

Je uveden v Hildegardině Medicíně, 
kompilaci raných německých léčiv od 
uznávané Benediktinské bylinkářky 
Hildegardy z Bingenu (1098-1179).

Až donedávna se rozm arýn používal 
ve francouzských nemocnicích na dezin
fekci vzduchu.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Chrání játra, protiná- 
dorový, protiplísňový, antibakteriáln í, 
proti-parazitický, zvyšuje duševní svě
žest/soustředěn í

POUŽITÍ: Infekční nemoci, ja tern í po tíže / 
žloutenka, infekce hrdla/p lic, z trá ta  
vlasů (alopecia areata), zhoršení pamě- 
ti/A lzheim er

VLIV VŮNĚ: Pomáhá překonat m entální 
únavu a zlepšuje duševní svěžest a kon
centraci. Vědci z Univerzity of Miami 
zjistili, že inhalace rozm arýnu posílila 
bdělost, zm írnila úzkost a rozvinula 
analytické a duševní schopnost.

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného 
čistého rostlinného oleje. (1) N atřít 
2-4 kapky na potřebné místo, (2) apli
kovat na čakry a/nebo  Vita Flex body,
(3) přím o vdechovat, (4) rozptylovat 
vzduchem nebo (5) užívat jako doplněk 
stravy.

VAROVÁNÍ: Neužívat dětm i do 4 let věku. 
Vyvarovat se užívání u osob s vysokým 
krevním  tlakem.

NALÉZÁ SE V: AromaGuard Meadow Mist 
Deodorant, AromaGuard Mountain 
Mint Deodorant, Carbozyme, Clarity, 
ComfortTone, Dentarome Toothpaste, 
Dentarom e Plus Toothpaste, Dentarome 
Ultra Toothpaste, En-R-Gee, ICP, Juva 
Flex, JuvaTone, KidScents Toothpaste, 
Melrose, Morning S tart M oisturizing 
Bar Soap, Morning S tart Bath & Shower 
Gel, MultiGreens, Polyzyme, Rehemogen, 
Thieves, Thieves Cleansing Bar Soap, 
Thieves Foaming Hand Soap, Thieves 
Household Cleaner, Thieves Lozenges 
(hard), Thieves Lozenges (soft). Thieves 
Spray, Thieves Wipes

(Růže dam ašská, Rosa damascena), 
angl. Rose
BOTANICKÁ ČELEĎ: Růžovité (Rosaceae) 
PŮVOD ROSTLINY: Bulharsko, Turecko 
METODA EXTRAKCE: Olej terapeutické kva

lity je destilován párou z květů (dvou
složkový proces). Poznámka: Bulharská 
Rosa damascena (bohatá na citronellol) 
je velmi odlišná od m arocké Rosy cen- 
tífolíí (bohatá na fenyl etanol). Mají od
lišné barvy, arom a i terapeutické účinky. 

KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Citronellol (34-44% )
Geraniol (12-28%)
Nerol (6-9%)
Phenylethylic Alcohol (0-2%)

ORAC: 160.400 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Růže se již tisíciletí 

užívá při péči o pokožku. Arabský 
doktor Avicenna jako první destiloval 
růžový olej a později napsal celou knihu 
o léčivých účincích růžové vody získané 
destilací růže. V dávné historii byl olej 
produkován enfleuráží, což je to proces, 
při němž se esence extrahuje lisováním
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okvětních lístků společně s rostlinným  
olejem. Dnes je však většina růžových 
olejů extrahována za pomoci rozpouš
tědla.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI: Protizánětlivý, rela
xant, zm írňuje zjizvení, proti vředům

POUŽITÍ: Vysoký tlak, úzkost, virové infek
ce (Herpes simplex), kožní potíže (zjiz
vení, vrásky), vředy

VLIV VŮNĚ: její překrásná vůně je opojná 
a působí jako afrodiziakum . P řináší rov
nováhu a harm onii a tak  pom áhá p ře 
konat nejistotu. Je stim uluje a povznáší 
mysl, vy tváří pocit pohody.

APLIKACE: (1) Natřít 2-4 kapky na potřebné 
místo, (2) aplikovat na čakry a/nebo 
Vita Flex body, (3) přímo vdechovat,
(4) rozptylovat vzduchem nebo (5) uží
vat jako doplněk stravy.

NALÉZÁ SE V: Awaken, Egyptian Gold, En
vision, Forgiveness, Garhering, Gentle 
Baby, Harmony, Highest Potential, Hu
mility, Joy, SARA, Rose Ointment, Trau
ma Life, W hite Angelica

(Růžové dřevo, Aniba rosaeodord), 
angl. Rosewood
BOTANICKÁ ČELEĎ: Vavřínovité (Lauraceae) 
PŮVOD ROSTLINY: Brazílie 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou ze 

dřeva 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Linalol (70-90%)
Alpha Terpineol (2-7%)
Alpha Copaene (stopy-3%)
1,8-Cineole (Eucalyptol) (stopy-3%) 
Geraniol (0,5-2,5%)

ORAC: 113.200 |iTE/100g 
LÉČIVÉ VLASTNOSTI: A ntibakteriální, proti- 

virový, proti-parazitický, protiplísňový, 
stim ulant, zlepšuje elasticitu kůže.

POUŽITÍ:  Plísňové infekce/Kandidóza, kož
ní onem ocnění (ekzém, lupénka)

VLIV VŮNĚ: Posilující a emocionálně stab i
lizující

APLIKACE: (1) N atřít 2-4 kapky na potřebné 
místo, (2) aplikovat na čakry a/nebo 
Vita Flex body, (3) přím o vdechovat,
(4) rozptylovat vzduchem nebo (5) uží
vat jako doplněk stravy.

NALÉZÁ SE V: Acceptance, Animal Scents 
Ointment, AromaGuard Meadow Mist 
Deodorant, Awaken, Believe, Clarity, 
Dragon Time Bath & Shower Gel, Eve
ning Peace Bath & Shower Gel, Forgi
veness, Genesis Hand & Body Lotion, 
Gentle Baby, Gratitude, Harmony, HRT, 
Humility, Instpiration, Joy, KidScents 
Lotion, KidScents Tender Tush, Lady 
Sclareol, Tender-Rosewood M oisturi
zing Bar Soap, MagnifyYour Purpose, 
Relaxation Massage Oil, Rose Ointment, 
Sandalwood M oisture Cream, Sensation, 
Sensation Bath & Shower Gel, Sensation 
Hand & Body Lotion, Sensation Massage 
Oil, Valor, Valor M oisturizing Bar Soap, 
W hite Angelica, W olfberry Eye Cream

(Řebříček obecný, Achillea millefolium), 
angl. Yarrow
BOTANICKÁ ČELEĎ: Hvězdnicovité nebo 

složnokvěté (Asteraceae nebo Compo- 
sitae)

PŮVOD ROSTLINY: Komory, USA, Evropa, 
Asie

METODA EXTRAKCE: Destilace párou z kvě- 
tů, listů  a stonků 

KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Chamazulene (12-19%) 
Trans-Beta-Caryophyllene (4-8%) 
Germacrene D (4-8%)
Camphor (4-9%)
Sabinene (3-7%)
Beta-Pinene (3-7%)
1,8-Cineole (Eucalyptol) (2-6%)
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ORAC: 55.900 uTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Řecký hrd ina Trojské 

války Achilles prý používal řebříček 
k léčení zranění své Achillovy paty. Čí
ňané považovali řebříček za posvátný, 
protože obsahuje vyváženou harm onii 
energií jin a jang. Říká se, že vůně řeb- 
říčku umožňuje se tkání nebe a země. 
Germánské kmeny užívaly řebříček na 
léčení válečných zranění.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Protizánětlivý, podob
ný hormonu, zm írňuje zjizvení, podpo
ruje p ro sta tu

POUŽITÍ: Problémy s prostatou, m enstruač
ní potíže/PM S, křečové žíly 

VLIV VŮNĚ: Vyvažuje v n itřn í i vnější vze
stupy a pády, řebříček současně inspi
ruje a uzemňuje. Je užitečný během 
m editace a podporuje in tu itivní energie. 
Zmírňuje zm atek a rozpolcenost. 

APLIKACE: Doplněk stravy: 2 kapky do 
kapsle, užívat tř ik rá t denně nebo dle po
třeby. (1) N atřít 2-4 kapky na potřebné 
místo, zředění není nutné, krom ě pou
žití na velmi citlivou pokožku, (2) apli
kovat na čakry  a/nebo  Vita Flex body,
(3) přím o vdechovat, (4) rozptylovat 
vzduchem až 1 hodinu tř ik rá t denně. 

NALÉZÁ SE V: Dragon Time, Dragon Time 
Massage Oil, Mister, Prenolone Plus 
Body Cream

(Santál bílý, Santalum albuní), 
angl. Sandalwood
BOTANICKÁ ČELEĎ: Santálovité (Santala- 

ceae]
PŮVOD ROSTLINY: Indie 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou ze 

dřeva 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Alpba-Santalol (47-55%) 
Beta-Santalol (19-23%)

ORAC: 160 pTE/lOOg

HISTORICKÉ ÚDAJE: Po sta le tí používán 
v ajurvédském  lékařstv í pro revitalizaci 
pokožky, při józe a meditaci. Je uveden 
v Dioscoridově prvním  evropském  vše
obecně uznávaném  průvodci medicíny 
De Materia Medíca (78 n. 1.), k terý  se 
stal standardn í referenční prací bylinné 
léčby na více než 1700 let.

Vědci z Brigham Young University 
prokázali, že je schopen inhibovat m no
ho typů rakovinných buněk.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Protinádorový, protivi- 
rový, stim ulant im unity

POUŽITÍ: Rakovina, virové infekce (herpes 
simplex, herpes zoster, opary, lidský 
papilom avirus atd.), kožní onemocnění 
(akné, vrásky, jizvy atd.)

VLIVVŮNÉ: Prohlubuje spánek, může pom o
ci odstran it negativní naprogram ování 
buněk. Je bohatý na seskviterpeny, k teré 
stim ulují epifýzu a limbickou oblast 
mozku (centrum  emocí). Epifýza řídí 
uvolňování melatoninu, což je silný s ti
m ulant im unity a protinádorové činidlo. 
Může být uzemňující a stabilizující.

APLIKACE: (1) N atřít 2-4 kapky na potřebné 
místo, (2) aplikovat na čakry a/nebo 
Vita Flex body, (3) přím o vdechovat,
(4) rozptylovat vzduchem nebo (5) uží
vat jako doplněk stravy.

NALÉZÁ SE V: 3 Wise Men, Acceptance, A R T 
Day Activator, A R T Gentle Foaming 
Cleanser, A R T  Night Reconstructor, 
Awaken, Boswellia W rinkle Cream, 
Brain Power, Dream Catcher, Evening 
Peace Bath & Shower Gel, Forgiveness, 
Gathering, Harmony, Highest Potential, 
Inner Child, Inspiration, KidScents Ten
der Tush, Lady Sclareol, Lemon-Sandal- 
wood Cleansing Bar Soap, Magnify Your 
Purpose, Release, Sandalwood M oisture 
Cream, Transform ation, Trauma Life, 
Ultra Young +, W hite Angelica
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(Saturejka horská, Satureja montantá), 
angl. Mountain Savory 
BOTANICKÁ ČELEĎ: Hluchavkovlté nebo 

pyskaté (Lamiaceae nebo Labiatae) 
PŮVOD ROSTLINY: Francie 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z kve

toucí rostliny 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Carvacrol (22-35%)
Thymol (14-24%)
Gamma-Terpinene (8-15%)
Carvacrol Methyl Ether (4-9%) 
Beta-Caryophyllene (3-7%)

ORAC: 11.300 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Saturejka se od nepa- 

měti používá jako tělové tonikum .
LÉČIVÉ VLASTNOSTI: Silně antibakteriální, 

protiplísňový, protivirový, protiparazi- 
tický, stim ulant imunity, protizánětlivé 
účinky

POUŽITÍ: Virové infekce (Herpes, HIV atd.), 
skolióza/bolest v kříži/problém y se 
zády

VLIV VŮNĚ: Revitalizuje a stimuluje ner
vový systém, je to silný zdroj a stimul 
energie.

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
se 4 díly směsi olejů V-6 nebo jiného 
čistého rostlinného oleje. (1 )  Natřít 
2-4 kapky na potřebné místo, (2) apli
kovat na čakry a/nebo Vita Flex body,
(3) přímo vdechovat nebo (4) užívat jako 
doplněk stravy.

NALÉZÁ SE V: ImmuPower, Surrender

cssaB
(Skořicovník pravý; Cinnamomum-verurn), 
angl. Cinnamon Bark
BOTANICKÁ ČELEĎ: Vavřínovité (Lauraceae) 
PŮVOD ROSTLINY: Srí Lanka, Madagaskar, 

Ceylon
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z kůry

KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Trans-Cinnamaldehyde (40-50%) 
Eugenol (20-30%)
Beta-Caryophyllene (3-8%)
Linalol (3-7%)

ORAC: 10.340 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Uvedena v Dioscorido- 

vě prvním  evropském  všeobecně uzná
vaném průvodci medicíny De Materia 
Medica (78 n. 1.), k terý  se stal s tandardn í 
referenční prací bylinné léčby na více 
než 1700 let.

Skořice byla údajně součástí „Mar- 
seilleského octa" nebo „octa čtyř zlo
dějů", k teré  užívali vykradači hrobů na 
svou ochranu během m oru v 15. století. 

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Protizánětlivý (inhibi
to r COX-2), silně protivirový, protip lís
ňový, protisrážlivý, stim ulant oběhu, 
ochrana žaludku (vředy), protiparazitic- 
ký (červi)

POUŽITÍ:  K ardiovaskulární onemocnění, 
infekční nemoci, virové infekce (opar 
atd.), zažívací potíže, vředy a bradavice 

VLIV VŮNĚ: Věřilo se, že přitahuje bohatstv í 
APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 

s 4 díly směsi olejů V-6 nebo jiného čisté
ho rostlinného oleje. (1) N atřít 1-2 kapky 
na potřebné místo, (2) aplikovat na čak
ry a/nebo Vita Flex body, (3) přímo vde
chovat, (4) rozptylovat vzduchem nebo
(5) užívat jako doplněk stravy.

VAROVÁNÍ: Může dráždit sliznici nosu, po
kud se vdechuje přímo z difuzéru nebo 
lahvičky.

NALÉZÁ SE V: Abundance, Carbozyme, 
Christmas Spirit, Cinnamint Lip Balm, 
Dentarome, dentarom e Plus, Dentarome 
Ultra, Egyptian Gold, Exodus 11, Gathe
ring, Highest Potential, KidScents Too
thpaste, Magnify Your Purpose, Mineral 
Essence, Thieves, Thieves Bar Soap, Thie
ves Household Cleaner, Thieves Foaming 
Hand Soap, Thieves Lozenges (Hard, 
Soft), Thieves Spray a Thieves Wipes
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(Smil italský, Helichrysum italicum), 
angl. Helichrysum
BOTANICKÁ ČELEĎ: Hvězdnicovité nebo 

složnokvěté (Asteraceae nebo Compo- 
sitae}

PŮVOD ROSTLINY: bývalá Jugoslávie, Korsi
ka, Španělsko 

METODA EXTRAKCE: Destilace párou z květů 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Neryl Acetate [25-35%]
Gamma Curcuneme [9-15%)
Limonene [8-13%]
Neryl Propionate [3-7%]
Alpha Pinene [3-8%]
Beta-Caryopbyllene [1-5%]
Linalol [1-4%]
Nerol [2-5%]

ORAC: 1.700 pTE/lOOg 
LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Protisrážlivý, aneste- 

tický, silně protikřečový, protivirový, 
cbrání/detoxifikuje/stim uluje játra, 
cbelátuje chemikálie a toxiny, regeneru
je nervy

POUŽITÍ: Herpes virus, arterioskleróza, 
ateroskleróza, vysoký tlak, krevní sra 
ženiny, poruchy jater, oběhové poruchy, 
kožní potíže [ekzém, lupénka, zjizvená 
kůže, křečové žíly]

VLIV VŮNĚ: Povznášející pro podvědom í 
APLIKACE: [1] N atřít 2-4 kapky na potřebné 

místo, spánek, čelo, zadní s tranu  krku 
nebo na vnější část ucha, [2] apliko
vat na čakry a/nebo  Vita Flex body,
[3] přím o vdechovat, [4] rozptylovat 
vzduchem nebo [5] užívat jako doplněk 
stravy.

NALÉZÁ SE V: Aroma Life, Awaken, Brain 
Power, CardiaCare, ClaraDerm, Forgi
veness, GLF, Juva Cleanse, Juva Flex,
M-Grain, Pan Away, Traum a Life

[Smrk černý, Picea mahaná), angl. Spruce 
BOTANICKÁ ČELEĎ: Borovicovité [Pinaceae] 
PŮVOD ROSTLINY: Kanada 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z větví, 

jehličí a větviček 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Bornyl Acetate [18-28%]
Camphene [17-25%]
Alpha Pinene [12-19%]
Beta Pinene [4-8%]
Delta-3-Carene [5-10%]
Limonene [2-7%]
Santene [1-5%]
Tricyclene [1-5%]

HISTORICKÉ ÚDAJE: Indiáni kmene Lakotů 
používali sm rk k posílení schopnosti ko
munikovat s Velkým duchem. Tradičně 
se věřilo, že ovládá frekvenci blahobytu. 

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Antispasmodický, 
proti-parazitický, antiseptický, proti- 
zánětlivý, podobný hormonu, podobný 
kortizonu, stim ulant im unity

POUŽITÍ: A rtritida/revm atizm us, plísňové 
infekce [kandidóza], infekce dýchacích 
cest, isch ias/bo lest v kříži 

VLIV VŮNĚ: Uvolňuje emoční bloky, přináší 
pocit rovnováhy a uzemnění.

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného 
čistého rostlinného oleje. [1] N atřít 
2-4 kapky na potřebné místo, [2] apli
kovat na čakry a/nebo  Vita Flex body, 
[3] přím o vdechovat, [4] rozptylovat 
vzduchem nebo [5] užívat jako doplněk 
stravy.

NALÉZÁ SE V: 3 Wise Men, Abundance, Awa
ken, Christm as Spirit, Envision, Gathe
ring, Grounding, Harmony, Highest 
Potential, Hope, Inner child. Inspiration, 
Motivation, P resent Time, R.C., Relieve 
It, Sacred Mountain, Sacred Mountain 
M oisturizing Bar Soap, Surrender, Trau
ma Life, Valor, W hite Angelica
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BOTANICKÁ ČELEĎ: Březulovité (Bursera- 

ceae)
PŮVOD ROSTLINY: Ekvádor 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z pilin 

z odumřelé kůry, dřeva a větví 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Limonene (55-65%)
Carvone
Alpha-Terpineol (8-12%)
Beta Bisabolene 
Menthofuran (5-8%)
Fenenol 
Para Cymene
[Složky se mohou lišit podle toho, zda se 

dřevo těží ve vnitrozemí nebo v pobřežních 
oblastech, a zda je  kmen červený nebo bílý) 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Svaté dřevo, ačkoli 

roste v Jižní Americe, pochází ze stejné 
čeledi jako kadidlo. Svaté dřevo, podob
ně jako kadidlo, je známé jako duchovní 
olej s hluboce zakořeněnou tradicí, kdy 
jej Inkové používali k očistě vzduchu od 
negativních energií a pro štěstí. V Jižní 
Americe se používá proti komárům , na 
horečku, infekce a kožní onemocnění. 
Běžně jej užívají šam ani v Andách při 
léčebných obřadech. Dokonce i jeho špa
nělský název odráží, jak vysoce byl olej 
ceněn: Palo santo znam ená „svaté" nebo 
„posvátné dřevo".

LÉČIVÉ VLASTNOSTI: Protirakovinný, anti- 
blastický, protizánětlivý, antibakteriál- 
ní, protiplísňový, protivirový

POUŽITÍ: Zánět, regenerace kolenní 
chrupavky, kloubů, artritida, revm atiz- 
mus, dna, dýchací potíže, při rozptylová
ní vzduchem snižuje znečištění vzduchu 

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného 
čistého rostlinného oleje. (1) N atřít 
2-4 kapky na potřebné místo, (2) apli
kovat na čakry a/nebo Vita Flex body.

(3) přím o vdechovat, (4) rozptylovat 
vzduchem nebo (5) užívat jako doplněk 
stravy, 10-15 kapek do kapsle jednou 
nebo dvakrát denně, 1-6 kapek pod ja
zyk nebo do sklenice vody.

VAROVÁNÍ: V těhotenstv í nebo v péči lékaře 
konzultujte s odborníkem . Neměl být 
užíván dětm i do 18 měsíců věku.

SALVEJ LEKARSKA

(Šalvěj lékařská. Salvia officinalis), 
angl. Sage
BOTANICKÁ ČELEĎ: Hluchavkovité nebo 

pyskaté (Lamiaceae nebo Labiatae) 
PŮVOD ROSTLINY: Španělsko, Chorvatsko, 

Francie
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z listů 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Alpha Thuyone (18-43%)
Beta- Thuyone (3-8,5%)
1,8-Cineole (Eucalyptol) (5,5-13%) 
Camphor (4,5-24,5%)
Camphene (1,5-7%)
Alpha-Pinene (1-6,5%)
Alpha-Humulene (0-12%) a  ß 

ORAC: 14.800 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Mezi Starými Římany 

známý jako „herba sacra" neboli po
svátná bylina, název šalvěj. Salvia, je 
odvozen z anglického slova „salvation" 
(spása). Šalvěj se v Evropě používá při 
orálních infekcích a kožních potížích. 
Významně přispívá k posílení životních 
center a podporuje m etabolism us.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI: Protinádorový, regu
luje hormony, podobný estrogenu, p ro ti
plísňový, protivirový, stim ulant oběhu, 
stim ulant žlučníku

POUŽITÍ:  M enstruační potíže/PMS, nedo
sta tek  estrogenu, progesteronu a testos- 
teronu, problémy s já try  

VLIV VŮNĚ: Duševně stim ulující a pom áhá 
pro ti beznaději a m entáln í únavě. Šalvěj 
lékařská posiluje životní centra těla.
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vyvažuje pánevní čakru, kde se nachá
zejí emoce vzniklé z odm ítání a zneu
žívání.

APLIKACE; Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného čis
tého rostlinného oleje. (1) Natřít 2-4 kap
ky na potřebné místo, (2] aplikovat na 
čakry a/nebo Vita Flex body, [3] přímo 
vdechovat, (4) rozptylovat vzduchem 
nebo (5) užívat jako doplněk stravy.

VAROVÁNÍ: Vyvarovat se užívání při epilep
sii. Neužívat u osob s vysokým  krevním  
tlakem.

NALÉZÁ SE V: Awaken, Dragon Time Bath & 
Shower Gel, Dragon Time Massage Oil, 
Endo Flex, Envision, FemiGen, Harm o
ny, K&B, Lady Sclareol, Magnify Your 
Purpose, Mister, Prenolone Plus Body 
Cream, Protec, SclarEssence

SALVEJ MUSKATOVA

(Šalvěj muškátová. Salvia sclarea), 
angl. Clary Sage
BOTANICKÁ ČELEĎ: Hluchavkovité nebo 

pyskaté (Lamiaceae nebo Labiatae) 
PŮVOD ROSTLINY: Utah, Francie 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z kve

toucí rostliny 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Linalyl A cetate (56-78%)
Linalol (7-24%)
Germacrene D (2-12%)
Sclareol (0,4-3%)

ORAC: 221.000 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Poslední zdravotní úda

je ukazují, že přirozeně zvyšuje hladinu 
estrogenu a progesteronu.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Protisrážlivá, antioxi- 
dant, antidiabetikum , podobná es tro 
genu, protiplísňová, protikřečová, re la
xant, snižuje cholesterol, p ro ti nádorům , 
anestetikum

POUŽITÍ: Leukémie, m enstruační p o tíže/ 
prem enstruační syndrom  (PMS), hor

m onální nerovnováha, nespavost, obě
hové potíže, vysoký cholesterol 

VLIV VŮNĚ: Povzbuzuje schopnost snění a je 
velmi uklidňující a ulevuje od stresu  

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného čis
tého rostlinného oleje. (1) Natřít na po
třebné místo, (2) aplikovat na čakry a /  
nebo Vita Flex body, (3) přím o vdecho
vat, (4) rozptylovat vzduchem (5) užívat 
jako doplněk stravy  nebo (6) při PMS 
v etřít 6-8 kapek do spodní části zad. 

NALÉZÁ SE V: Cel-Lite Magie Massage Oil, 
CortiStop Women's, Dragon Time, Dra
gon Time Bath & Shower Gel, Dragon 
Time Massage Oil, EndoGize, Estro, Eve
ning Peace Bath & Shower Gel, FemiGen, 
Into theFuture, Lady Sclareol, Lavender 
Volume Conditioner, Lavender Volume 
Shampoo, Prenolone Plus Body Cream, 
SclarEssence

SALVEJ SPANELSKA

(Španělská šalvěj. Salvia levandulifolia), 
angl. Sage, Spanish
BOTANICKÁ ČELEĎ: Hluchavkovité (Lamia

ceae)
PŮVOD ROSTLINY: Střední Evropa a Malá 

Asie, především  Španělsko 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z listů 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Camphor
1,8-Cineole
Limonene
Pamphene
Pinene

HISTORICKÉ ÚDAJE: Šalvěj je od nepam ěti 
vysoce ceněna pro účinky na dlouhově
kost a hojení. Plinius Starší tvrdil, že šal
věj (Římany nazývána „salvia") se k ro 
mě dalších použití užívala jako lokální 
anestetikum  na kůži a jako diuretikum . 
Římané ji považovali za svátou bylinu 
a sklízel ji jedinec oblečený do bílé tun i
ky, k te rý  měl dobře omyté bosé nohy.



PŘEHLED JEDNODUCHÝCH OLEJÜ

Během středověku byla v celé Evropě 
rostlina znám á svými výjimečnými 
hojivými účinky a užívala se ve směsi 
s dalšími bylinami k vymýcení moru.

Ve Španělsku se španělská šalvěj pou
žívá při vaření. Má silnější arom a a p ří
chuť než běžná šalvěj lékařská {Salvia 
officinalis).

LÉČIVÉ VLASTNOSTI: A ntiseptikum , svíravá, 
usnadňující vykašlávání, redukuje hlen, 
snižuje horečku, čistí krev, eliminuje 
toxiny, podporuje trávení, snižuje hla
dinu cukru v krvi bez vlivu na hladinu 
inzulinu, působí jako tonikum  ke zlepše
ní celkového zdraví

POUŽITÍ: Věkem způsobená ztrá ta  paměti, 
oděrky, akné, artritida, lupy, nachlazení, 
chřipka, ekzém, ztrá ta  vlasů, pocení, 
úzkost, bolest hlavy, astma, zánět hrtanu, 
kašel, bolest svalů, deprese, epilepsie, 
uklidňující prostředek, m enstruační potí
že, zažívací potíže, koření do jídla, v p rů
myslu je složkou vůně mýdel a kosmetiky

VLIV VŮNĚ: Kafrová, bylinná, podobná roz
m arýnu

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného čis
tého rostlinného oleje. (1 )  N atřít 2-4 kap
ky na potřebné místo, [2) aplikovat na 
čakry a/nebo Vita Flex body, (3) přímo 
vdechovat, (4) rozptylovat vzduchem 
nebo (5) užívat jako doplněk stravy.

NALÉZÁ SE V: Awaken, Harmony, Lady Scla- 
reol, SclarEssence

VAROVÁNÍ: Vyvarovat se užívání při epilep
sii. Neužívat u osob s vysokým krevním  
tlakem.

(Kajeput střídavolistý, Melaleuca 
alternifolid)
BOTANICKÁ ČELEĎ: M yrtovité (Myrtaceae) 
PŮVOD ROSTLINY: Austrálie, Francie 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z listů

KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Terpinenol-4 (30-45%) 
Gamma-Terpinene (10-28%) 
Alpha-Terpinene (5-13%)
1,8-Cineole (Eucalyptol) (0-15%) 
Alpha-Terpineol (1,5-8%)
Para-Cymene (0,5-12%)
Limonene (0,5-4%)
A rom adendrene (stopy-7%)
Delta-Cadinene (stopy-8%)
Alpha Pinene (1-6%)

HISTORICKÉ ÚDAJE: Velmi ceněný jako an- 
tim ikrobiální a antiseptický esenciální 
olej. Obsahuje vysokou hladinu terpine- 
nolu-4.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Silné antibakteriální, 
protiplísňové, protivirové, protiparazi- 
tické a protizánětlivé účinky

POUŽITÍ:  Plísňové infekce (kandidóza, lišej 
kroužkový), infekce dutin/plic, nemoci 
zubů/dásní, zadržování vody/vysoký 
tlak, kožní problémy (akné, vředy)

VLIV VŮNÉ: Podporuje čištění a čistotu 
APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 

s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného čis
tého rostlinného oleje. (1) N atřít 2-4 kap
ky na potřebné místo, (2) aplikovat na 
čakry a/nebo Vita Flex body, (3) přímo 
vdechovat, (4) rozptylovat vzduchem 
nebo (5) užívat jako doplněk stravy. 

NALÉZÁ SE V: Animal Scents Ointment, 
AromaGuard Meadow Mist Deodorant, 
ClaraDerm, Melaleuca-Geranium Mois
turizing Bar Soap, Melrose, ParaFree, 
Purification, Rehemogen, Rose Ointment

(Turanka kanadská, Conyza canadensis), 
angl. Fleabane, Canadian 
BOTANICKÁ ČELEĎ: Hvězdicovité nebo slož- 

nokvěté (Asteraceae nebo Compositae) 
PŮVOD ROSTLINY: Kanada 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou ze 

stonků, listů  a květů (nadzemní části)
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KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Limonene (60-75%)
Cis Alpha Bergam otene (5-11%)
Trans Beta Ocimene (3-7%)

ORAC: 26.700 pTE/lOOg
LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Stimuluje já tra  a sli

nivku, proti s tá rn u tí (stimuluje růstový  
hormon), antirevm atický, silně p ro tik ře- 
čový, rozšiřuje cévy, snižuje krevní tlak

POUŽITÍ: Vysoký tlak, žloutenka, zrychlené 
s tá rnu tí

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného 
čistého rostlinného oleje. (1) N atřít 
2-4 kapky na potřebné místo, (2) apli
kovat na čakry  a/nebo  Vita Flex body,
(3) přím o vdechovat, (4) rozptylovat 
vzduchem nebo (5) užívat jako doplněk 
stravy.

NALÉZÁ SE V: CortiStop Women s, EndoGize, 
Ultra Young Plus

(Tymián obecný. Thymus vulgaris), 
angl. Thyme
BOTANICKÁ ČELEĎ: Hluchavkovité nebo py- 

skaté (Lamiaceae nebo Labiatae), známý 
také jako tym ián červený 

PŮVOD ROSTLINY: Středom oří 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z listů, 

stonků, kvétů 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Thymol (37-55%)
Para-cym ene (14-28%) 
Gamma-Terpinene (4-11%)
Linalol (3-6,5%)
Carvacrol (0,5-5,5%)
Myrcine (1-2,8%)

ORAC: 15.960 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: je uveden v Eherském 

Papyru (16. st. př. n. 1.), což je staro- 
egyptský seznam  877 Receptů a receptů  
a zároveň jeden z nejstarších známých 
lékařských záznamů. Egypťané použí

vali tym ián při balzamování. Je uveden 
v Dioscoridové prvním  evropském  vše
obecné uznávaném  průvodci medicíny 
De M atena Medíca (78 n. 1.), k terý  se 
stal s tandardn í referenční prací bylinné 
léčby na více než 1700 let.

Tymián je uveden v Hildegardiné Me
dicíně, kompilaci raných německých léčiv 
od uznávané Benediktinské bylinkářky 
Hildegardy z Bingenu (1098-1179).

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Proti stárnutí, vysoce 
antim ikrobiální, protiplísňový, protivi- 
rový, proti-parazitický. Roztok thymolu 
(nejaktivnéjší složka tym iánu) se vzhle
dem ke svým čistícím účinkům používá 
v m noha volné prodejných produktech 
jako je ústn í voda či mentolová mast.

POUŽITÍ: Infekční nemoci, srdeční nemoci, 
A lzheimerova choroba, žloutenka

VLIV VŮNÉ: Může pomoci překonat únavu 
a vyčerpání po nemoci.

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního ole
je s 4 díly směsi olejů V-6 nebo jiného 
čistého rostlinného oleje. (1) N atřít
1-2 kapky na potřebné místo, (2) apli
kovat na čakry a/nebo  Vita Flex body,
(3) rozptylovat vzduchem nebo (4) uží
vat jako doplněk stravy.

VAROVÁNÍ: Může dráždit nosní sliznici 
nebo pokožku pokud se vdechuje přímo 
z difuzéru nebo z lahvičky, nebo pokud 
se aplikuje neředěný.

NALÉZÁ SE V: Dentarome Ultra, Longevity, 
Longevity Softgels, Ortho Ease Massage 
Oil, Ortho Sport Massage oil, ParaFree, 
Rehemogen

(Vavřín vznešený, Laurus nobilis), 
angl. Bay Laurel
BOTANICKÁ ČELEĎ: Vavřínovité (Lauraceae) 
PŮVOD ROSTLINY: Chorvatsko 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z listů 

a větviček
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KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Alpha Pinene (4-10%)
Beta Pinene (3-8%)
Sabinene (4-12%)
Linalol (4-16%)
1,8-Cineole (Eucalyptol) (35-50%) 
Eugenol + Terpenyl Acetate (10-18%) 

ORAC: 98.900 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Listy i Černé bobule 

se užívaly na zm írnění trávicích potíží 
a z trá ty  chutě k jídlu. Ve středověku se 
používal na angínu, migrénu, bušení 
srdce a potíže s já try  a slezinou.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Antimikrobiální, 
usnadňuje vykašlávání, mukolytický, 
antibakteriáln í (stafylokok, streptokok, 
E.coli), protiplísňový (Candida), proti- 
srážlivý, silně protikřečový

POUŽITÍ: Regenerace nervů, a rtritid a  (rev- 
matoidní), ústn í infekce (zánět dásní), 
infekce dýchacích cest, virové infekce 

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného 
čistého rostlinného oleje. (1) N atřít 
2-4 kapky na potřebné místo, (2) apli
kovat na čakry a/nebo Vita Flex body,
(3) přímo vdechovat, (4) rozptylovat 
vzduchem nebo (5) užívat jako doplněk 
stravy.

NALÉZÁ SE V: ParaFree

ORAC: 74.300 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Má protizánětlivé účin

ky a tradičně se používá na symptomy 
artritidy.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI: Antiseptický, antispas- 
modický, relaxant, oběhový stim ulant

POUŽITÍ:  ADHD, úzkost, revm atizm us/ 
a rtritida , deprese (včetně postpartum  
deprese), nespavost, péče o pokožku 
(mastná, stárnoucí, akné, vrásky)

VLIV VŮNĚ: Psychologicky uzemňující, 
uklidňující a stabilizující. Napomáhá 
zvládat s tres  a zo tav it se z em ocionál
ního traum atu . Doktor Terry Fried
m ann v klinických testech  zjistil, že 
tento  olej dokázal úspěšně léčit ADD 
a ADHD (syndrom  snížené pozornosti) 
u dětí.

NALÉZÁ SE V: Lady Sclareol, Melalauca-Ge- 
ranium  M oisturizing Bar Soap, Ortho 
Ease Massage Oil, Ortho Sport Massage 
Oil, ParaFree, Thieves Fresh Essence 
M outhwash 

APLIKACE: (1) N atřít 2-4 kapky na potřebné 
místo, (2) aplikovat na čakry a/nebo 
Vita Flex body, (3) přím o vdechovat,
(4) rozptylovat vzduchem, (5) užívat 
jako doplněk stravy  nebo (6) k loktat 
s ústn í vodou.

(Vetiver, Vetiveha zizanoides), angl. Vetiver 
BOTANICKÁ ČELEĎ: Lipnicovité (Poaceae 

nebo Gramineae)
PŮVOD ROSTLINY: Haiti, Ekvádor 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z ko

řenů 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Isovalencenol (11-15%)
Khusenol (6-11%)
Alpha Vetivone (3-6%)
Nootkatone (2-5%)
Khusimone (3-6%)

(Vratič obecný, Tanacetum vulgare), 
angl. Tansy, Idaho
BOTANICKÁ ČELEĎ: Hvězdnicovité nebo 

složnokvěté (Asteraceae nebo Compo- 
sitae)

PŮVOD ROSTLINY: Idaho 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z listů 

a stonků 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Beta Thujone (65-80%)
Camphor (3-8%)
Sabinene (1-4%)
Germacrene D (3-7%)
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HISTORICKÉ ÚDAJE: Tento antim ikrobiální 
olej je velmi často používán jako re 
pelent. Podle referenční p říručky PDR 
bylinných přípravků (Physicians' desk 
reference) E. Josepha M ontagna pom áhá 
léčit různá kožní onem ocnění a harm o
nizuje celý systém.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI: Analgetikum, protisráž- 
livý, stim ulant imunity, odpuzovač hmyzu

POUŽITÍ: A rterioskleróza, vysoký tlak, 
a rtritida /revm atizm us

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného 
čistého rostlinného oleje. (1) N atřít
2-4 kapky na po třebné místo, (2) apli
kovat na čakry  a/nebo  Vita Flex body,
(3) přím o vdechovat nebo (4) rozptylo
vat vzduchem.

VAROVÁNÍ: Nepoužívat při těhotenstv í.
NALÉZÁ SE V: ImmuPower, Into the Future, 

Lady Sclareol, ParaFree

m m9ěSSěĚM
(Kananga vonná, Cananga odoratd),
angl. Ylang Ylang
BOTANICKÁ ČELEĎ: Láhevníkovité (Anona- 

ceae)
PŮVOD ROSTLINY: M adagaskar, Ekvádor
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z kvě- 

tů. Květy se sbírají časně ráno za účelem 
m axim álního výnosu oleje. Olej nejvyšší 
kvality se získává z první destilace a je 
známý jako ylang ylang komplet. Posled
ní destilace, znám á jako ocas, má nižší 
kvalitu a nazývá se „kananga".

KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Germacrene D (15-20%)
Alpha Farnesene (8-12%)
Benzyl Acetate (9-15%)
Benzyl Benzoate (3-6%)
Linalol (6-10%)
Methyl Paracresol (5-9%)
Isoeugenol (3-5%)
Cinnamyl acetate (3-5%)

ORAC: 130.000 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Ylang ylang znam ená 

„květ květů." Květy se pokrývají postele 
novomanželských párů  při svatební 
noci. Tradičně se používá na výživu 
a podporu hustých, lesklých vlasů.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Antispasmodický, roz
šiřuje cévy, antidiabetikum , protizánět- 
livý, proti-parazitický, reguluje srdeční 
tep

POUŽITÍ: Srdeční arytm ie, srdeční potíže, 
úzkost, vysoký tlak, deprese, z trá ta  
vlasů, zažívací potíže 

VLIV VŮNĚ: Vyrovnává mužské a ženské 
energie, umožňuje duchovní naladění, 
působí proti hněvu a nízkému sebevě
domí, zpřesňuje zam ěření myšlenek, 
filtruje negativní energie, obnovuje 
sebedůvěru a klid 

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného 
čistého rostlinného oleje. (1) Natřít
2-4 kapky na potřebné místo, (2) apli
kovat na čakry a/nebo Vita Flex body,
(3) přím o vdechovat, (4) rozptylovat 
vzduchem nebo (5) užívat jako doplněk 
stravy.

VAROVÁNÍ: Pokud m áte nízký tlak, použí
vejte střídm ě.

NALÉZÁ SE V: Aroma Life, A ustralian Blue, 
Awaken, Boswellia W rinkle Cream, 
CardiaCare, Clarity, Dragon Time Bath 
& Shower Gel, Dragon Time Massage 
Oil, Dream Catcher, Evening Peace Bath 
& Shower Gel, FemiGen, Forgiveness, 
Gathering, Genesis Hand & Body Lotion, 
Gentle Baby, Gratitude, Grounding, Har
mony, Highest Potential, HRT, Humility, 
Inner Child, Into the Future, Joy, Lady 
Sclareol, Motivation, Peace & Calming, 
Prenolone Plus Body Cream, Present 
Time, Release, Sacred Mountain, SARA, 
Sensation, Sensation Bath & Shower Gel, 
Sensation Hand and Body Lotion, Sensa
tion Massage Oil, W hite Angelica
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(Yzop lékařský, Hyssopus officinalis), 
angl. Hyssop
BOTANICKÁ ČELEĎ: Hluchavkovité nebo 

pyskaté (Lamiaceae nebo Labiatae) 
PŮVOD ROSTLINY: Francie, Maďarsko, Utah 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou ze 

stonků a listů 
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Beta Pinene (13,5-23%)
Sabinene (2-3%)
Pinocampbone (5,5-17,5%) 
Iso-Pinocbampbone (5,5-17,5%) 
Gemacrene D (2-3%)
Limonene (1-4%)

ORAC: 20.900 pTE/lOOg 
HISTORICKÁ DATA: Ačkoli není jisté, že 

Hyssopus officinalis je yzop citovaný 
v bibli, není pochyb, že H. officinalis se 
užíval na lékařské účely tém ěř tisíciletí 
jako antiseptikum . Také se používal na 
otevření dýchacích cest.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI: Mukolytický, proti 
ucpávání, protizánětlivý, reguluje m eta
bolismus lipidů, protivirový, antibakte- 
riální, protiparazitický

POUŽITÍ: Infekce/ucpání dýchacích cest, 
parazité (vypuzuje červy), virové infek
ce a oběhové potíže 

VLIV VŮNĚ: Podněcuje tvořivost a meditaci 
APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 

s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného 
čistého rostlinného oleje. (1) N atřít
2-4 kapky na potřebné místo, (2) apli
kovat na čakry a/nebo Vita Flex body,
(3) přímo vdechovat, (4) rozptylovat 
vzduchem nebo (5) užívat jako doplněk 
stravy.

VAROVÁNÍ: Vyvarujte se užívání při epile
psii.

NALÉZÁ SE V: Awaken, Egyptian Gold, Exo
dus II, Harmony, ImmuPower, Relieve It, 
White Angelica

(Zázvor lékařský. Zingiber officinale), 
angl. Ginger
BOTANICKÁ ČELEĎ: Zázvorníkovité (Zingi- 

beraceae)
PŮVOD ROSTLINY: Indie, Čína 
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z od- 

denků/kořenů  
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Zingiberene + Alpha-Selinene (25-40%) 
Beta-Sesquiphellandrene + Delta-Cadi- 
nene (7-14%)
Beta-Phellandrena + 1,8-Cineole + Limo
nene (8-15%)
AR Curcumene (5-11%)

ORAC: 99.300 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Tradičně používán 

proti nevolnosti. Ženy v západoafrickém  
Senegalu pletou pásky z kořene zázvoru 
k obnovení sexuální potence jejich p a rt
nerů.

LÉČIVÉ VLASTNOSTI:  Protizánětlivý, proti- 
srážlivý, napom áhá zažívání, anestetic- 
ký, usnadňuje vykašlávání

POUŽITÍ:  R evm atism us/artritida, zažívací 
potíže, infekce/ucpání dýchacích cest, 
bolest svalů, nevolnost 

VLIV VŮNÉ: Jemný, stimulující, přináší fyzic
kou energii, odvahu 

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného 
čistého rostlinného oleje. (1) Natřít
2-4 kapky na potřebné místo, (2) apli
kovat na čakry a/nebo  Vita Flex body,
(3) přím o vdechovat, (4) rozptylovat 
vzduchem nebo (5) užívat jako doplněk 
stravy.

VAROVÁNÍ: Protisrážlivé vlastnosti mohou 
zesílit při kombinaci s W arfarinem, aspi
rinem  atd.

NALÉZÁ SE V: Abundance, ComforTone, 
DiGize, EndoGize, ICP, Magnify Your P, 
Ultra Young + Oral Spray



J E D N O D U C H É  OLEJE

€B3S3B
(Zlatobýl kanadský, Solidago canadensis), 
angl. Goldenrod
BOTANICKÁ ČELEĎ: Hvězdnicovité (Astera- 

ceae]
PŮVOD ROSTLINY: Kanada
METODA EXTRAKCE: Destilace párou z květů
KLÍČOVÉ SLOŽKY:

Germacrene D (22-35%)
Alpha-Pinene (10-18%)
Myrcene (8-15%)
Sabinene (5-11%)
Limonene (6-12%)

ORAC: 61.900 pTE/lOOg 
HISTORICKÉ ÚDAJE: Název rodu, Solidago, 

pochází z latinského solide, což znam e
ná „udělat celé". Během Bostonského 
pití čaje, kdy byl anglický čaj vyházen

do Bostonského přístavu, pili kolonisté 
m ísto toho čaj ze zlatobýlu, kterém u 
přisoudili přezdívku „Čaj svobody".

LÉČIVÉ VLASTNOSTI: Diuretický, protizánět- 
livý, antihypertenzní, stim ulant jater

POUŽITÍ: Vysoký tlak, přetížení jater, in
fekční žlou tenka/tučná játra, krevní 
oběh, močové cesty/m očový měchýř

APLIKACE: Zředí se 1 díl esenciálního oleje 
s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo jiného 
čistého rostlinného oleje. (1) N atřít
2-4 kapky na potřebné místo, (2) apli
kovat na čakry a/nebo Vita Flex body,
(3) přím o vdechovat, (4) rozptylovat 
vzduchem nebo (5) užívat jako doplněk 
stravy.
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Rejstřík směsí olejů
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Abundance (Hojnost).................................115
Acceptance (P řije tí)...................................116
Aroma Life (Vůně života)......................... 116
Aroma Siez................................................... 117
Australian Blue (Austr. m o d ř) ................ 117
Awaken (P ro b u zen í).................................118
Believe (V íra ) ............................................. 119
Brain Power (Síla m yšlen í)......................119
Breathe Again Roll-On (Volný d ech ). . .  120
Citrus F resh ................................................. 121
Clarity (Jasnost)..........................................122
Common Sense (Zdravý ro zu m ) 123
Deep Relief Roll-On (Hluboká úleva)... 123
Di-Gize (Trávení)........................................124
Dragon Time (Dračí čas)........................... 125
Dream Catcher (Chytač snů)....................125
Egyptian Gold (Egyptské z la to )  126
EndoFlex.......................................................127
En-R-Gee (Energie).................................... 128
Envision (Předtucha).................................128
Exodus I I ...................................................... 129
Forgiveness (O dpuštěn í)......................... 130
Gathering (U seb rán í) ...............................131
Gentle Baby (Něžné d ítě ) ......................... 132
GLF................................................................. 133
Gratitude (Vděčnost).................................133
Grounding (U zem nění).............................134
Harmony (H arm onie)...............................135
Highest potential (Nejvyšší potenciál) 136
Hope (Naděje)............................................. 137
Humility (Pokora)...................................... 137
Christmas Spirit (Vánoční nálada) 138
ImmuPower (Síla im u n ity )  ............ 139
Inner Child (Vnitřní d ítě )......................... 140
Inspiration (Insp irace).............................140
Into the Future (Do b u d o u cn o s ti)  141
joy (R adost)................................................. 142

Juva Cleanse................................................. 142
Juva F le x .......................................................143
Lady Sclareol............................................... 143
Live w ith Passion (Žít s n ad šen ím )___ 144
Longevity (Dlouhověkost)........................145
Magnify Your Purpose (Rozšiř svůj cíl) . 146
M elrose .........................................................146
M -Grain.........................................................147
M ister (Pán)...........................   147
Motivation (Motivace)...............................148
PanAway (Bez b o le s ti) ............................. 148
Peace & Calming (Mír & uklidnění) . . .  149
Present Time (Přítom ný o k am žik )___ 149
Purification (P ro č iš těn í) ....................... . 150
Raven (H av ran )..........................................150
R.C...................................................................151
Release (U volnění).................................   152
Relieve It (Zmírni to ) .................................152
RutaVaLa.......................................................153
RutaVaLa R oll-O n...................................... 153
Sacred Mountain (Posvátná h o ra ) .........154
SARA..............................................................154
SclarEssence................................................155
Sensation (V zrušení).................................155
Stress Away Roll-On (Proti s t r e s u )___ 156
Surrender (Odevzdání).............................156
The Gift (D a r) ..............................................157
Thieves (Z loději)........................................ 158
Tranquil Roll-On (Klid)............................. 159
Transform ation (Transform ace)............ 159
Trauma Life (Traum atický ž iv o t)...........160
Valor (O dvaha)............................................161
Valor Roll-On (Odvaha)............................. 161
3 Wise Men' '̂  ̂ (3 m u d rc i) ......................... 162
W hite Angelica (Bílá an d ě lík a )...............162
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PRAVIDLA APLIKACE SMĚSÍ ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ

CISTY=NEREDENY

Ředění obvykle NENÍ nutné, vhodný pro 
všechny druhy pleti kromě nejcitlivější. Bez
pečný pro děti od dvou let.

5 0 - 5 0  = ŘEDIT 5 0 - 5 0

Doporučuje se ředit 50-50 [1 díl esenciálního 
oleje s 1 dílem směsi rostlinných olejů V-6) 
pro povrchové a vnitřní užití, především po
kud se užívá na citlivá místa -  obličej, krk, 
oblast genitálií, podpaždí atd. Uchovávejte 
mimo dosah dětí.

2 0 - 8 0  = REDÍT 2 0 - 8 0

Vždy ředit 20-80 (1 díl esenciálního oleje 
se 4 díly směsi rostlinných olejů V-6) před 
aplikací na kůži nebo užitím vnitřně. Ucho
vávejte mimo dosah dětí.

í|ř = CITLIVÉ NA SVĚTLO

Vyvarovat se použití na kůži vystavenou 
přímému slunečnímu záření nebo UV záře
ní (tj. horské sluníčko, solária atd.).

■

A bundance............. . . . 5 0 - 5 0 G ratitude.................. . . 5 0 - 5 0 Raven .......................... ČISTÝ

A cceptance............. . . . Č I S T Ý Grounding................. . ČISTÝ R.C................................ . 5 0 - 5 0

Aroma L ife............. . . . Č I S T Ý H arm ony.................. . .Č IST Ý Release........................ . 5 0 - 5 0

Aroma S iez............. . . . 5 0 - 5 0 Highest P o ten tia l... . . 5 0 - 5 0 Relieve I t .................... . 5 0 -5 0

A ustralian Blue___ . . ČISTÝ H o p e.......................... . .ČISTÝ RutaVaLa * ............... 5 0 - 5 0

A w aken .................. ČISTÝ H u m ility .................. . .Č ISTÝ RutaVaLa Roli-On . . . .ČISTÝ

Believe.................... . . . 5 0 - 5 0 Christm as Spirit__ . . 5 0 - 5 0 Sacred M ountain___ ČISTÝ

Brain Pow er........... ČISTÝ Im m uPow er............. . , 5 0 - 5 0 SARA........................... ČISTÝ

Breathe Again R oll-O n___ Inner C hild ............... . .ČISTÝ ScIarEssence............. . 5 0 -5 0

ČISTÝ In sp ira tio n ............... ČISTÝ S en sa tio n .................. ČISTÝ

Citrus F re sh ........... .....5 0 - 5 0 Into The F u tu re __ . .Č IST Ý Stress Away RoII-On. .ČISTÝ

C la r ity .................... . . .ČISTÝ J o y *  ........................ . . 5 0 - 5 0 S u rren d e r.................. ČISTÝ

Common S ense__ ČISTÝ Juva Cleanse............. ČISTÝ The G ift...................... .ČISTÝ

Deep Relief Roll-On.. .ČISTÝ Juva F le x .................. , . . 5 0 - 5 0 T h ie v e s ...................... . 2 0 - 8 0

Di-Gize.................... ČISTÝ Lady Sclareol........... , . . 5 0 - 5 0 Tranquil RoII-On__ ČISTÝ

Dragon T im e ......... ČISTÝ Live w ith  Passion .. . .Č IST Ý Transform ation ♦  .. . 5 0 - 5 0

Dream C atcher__ ČISTÝ L ongevity ................ , . . 2 0 - 8 0 Trauma L ife............... .ČISTÝ

Egyptian Gold __ . . . 5 0 - 5 0 Magnify Your Purpose — V alor........................... .ČISTÝ

EndoFlex................. ČISTÝ . .ČISTÝ Valor RoII-On............. ČISTÝ

En-R-Gee................. . . . 5 0 - 5 0 M elrose .................... , . . 5 0 - 5 0 3 Wise Men................ ČISTÝ

Envision.................. ČISTÝ M -Grain.................... . .  . 5 0 - 5 0 W hite Angelica #  . . . .ČISTÝ

Evergreen Essence . . . 5 0 - 5 0 M ister........................ ČISTÝ

Exodus I I ................. 5 0 - 5 0 M otivation .............. ČISTÝ

Forg iveness........... ČISTÝ Pan Away.................. , . . 5 0 - 5 0

G athering ............... ČISTÝ Peace & Calming .., . ČISTÝ

Gentle B ab y ........... ČISTÝ Present T im e........... . .ČISTÝ

GLF............................ . . . 5 0 - 5 0 P urifica tion ............. ČISTÝ
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PŘEHLED A CHARAKTERISTIKA
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Tato kapitola popisuje specifické směsi olejů, k teré se byly v průběhu m nohaletého 
výzkum u vyvinuty pro udržení fyzického i emočního zdraví. Každá z těchto směsí je 

sestavena tak, aby maximalizovala synergický účinek mezi chemickým složením a har
monickými frekvencemi různých olejů. Pokud se složení a frekvence shodují, je dosaženo 
výjimečného fyzického, duchovního i emocionálního přínosu.

Nezapomeňte, že některé esenciální oleje mohou dráždit citlivou kůži a také se vyva
rujte kontaktu olejů s očima. V případě, že se olej nedopatřením  dostane do kontaktu  
s okem, okam žitě zřeďte olej několika kapkam i směsi olejů V-6, olivovým olejem nebo 
jiným rostlinným  olejem, k terý  m áte k dispozici. Pokud je to nutné, přivolejte lékaře.
K vyplachování očí nepoužívejte vodu, jelikož přivádí olej do tkán í a dochází k větším u 
pálení a bolesti.

Všechny esenciální oleje je třeba skladovat na chladném, tm avém  místě, aby byly za
chovány jejich nestabilní složky, k teré se mohou postupně z tra tit nebo zničit působením  
škodlivého slunečního záření.

PŘEHLED 
A CHARAKTERISTIKA

ABUNDANCE (HOJNOST)

Tato směs ilustruje skutečnou sílu Sy
nergie: Společně všechny zastoupené oleje 
zvyšují vibrace a vytvářejí tak  zákon p ři
tažlivosti a energii a frekvenci blahobytu 
a hojnosti.
SLOŽENÍ:

M yrha {Comiphora myrrha) podle legend 
má frekvenci bohatstv í a odkazuje na 
ni Starý i Nový Zákon („Svazkem myrhy 
je mi milovaný..." Píseň písní 1:13). Byla 
také součástí receptu, k te rý  dal Pán 
Mojžíšovi (Exodus 30:22-27). Tradičně 
ji používaly královny v královských 
palácích během těhotenstv í a porodu. 
Propůjčuje důstojnost a m ajestátnost. 
Myrha je královský olej.

K ůra sk o řice  [Cinnamomum verurri) je olej 
blahobytu z Orientu a součást receptu, 
k terý  dal Pán Mojžíšovi (Exodus 30:22- 
27). Vládci Číny a Indie byl považován za 
velmi cenný, jejich bohatstv í se měřilo 
m nožstvím  oleje, k terý  vlastnili.

K adidlo {^Boswellia carteri) bylo za s ta 
rodávných časů cennější než zlato

a vlastnili jej pouze velmi bohatí lidé.
Na Středním  Východě je považován za 
posvátný olej pro pom azání a již tisíce 
let se užívá při náboženských obřadech. 
Kadidlo obsahuje seskviterpeny, k teré 
stim ulují a povznáší mysl, překonávají 
stres a beznaděj.

Pačuli [Pogostemon cabin) používají vý
chodní Indové k provonění oblečení 
a domu, aby do svého života přivolali 
dobré věci. Legendy praví, že pačuli 
představuje peníze a ti, k te ří jej vlast
nili, byli považováni za bohaté. Je také 
relaxační a pom áhá pročistit myšlenky.

P om eranč {Citrus sinensis) přináší radost, 
bezpečí, klid a štěstí těm, k teří jej vlastní.

H řebíček {Syzygium aromaticum) je olej z Ori
entu spojovaný s velkou hojností a ti, kteří 
jej vlastnili, byli považováni za bohaté.

Zázvor {Zingiber officinale) byl za starých 
časů vysoce ceněn a zesiluje zákon p ři
tažlivosti.

S m rk  {Picea mariana) Tradičně se věřilo, 
že ovládá frekvenci blahobytu a uvol
něním emocionálních bloků pom áhá 
dosáhnout pocitu rovnováhy.

POUŽITÍ:

Pro povrchové použití řed it 1 díl Abun
dance s 1 dílem směsi olejů V-6 . Apliko
vat 1-2 kapky na potřebné místo.



II SMĚSI ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ

Rozptylujte vzduchem, přím o inhaluj- 
te nebo přidejte 2-4 kapky do koupele. 
Aplikujte 1-2 kapky na srdce nebo zá
pěstí, k rk  a spánky. Přidejte 2 kapky na 
vlhkou u těrku a vložte do sušičky, může 
však způsobit skvrny na bílých tk an i
nách. Přidejte 4-8 kapek na vatový tam 
pon nebo tkaninu a vložte do ventilá to
ru. Pro arom atické použití rozptylujte 
vzduchem denně 30-45 min. Vyvarujte 
se kontak tu  s očima.

Nejprve použijte Release (Uvolnění] 
k uvolnění emocí, k teré b rání přijetí hoj
nosti. Dále použijte jednu nebo několik 
směsí jako Acceptance, Believe, Envisi
on, Into the Future, The Gift, Joy, Magnify 
Your Purpose, Motivation nebo Valor.

ACCEPTANCE (PŘUETÍ)

Povzbuzuje mysl a tím  napom áhá o te
v řít se a přijím at do života nové věci, lidi 
nebo vztahy, umožňuje dosáhnout vyššího 
potenciálu. Také pom áhá překonat váha
vost a odm ítavost.
SLOŽENÍ:

N eroli {Citrus aurantium) užívali s ta ří 
Egypťané při léčení mysli, těla a ducha. 
Stabilizuje a posiluje emoce, podporuje 
klid, důvěru a uvědomění. P řináší vše do 
centra pozornosti.

S an tá l {Santalum album) obsahuje vysoké 
m nožství sm ěsí seskviterpenů, k teré 
stim ulují epifýzu a limbickou oblast 
mozku (centrum  emocí a pam ěti]. Tra
dičně se používal v józe a při meditaci. 
Může pomoci odstran it negativní na
program ování buněk.

H eřm án ek  m o d rý  {Tanacetum annuum) 
čistí já tra  a lymfatický systém, pom áhá 
překonat hněv a negativní emoce. Pod
poruje pocit sebekontroly.

Růžové d řev o  {Aniba rosaeodora) obsa
huje vysoké m nožství linalolu, k te rý  má 
uvolňující a posilující účinky.

P ela rg ó n ie  {Pelargonium graveolens) pod
poruje horm onální rovnováhu a vylučo
vání toxinů z jater, kde je uložen strach 
a hněv.

K adidlo {Boswellia carteri) je považováno 
za olej svátého pom azání a již tisíce let 
se užívá při náboženských obřadech. 
Stimuluje limbickou část mozku, k terá 
povznáší mysl a pom áhá překonávat 
stres a beznaděj. V evropském  lékařství 
se používá při léčbě deprese.

M andlový olej {Prunus dulcis) v této  směsi 
slouží jako nosný olej. Chutná sladce a je 
bohatým  zdroje vitam ínu E. Ve s ta ro 
dávném indickém systém u přírodní me
dicíny Ayurvédě je m andle považována 
za výživu pro mozek a nervový systém.

POUŽITÍ:

Rozptylujte vzduchem nebo přidejte 
1-2 kapky do koupele. Aplikujte na srdce 
a hruď, zápěstí, za uši, na krk  a spánky.

AROMA LIFE (VŮNĚ ŽIVOTA)

Zlepšuje kardiovaskulární, lymfatický 
a oběhový systém. Snižuje krevní tlak 
a m írní stres.
SLOŽENÍ:

Smil {Helichrysum italicum) zlepšuje krev
ní oběh a snižuje viskozitu krve. Je pro- 
tisrážlivý, reguluje cholesterol, stim u
luje funkci jaterních buněk a redukuje 
usazený povlak v žilách a tepnách.

Y lang y lang  {Cananga odorata) se trad ič
ně používá k vyrovnání funkce srdce 
a při léčbě tachykardie (zrychlená 
srdeční činnost] a vysokého krevního 
tlaku. Také potlačuje nespavost. 

M ajo ránka {Origanum majorana) pomáhá 
regenerovat hladkou svalovinu a napo
m áhá uvolnění svalových křečí. Zklidňu
je nervové napětí a má močopudný vliv. 

C ypřiš {Cupressus sempervirens) zlepšuje 
oběh a lymfatickou drenáž. Snižuje oto-
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ky a zadržování vody a posiluje cévní 
systém.

Sezam ový olej (Sesamum indicum) se 
používá jako kosmetický nosný olej 
a snadno se vstřebává do pokožky. Je 
to antioxidant bohatý na vitam ín E a je 
spojován se snižováním hladiny choles
terolu. Obsahuje hořčík, měď, vápník, 
železo, zinek a vitam ín B6. Měď posky
tuje úlevu od revm atoidní artritidy. 
Hořčík podporuje zdravý cévní a dýcha
cí systém. Vápník pom áhá předcházet 
rakovině tlustého střeva, osteoporóze, 
migréně a prem enstruačním u syndro
mu. Zinek podporuje zdravé kosti.

POUŽITÍ:

Při povrchovém použití aplikujte 4 kap
ky na srdce, břicho nebo podle potřeby 
v kombinaci s Raindrop technikou.

Rozptylujte vzduchem, inhalujte p ří
mo nebo přidejte 2-4 kapky do koupele. 
Aplikujte 1-2 kapky podél páteře mezi 
prvním  a č tvrtým  hrudním  obratlem  
(odpovídá kardiopulm onálním  nervům). 
Pro celkovou masáž těla řed it 1:15 
s rostlinným  olejem.

Zdokonalená směs protizánětlivých re 
laxačních esenciálních olejů, k terá  povzbu
zuje krevní oběh a zm írňuje bolesti hlavy 
a natažených, zanícených svalů, k teré bolí 
následkem úrazu, únavy nebo stresu. 
SLOŽENÍ:

B azalka {Ocimum basilicum] působí proti 
svalovým křečím  a zánětům . Relaxuje 
příčně pruhované i hladké svalstvo 
(svalstvo nacházející se v srdci a tráv i
cím systému, k teré je nezávislé na ner
vových podnětech).

M ajo ránka (Origanum majorand) podpo
ruje regeneraci tkáně hladké svaloviny 
a napom áhá při uvolňování křečí, zm ír
ňuje bolest způsobenou výrony, m odři

nami a migrénou a zklidňuje nervy. Je 
antibak teriáln í a antiseptická.

Levandule (Lavandula angustífolía) zm ír
ňuje svalové křeče, výrony, bolesti, 
bolesti hlavy, záněty, úzkost, popáleniny 
a kožní potíže (lupénka), zabraňuje tak  
zjizvení a striím . Snižuje krevní tlak, je 
antiinfekční, protisrážlivá. Je také uklid
ňující a povznášející.

M áta (Mentha piperita) má silné protizá- 
nětlivé a antispasm odické vlastnosti 
a působí proti bolesti. V roce 1994 byla 
na University of Kiel provedena srovná
vací studie s použitím  placeba, ve k teré 
bylo zjištěno, že m átový olej má silné 
analgetické účinky (Gobel et al., 1994).

C ypřiš (Cupressus sempervirens) je an ti
bakteriální, antim ikrobiální, an tiseptic
ký a zlepšuje oběh a funkci lymfatických 
cév. Snižuje otok a zadržování vody a po
siluje cévní systém.

POUŽITÍ:

Pro povrchové použití řed it 1 díl Aroma 
Siez s 1 dílem směsi olejů V-6 nebo oli
vovým olejem a aplikovat na postižené 
m ísto dle potřeby.

Aplikovat povrchově na unavené sva
ly, vazy nebo oblasti se špatným  obě
hem. Používat Raindrop techniku.

Doporučuje se při aplikaci na pokožku 
ředit.

AUSTRALIAN BLUE (AUSTR. MODŘ)

Tato směs obsahuje vzácný austra lský  
arom atický olej zvaný m odrý cypřiš, k terý  
po tisíciletí tvořil součást domorodých 
lékopisů. Destiluje se ze dřeva Callitris 
intratropica (severský cypřiš), k teré má 
antivirové vlastnosti. Svými arom atický
mi účinky povznáší, inspiruje a současně 
uzemňuje a stabilizuje.
SLOŽENÍ:

M odrý cy p řiš  (Callitris intratropica) 
obsahuje guaiol a guaiazulene, silně
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protizánětlivé a antivirové složky. Ústní 
tradice praví, že dom orodí lidé Tiwi ze 
severní Austrálie používali pryskyřici 
z kůry  m odrého cypřiše na omytí pokož
ky v případě kožních boláků a říznutí. 
Užívá se také ke zm írnění bolesti a jako 
odpuzovač hmyzu.

Ylang ylang [Cananga odoratá) napom áhá 
relaxaci a vyrovnává mužské a ženské 
energie. Také obnovuje sebedůvěru 
a vyrovnanost.

Cedrové dřevo [Cedrus atlanticd) má 
vysoký obsah seskviterpenů, k teré s ti
mulují limbický systém  mozku (centrum  
emocí a pam ěti). Stimuluje epifýzu, k te 
rá uvolňuje m elatonin a zlepšuje dušev
ní uvědom ění a paměť. Cedrové dřevo 
zároveň silně em ocionálně uzemňuje.

Heřmánek modrý (Tanacetum annuum) je 
protizánětlivý  a potlačuje hněv a nega
tivní emoce, posiluje pocit sebekontroly.

Jedle ojíněná {Abies concolor] je antimi- 
krobiální, antiseptická, an tia rtritid n í 
a stimulující. Podporuje tělo a snižuje 
sym ptom y artritidy, revm atizm u, bron- 
chitidy, kašle a zánětu dutin. Vytváří 
pocit uzemnění, ukotvení a posílení.

POUŽITÍ;

Rozptylovat vzduchem, inhalovat přím o 
nebo p řidat 2-4 kapky do koupele. Naka
pat 1-2 kapky na zápěstí, krk, spánky 
nebo Vita Flex body na chodidlech. Pro 
celkovou m asáž těla řed it 1:15 s ro stlin 
ným olejem. Lze také rozptylovat vzdu
chem po dobu 30 m inut až jednu hodinu
3-4 x denně.

AWAKEN (PROBUZENÍ)

Kombinace pěti specifických sm ěsí 
k probuzení a povzbuzení vn itřn ího  se
beuvědomění, posilující touhu k dosažení 
nejvyššího potenciálu. Stimuluje k rea ti
vitu pravé kůry  mozkové, zesiluje funkci 
epifýzy a hypofýzy při vyvažování ener

getických center v těle a napom áhá určit 
naše pravé touhy a způsob, jak je nejlépe 
realizovat.
SLOŽENÍ:

Joy vy tváří povznášející a magnetickou 
energii, k te rá p řináší radost do srdce. 
Podněcuje fantazii a napom áhá překo
nat žal a depresi.

Forgiveness napom áhá uvolnit negativní 
vzpomínky, umožňuje odbourat emoci
onální bariéry  z m inulosti a dosáhnout 
vyššího uvědomění. Vybízí odpustit 
a nechat jít.

Present time má posilující vůni, k terá 
dává pocit bytí “v současném okam ži
ku".
Kráčet vpřed a pokračovat můžeme 

pouze tehdy, pokud jsme v přítom nosti. 
Dream catcher pom áhá o tevřít mysl, 

povzbuzuje sny a vizualizaci, podporuje 
vyšší potenciál pro realizaci snů a po
kračování v cestě. Také chrání od nega
tivních snů, k teré  mohou zastín it vizi. 

Harmony podporuje fyzické a emocionál
ní léčení pomocí harm onické rovnováhy, 
kterou přivádí do energetických center 
v těle. Snižuje stres a v y tváří pocit po
hody.

Mandlový olej {Prunus dulcís) v této  směsi 
slouží jako nosný olej. Chutná sladce a je 
bohatým  zdroje vitam ínu E a monone- 
nasycených tuků  (jeden ze dvou „uži
tečných" tuků  zodpovědných za snížení 
LDL cholesterolu).
Zlepšuje pokožku a napom áhá čistit 
střeva, podporující v těle proces vylu
čování. Ve starodávném  ajurvédském  
systém u lékařstv í pocházejícím z Indie 
je mandle považována za výživu pro 
mozek a nervový systém, navozuje du
ševní b ystrost a dlouhověkost. Nedávné 
studie ukázaly, že m andlový olej je rov
něž protizánětlivý  a zvyšuje imunitu.

POUŽITÍ:

Rozptylovat vzduchem, přímo inhalo-
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vat nebo přidat 2-4 kapky do koupele. 
Nakapat 1-2 kapky na srdce, zápěstí, 
krk, spánky, čelo nebo Vita Flex body 
na chodidlech. Pro celkovou masáž těla 
ředit 1:15 s rostlinným  olejem. Přidat 
2 kapky na vlhkou utěrku a vložit do 
sušičky. Přidat 4-8 kapek na vatový 
tam pon nebo tkaninu a vložit do venti
látoru. Pro odstranění alergií vetřít do 
hrudní kosti.
Doporučuje se při aplikaci na pokožku 
nevystavovat přím ém u slunečnímu 
záření.

B

a

Napomáhá uvolnit nekonečný potenciál 
člověka. Obnovuje pocity naděje, um ožňu
jící hlubší prožitky zdraví, š tě stí a vitality. 
SLOŽENÍ:

Jedle balzámová, Idaho {Abies balsameä) 
otevírá emocionální bloky a znovu na
bíjí životní energii. Navozuje pocit síly 
a vnitřn ího klidu.

Růžové dřevo {Aniba rosaeodord) obsa
huje vysoké m nožství linalolu, k terý  má 
uvolňující a posilující účinky. Je silně 
uzemňující a stabilizuje emocionální 
stres.

Kadidlo {Boswellía carter!) je považováno 
za olej svátého pom azání a na Středním  
Východě se již tisíce let používá při 
náboženských obřadech. Stimuluje lim- 
bickou část mozku, k terá povznáší mysl 
a pom áhá překonávat stres a beznaděj. 
V evropském lékařstv í se používá při 
léčbě deprese.

POUŽITÍ:

Ředit 1 díl esenciálního oleje s 1 dílem 
směsi olejů V-6 .
Inhalovat přímo nebo přidat 2-4 kapky 
do koupele. Nakapat 1-2 kapky na srdce, 
zápěstí, krk, spánky, čelo nebo Vita Flex 
body na chodidlech. Pro celkovou m a
sáž těla řed it 1:15 s rostlinným  olejem.

Přidat 2 kapky na vlhkou utěrku a vložit 
do sušičky. P řidat 4-8 kapek na vatový 
tam pon nebo tkaninu a vložit do venti
látoru.
Lze také rozptylovat vzduchem po dobu 
30 až 60 m inut podle přán í a pocitu. 
Doporučuje se při aplikaci na pokožku 
ředit.

BRAIN POWER (SÍLA MYŠLENÍ}

Podporuje hlubokou koncentraci a spo
juje fyzickou energii s m entální energií. 
Také zvyšuje duševní potenciál a srozu
m itelnost. Dlouhodobé užívání může zpo
m alit proces stárnu tí. Mnoho olejů v této  
směsi má vysoký obsah seskviterpenů, 
k teré zlepšují činnost epifýzy, hypofýzy 
a hypotalam u a tím  zvyšují produkci rů s 
tového horm onu a melatoninu.

Oleje také dokonale rozpouští chemic
ké látky, k teré zahlcují receptory, čistí 
„mozkovou mlhu", k te rá  je způsobena 
vlivem syntetických chemických látek 
obsažených v jídle, pokožce, produktech 
vlasové kosm etiky a ve vzduchu.
SLOŽENÍ:

Kadidlo {Boswellia carteri) stim uluje 
limbickou oblast mozku, k te rá povznáší 
mysl a pom áhá překonávat stres a be
znaděj. V evropském  lékařstv í se použí
vá při léčbě deprese.

Santál {Santalum album) obsahuje vysoké 
m nožství sm ěsí seskviterpenů, které 
stim ulují epifýzu a limbickou oblast 
mozku (centrum  emocí a pam ěti). Tra
dičné se užívá v józe a při meditaci. 

Meduňka {Melissa officinalis) stimuluje 
limbickou část mozku (emocionální 
centrum  vzpomínek). Odstraňuje emoci
onální bloky a navozuje pozitivní pohled 
na život.

Cedrové dřevo {Cedrus atlantica) má vy
soký obsah seskviterpenů, k teré mohou 
stim ulovat limbickou oblast mozku 
(centrum  emocí a pam ěti). Stimuluje
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epifýzu, k te rá  uvolňuje m elatonin a roz
víjí tak  myšlenky, stim uluje poznávací 
schopnost a posiluje paměť.

Modrý cypřiš {Callitris intratropica) 
zlepšuje oběh a zvyšuje prů tok  kyslíku 
do mozku, stimuluj amygdalu, epifýzu, 
hypofýzu a hypotalam us.

Levandule [Lavandula angustifolia) zlep
šuje koncentraci a duševní bystrost. 
Vědci z University of Miami objevili, že 
inhalace levandulového oleje zvýšila 
beta vlny v mozku, což svědčí o zvýše
né relaxaci. Také zm írňovala depresi 
a zlepšila poznávací schopnost (Diego et 
al., 1998).

Ve studii na Osaka Kyoiku University 
z roku 2001 se zjistilo, že levandule 
snížila duševní s tres  a zvýšila bdělost 
(M otomura et al., 2001}.

Smil [Helichrysum italicum) zlepšuje oběh 
a stim uluje optim ální funkci nervů. Po
siluje uvědom ění a poznávací schopnost 
a napom áhá zm írnit pocity hněvu, což 
vede k lepšímu soustředění.

POUŽITÍ:

Rozptylovat vzduchem, inhalovat přím o 
nebo p řidat 2-4 kapky do koupele. Naka
pat 1-2 kapky na zadní část krku, hrdlo, 
spánky nebo pod nos. 1-2 kapky ve třít 
prstem  na v n itřn í stranu  tv á ří v ústech. 
P řidat 2 kapky na vlhkou u těrku a vložit 
do sušičky. P řidat 4-8 kapek na vatový 
tam pon nebo tkan inu  a vložit do venti
látoru.

Doporučuje se při aplikaci na pokožku 
ředit.

BREATHE AGAIN ROLL-ON 
(VOLNÝ DECH)

Tato posílená verze směsi R.C. je zaba
lena do praktického obalu pro jednoduché 
použití pro případ, kdy znečištění vzduchu 
znemožňuje dýchání nebo je ucpané hrdlo 
a nos. Obsahuje čtyři různé eukalypto-

vé oleje a pět dalších esenciálních olejů. 
Všechny jsou známé svou schopností 
uvolnit dýchací cesty, usnadnit dýchání 
a zm írnit kašel. Navíc mají ty to  oleje proti- 
zánětlivé účinky.
SLOŽENÍ:

Eukalyptus [E. staigehana) má příjemnou 
citronovou vůni. Je antivirový, an tisep 
tický, usnadňuje vykašlávání, protizá- 
nětlivý a podporuje trávení. Mohou jej 
užívat lidé s citlivou kůží.

Eukalyptus [E. globulus) je vynikající na 
popáleniny, puchýře, rány, kousnutí 
hmyzem, vši a kožní infekce a také proti 
nachlazení a chřipce. Dříve se eukalyp- 
tus používal na zklidnění bolavých svalů 
a kloubů.

Eukalyptus [E. radiata) je běžně známý 
jako „úzkolistá máta", obsahuje vysoké 
procento cineolu (známý i jako eucalyp- 
tol). Je še trnější než osta tn í eukalyptové 
oleje. Běžně se používá k úlevě od na
chlazení a zahlenění, je příjem nější na 
inhalaci a nedráždí pokožku. Rovněž se 
může používat na bolavé svaly a klouby 
a je antiseptický. Má ostré, čisté a kafro
vé arom a s nádechem citrusu.

Modrý eukalyptus [Eucalyptus ssp j  má 
nejvyšší obsah antiseptického cineolu, 
a proto je mezi odrůdam i eukalyptu 
jedním  z nejsilnějších antiseptik. Také 
se může používat proti nachlazení 
a chřipce, má čerstvé kafrové arom a 
s nádechem máty.

Vavřín vznešený (bobkový list) [Laurus 
nobilís) je antiinfekční, antibakteriální, 
antivirový, protiplísňový, protiparazi- 
tický, antiseptický a proti nevolnosti.
V Indii se používá jako sedativum  na 
dávivý kašel a bolesti zubů. Může pom o
ci zm írnit p říznaky bronchitidy, kožních 
onemocnění, cholery a průjmu. Zároveň 
se používá jako stim ulant krevního 
oběhu.

Máta [Mentha piperita) je silně proti- 
zánětlivá a antiseptikum  pro dýchací
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systém. Používá se na léčení bronchitidy 
a zápalu plic. Má vysoký obsah mentolu 
a menthonu, pom áhá tlum it kašel, čistí 
plíce a ucpaný nos.

Kopaiva [Copaifera reticulata (langsdor- 
fii)) se běžně používá v protizánětlivých 
receptech užívaných v tradičním  léčení 
prováděném šam any v Amazonii. Může 
být účinná při zm írnění svalových křečí.

Myrta [Myrtus communis) představuje 
jemnou a šetrnou léčbu dýchacích cest, 
občas se doporučuje na léčbu záchvatů 
astm atu  a dýchacích problémů u dětí. 
M yrta má m írně sedativní účinky, k teré 
mohou být užitečné při léčení nespavos
ti a nervových onemocnění. Je nedráž- 
divá a nesenzibilizující, je tak  vhodným 
olejem na použití u dětí a starších  osob 
v případech dýchacích obtíží, chronic
kých plicních onemocnění, nachlazení, 
infekcí atd.

Manuka [Leptospermum scopulorumi) 
je podobná oleji tea tree, ale její vůně 
je méně hojivá. Tento léčivý olej voní 
medem. Je antibakteriální, protiplísňo- 
vý a protivirový. Byly prokázány jeho 
účinky na infekce způsobené s trep to 
koky i stafylokoky. Experim entálním  
používáním se zjistilo, že je užitečný při 
léčení příznaků chronické únavy.

Upravený (panenský) kokosový olej 
{Cocos nucifera) je upravený tak, aby 
bylo dosaženo vysoké trvanlivosti. Svý
mi antiseptickým i a desinfekčními účin
ky vy tváří silný, stabilizační základ pro 
příjemný přípravek v balení roll-on.

Šípkový olej {Rosa rubiginosa) je nejlepší 
olej proti s tá rn u tí a na om lazení pleti. 
Obsahuje kyselinu linolenovou, kyselinu 
olejovou a palmitovou, k te ré jsou důle
žitými živinam i pro pokožku, regenera
ci tkání, zm enšení zjizvené tkáně a mi
nimalizaci vrásek. Četné vědecké studie 
přinesly ohromující důkazy podporující 
užívání tohoto oleje. Obsahuje vitam íny 
A, E a esenciální m astné kyseliny, k te 

ré pom áhají zpom alit účinky s tá rn u tí 
pokožky a zvýšit obsah kolagenu pro 
větší p ružnost pokožky. Tento olej pod
poruje buněčnou regeneraci a zdravou 
pokožku.

POUŽITÍ:

Pro zm írnění příznaků nachlazení, kašle 
nebo ucpaného nosu a zahleněných plic 
p ře tře te  až 4 k rá t hrdlo, krk nebo h rud
ník každých 15-30 minut.

Stimuluje pravou mozkovou hem isféru 
k posílení k reativ ity  a pohody, odstraňuje 
úzkost a dobře funguje jako čistidlo. Uni
verzitní vědci v Japonsku zjistili, že roz
ptylování citrusové vůně v kancelářském  
p rostřed í zvýšilo m entální p řesnost a kon
centraci o 54%. Rozptylováním vzduchem 
v jakémkoli p rostřed í se získává čistá, 
svěží vůně.
SLOŽENÍ:

Pomeranč {Citrus sinensis) povznáší mysl 
a tělo a přináší bezpečí, radost a klid. Má 
vysoký obsah limonene, k te rý  zabraňuje 
poškození DNA a má protisrážlivé vlast
nosti.

Mandarinka zelená (Citrus reticulata) 
obsahuje estery  a aldehydy, k teré jsou 
sedativní a uklidňující, pom áhají proti 
úzkosti a nervozitě. Má vysoký obsah 
limonene, k te rý  zabraňuje poškození 
DNA.

Citron {Citrus limon) má neobyčejně 
očistnou vůni. Tento olej pom áhá čistit 
a povznášet.

Mandarinka {Citrus reticulata) má se
dativní a m írně hypnotické vlastnosti, 
k teré působí p ro ti nespavosti, stresu  
a podráždění. Má vysoký obsah lim one
ne, k te rý  zabraňuje poškození DNA. Má 
také protisrážlivé vlastnosti.

Grapefruit {Citrus paradisi) uvolňuje 
ucpaný nos a rozpouští tuky. Má vysoký
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obsah limonene, k te rý  zabraňuje poško
zení DNA a má protisrážlivé vlastnosti. 
Tato vůně může být velmi uklidňující 
a p řináší pocit celistvosti.

Máta klasnatá [Mentha spicata) pom áhá 
podporovat dýchací, žlázové a nervové 
systémy. Olej z m áty s aktivitou po
dobnou aktiv itě horm onů napom áhá 
o tev írat a uvolňovat em ocionální bloky 
a přináší pocit rovnováhy. Je antispas- 
modický, antiinfekční, proti-parazitický, 
antiseptický a protizánétlivý. Také se 
užívá ke zlepšení funkce m etabolism u 
při odbourávání tuků.

POUŽITÍ:

Ředit 1 díl esenciálního oleje s 1 dílem 
směsi olejů V-6.

Oblíbený pro rozptylování vzduchem, 
vdechování přím o nebo přidán í 2-4 ka
pek do koupele. Aplikovat 1-2 kapky na 
okraje uší, na zápěstí, krk, spánky nebo 
Vita Flex body na chodidlech. Pro celko
vou m asáž těla řed it 1:15 s rostlinným  
olejem. P řidat 2 kapky na vlhkou utěrku  
a vložit do sušičky. P řidat 4-8 kapek na 
vatový tam pon nebo tkaninu a vložit 
do ventilátoru. Může se také přijím at 
v potravě.

Doporučuje se při aplikaci na pokožku 
řed it a nevystavovat přím ém u sluneční
mu záření.

CLARITY (JASNOST)

Podporuje jasné vědom í a rozvíjí du
ševní bdělost a v italitu . Zvyšuje energii 
při vysoké únavě a p řináší větší důraz na 
ducha a mysl.
Kardamom [Elettaria cardamomum) je 

povznášející, osvěžující a povzbuzující. 
Může být užitečný pro objasnění zm at
ků. Dember et al., 1995 ve své studii 
zjistili, že kardam om  zvyšuje přesnost 
výkonu.

Rozmarýn [Rosmarinus officinalis CT Cine- 
ol] napom áhá překonat duševní únavu, 
stim uluje pam ěť a otevírá vědomou 
mysl. Vědci z University of Miami zjistili, 
že inhalování rozm arýnu zvýšilo bdě
lost, zmírnilo úzkost a zesílily se analy
tické a m entální schopnosti.

Máta [Mentha piperita) stimuluje mysl 
a pocit povědomí. Dr. William N. Dember 
z Univerzity Cincinnati zjistil, že inha
lování mátového oleje zvýšilo m entální 
p řesnost o 28%.

Bazalka [Ocimum basilicum) zm írňuje 
duševní únavu a svalové křeče.

Bergamot [Citrus bergamia) je současně 
povznášející a uklidňující s jedinečnou 
schopností zm írnit úzkost, s tres a na
pětí.

Pelargonie [Pelargonium graveolens) je 
antispasmodický, relaxant, protizánětli- 
vý a povznášející.

Jasmín [Jasminum officinale) stimuluje 
mysl a zlepšuje koncentraci.

Citron [Citrus limon) je stimulující a po
vzbuzující, podporuje hluboký pocit 
pohody. Ve studii na Mie University 
z roku 1995 se zjistilo, že citrusové vůně 
povzbuzovaly imunitu, navodily relaxaci 
a zeslabovaly depresi.

Palmarosa [Cymbopogon martinii) je 
stimulující a revitalizující a zlepšuje 
činnost nervového i kardiovaskulárního 
systému.

Heřmánek římský [Chamaemelum nobile) 
působí proti nesoustředěnosti, napětí 
a nespavosti. Vylučuje toxiny z jater, kde 
se ukládá hněv. Také uvolňuje m entální 
bloky.

Růžové dřevo [Aniba rosaeodora) obsa
huje vysoké m nožství linalolu, k terý  
má uvolňující a posilující účinky. Je také 
velmi uzemňující a upevňující.

Ylang ylang [Cananga odorata) pomáhá 
navodit pocit relaxace a rovnováhy.
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POUŽITÍ:

Ředit 1 díl esenciálního oleje s 1 dílem 
směsi olejů V-6.

Doporučuje se při aplikaci na pokožku 
ředit a nevystavovat přím ém u sluneční
mu záření.

Rozptylovat vzduchem, inhalovat p ří
mo nebo přidat 2-4 kapky do koupele. Ap
likovat 1-2 kapky na okraje uší, na zápěs
tí, krk, čelo, spánky nebo Vita Flex body 
na chodidlech (mozek a palec u nohy).

Pro zvýšení účinku se Clarity kom
binuje s Brain Power, svátým  dřevem, 
citronem nebo mátou.

COMMON SENSE (ZDRAVÝ ROZUM)

Common sense je patentovaná směs 
čistých esenciálních olejů společnosti 
Young Living speciálně vytvořených D. 
Gary Youngem ke zvýšení duševní čilosti, 
pomáhá zlepšit rozhodovací schopnost 
a posílit každodenní myšlení.
SLOŽENÍ:

Kadidlo [Boswellia carteri) je na Blízkém 
Východě považováno za olej svátého 
pom azání a již tisíce let se používá při 
náboženských obřadech. Stimuluje lim- 
bickou část mozku, k terá povznáší mysl 
a pom áhá překonávat s tres a beznaděj.
V evropském lékařstv í se používá při 
léčbě deprese.

Ylang ylang [Cananga odoratá) je relaxují
cí a pom áhá uvolnit pocity hněvu, napětí 
a podráždění. Také obnovuje sebedůvě
ru a vyrovnanost.

Okotea (Ocotea quixos) obsahuje vysokou 
hladinu alpha-humulene na vyrovnání 
reakce těla na stres a obtížné situace. 

Ruta [Ruta graveolens) je pěstována, sklí
zena a destilována na farm ě spmlečnosti 
Young Living v Ekvádoru. Uvolňuje mysl 
a tělo, uklidňuje nervozitu a vyvažuje 
energii.

Jablečník [Hyptis suaveolens) má vydat
nou bylinnou vůni, k terá je bohatá na

eucalyptol a beta-pinene. Posiluje plíce, 
podporuje klidné a snadné dýchání. 

Limetka kyselá (jOitrus aurantifoliá] 
vy tváří pocit štěstí, působí proti nega
tivitě.

POUŽITÍ:

Rozptylovat vzduchem až 30 m inut 3x 
denně nebo používat jako parfém.

DEEP RELIEF ROLL-ON
(HLUBOKÁ ÚLEVA)

Tento praktický roll-on zm írňuje bolesti 
svalů a napětí, zklidňuje bolavé klouby 
a vazy, pom áhá uklidnit nam áhané nervy 
a omezuje zánět. Tato účinná směs obsa
huje devět esenciálních olejů, z nichž větši
na je znám á pro své protizánětlivé účinky, 
které zároveň zm írňují bolest.

Roll-on, k terý  je vždy při ruce, se snadno 
aplikuje, nešpiní a vejde se do kapsy, kabel
ky i aktovky. Není problém jej pronést bez
pečnostní kontrolou na letišti pro usnad
nění dýchání při letu ve velkých výškách. 
SLOŽENÍ:

Máta [Mentha piperita) zm írňuje povrcho
vou bolest a napětí krku a hlavy. Je také 
vysoce ceněnou bylinou pro zklidnění 
žaludečních potíží.

Citron (Citrus límon) je stimulující a po
vzbuzující. Ve studii na Mie University 
z roku 1995 se zjistilo, že citrusové vůně 
povzbuzovaly imunitu, navodily relaxaci 
a snižovaly depresi.

Jedle balzámová, Idaho (Abies balsamea) 
je od nepam ěti ceněna pro své léčivé 
účinky a schopnost zklidnit svalovou 
a revm atickou bolest. Jako u ostatních 
jehličnanových olejů je její vůně uzem- 
ňující, stimuluje mysl a uvolňuje tělo. 

Kopaiva (Copaifera langsdorfii) se běžně 
používá v protizánětlivých receptech 
užívaných při tradičním  léčení provádě
ném šam any v Amazonii. Může být také 
účinná při zm írnění svalových křečí.
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Hřebíček {Syzygium aromaticum) se po 
desetiletí používá jako přírodn í anes
te tikum  v zubním lékařství. Byl jednou 
ze č ty ř přísad  originálního „octa Čtyři 
zloději", k te rý  užívali vykradači hrobů 
na svou ochranu během  epidemie m oru 
v 15. století. Bylo prokázáno, že je ex
trém ně antioxidační a také analgetický, 
anestetický a protizánětlivý.

Libavka {Gaultheria procumbens) je 
p ro tizánětlivá  a antispasm odická. Je 
analgetická a zm írňuje všechny typy  
bolesti.

Smil [Helichrysum italicum) a jeho výjim eč
né schopnosti zlepšovat krevní oběh, 
regenerovat tkáně a m írnit bolest je 
v Evropě již dlouho důkladně studován.

Vetiver [Vetiveria zizanoideš) je dobře 
známý pro své protizánětlivé vlastnosti 
a tradičně se používá ke zm írnění p ří
znaků artritidy .

Svaté dřevo {Bursera graveolens) sklízené 
v Ekvádoru je podobné kadidlu a trad ič
ně se používá k očištění ducha od nega
tivních energií.

Upravený (panenský) kokosový olej 
{Cocos nuciferá) je upravený tak, aby do
sáhl vysoké trvanlivosti. Svými an tisep
tickým i a desinfekčním i účinky vy tváří 
silný, stabilizační základ pro příjem ný 
přípravek v balení roll-on.

POUŽITÍ:

Bohatě n a třít na potřebné m ísto kaž
dých 15 m inut až 4x. Při napětí v hlavě 
použít na spánky a čelo.

Uchovat z dosahu dětí. Tuto směs ne
požívat vn itřně. Před použitím  v době 
těhotenstv í, kojení, užívání léků nebo 
onem ocnění konzultovat s ošetřujícím  
lékařem .

DI-GIZE (TRÁVENÍ)

Tato směs zmírňuje trávicí obtíže včetně 
zažívacích potíží, pálení žáhy, plynatosti

a nadýmání. Napomáhá proti kandidóze
tím, že usmrcuje a tráví parazitárn í nákazy.
SLOŽENÍ:

Pelyněk estragon {Artemisia dracunculus) 
je antiseptický a působí proti střevním  
parazitům  a infekci močových cest. Je 
antispasm odický, protizánětlivý, antiin- 
fekční a předchází kvašení.

Zázvor {Zingiber officinale) se tradičně 
používá proti nevolnosti a gastrointes- 
tinálním u kvašení. Je antispasmodický, 
antiseptický a napom áhá ke zklidnění 
a zm írnění zažívacích potíží.

Máta {Mentha piperita) je jednou z nejvíce 
ceněných bylinek na zlepšení zažívání 
a proti parazitům . Uklidňuje hladkou 
svalovinu trávicího trak tu  a podporuje 
peristaltiku . Ničí bakterie, kandidóza, 
houby a plísně.

Jalovec {Juniperus osteosperma a ]. sco- 
pulorum) funguje jako silný antioxidant 
a čistič. Posiluje funkci ledvin.

Fenykl {Foeniculum vulgare) je antiseptic
ký a stimuluje gastro in testináln í sys
tém. Je antispasm odický, antiseptický 
a používá se proti nadým ání a nevol
nosti. Podporuje zažívání a předchází 
kvašení.

Citrónová tráva {Cymbopogon flexuosus) 
má silné protiplísňové vlastnosti. Roz
šiřuje cévy, je protizánětlivá a zlepšuje 
zažívání.

Anýz {Pimpinella anisum) je antispasm o
dický, antiseptický, stimuluje a zvyšuje 
tok žluči a napom áhá ke zklidnění 
a zm írnění spastické kolitidy, zažívacích 
potíží a střevních bolestí.

Pačule {Pogostemon cablin) silně podporu
je zažívání, zm írňuje nevolnost. Její an- 
tim ikrobiální a protizánětlivé vlastnosti 
napom áhají snížit zadržování tekutin.

POUŽITÍ:

Zředit 1 díl esenciálního oleje se 4 díly 
směsi olejů V-6 nebo jiným rostlinným  
olejem dle výběru.
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Masírovat nebo použít jako obklad na 
žaludek.

Pro zm írnění žaludečních a střevních 
potíží aplikovat na Vita Flex body na 
chodidlech a kotnících.

Pro vn itřn í použití zřed it podle výše 
uvedených pokynů a užívat 1 kapsli 
před každým jídlem nebo podle potřeby.

Doporučuje se při aplikaci na pokožku 
ředit.

DRAGON TIME (DRAČÍ ČAS)

Tato směs zm írňuje příznaky PMS 
a m enstruačních potíží včetně křečí 
a nepravidelné m enstruace. Napomáhá 
vyvážení emocí, zeslabení změny nálad 
a bolestí hlavy způsobených horm onální 
nerovnováhou.
SLOŽENÍ:

Šalvěj muškátová [Salvia sclareá) je důle
žitá pro rovnováhu hormonů. Obsahuje 
přírodní sclareol, fytoestrogen, k terý  
napodobuje funkci estrogenu. Napo
máhá při m enstruačních křečích, PMS, 
oběhových potížích a vyrovnávání hla
diny hormonů.

Levandule [Lavandula angustifolia) je 
relaxant, k terý  zm írňuje úzkost, bolesti 
hlavy a příznaky PMS. 

jasmín (Jasminum officinale) se používá 
proti svalovým křečím, frigiditě, de
presím, nervové vyčerpání a napom áhá 
zdůraznit ženské vlastnosti.

Fenykl [Foeniculum vulgare) je an tisep
tický a antispasmodický. Funguje jako 
estrogen a jako hormon.

Majoránka [Origanum majorana) uvolňuje 
svalové křeče a zklidňuje nervy. Zmír
ňuje příznaky menopauzy i bolestivou 
m enstruaci.

Řebříček [Achillea millefolium) vyrovnává 
hladinu hormonů a zeslabuje zanícení.

POUŽITÍ:

Zředit 1 díl esenciálního oleje s 1 dílem 
směsi olejů V-6.

Rozptylovat vzduchem, inhalovat 
přímo nebo přidat 2-4 kapky do koupe
le. Aplikovat 1-2 kapky na zápěstí, krk, 
spánky nebo Vita Flex body na chodi
dlech. Pro celkovou m asáž těla řed it 
1:15 s rostlinným  olejem.

Použít s teplým  obkladem nebo přímo 
na podbřišek, dolní část zad nebo na 
místo bolesti. Také se může aplikovat po 
obou stranách  kotníků a chodidel.

Doporučuje se při aplikaci na pokožku 
ředit.

DREAM CATCHER (CHYTAČ SNU)

Tato směs stim uluje em ocionální centra 
mozku, probouzí tvů rčí myšlení, posiluje 
sny a vizualizaci, podporuje vyšší po ten
ciál pro realizaci snů a se trván í na cestě. 
Dále ochraňuje proti negativním  myšlen
kám a snům, k teré mohou za střít vizi. 
SLOŽENÍ:

Santál [Santalum album) obsahuje vysoké 
m nožství sloučenin seskviterpenů, k te 
ré stim ulují epifýzu a limbickou oblast 
mozku, centrum  emocí a pam ěti. Tradič
ně se užívá v józe a při meditaci. Také 
podporuje a vylepšuje hluboký spánek. 

Heřmánek modrý [Tanacetum annuum) 
pom áhá překonat hněv a negativní emo
ce. Podporuje pocit sebekontroly. 

Jalovec [Juniperus osteosperma a J. sco- 
pulorum) zvyšuje duchovní uvědomění 
k vytvoření pocitů lásky a míru. Jalovec 
se také používá k očištění ducha. 

Bergamot [Citrus bergamia) je povznáše
jící a uklidňující zároveň s jedinečnou 
schopností zm írnit úzkost, s tres a na
pětí.

Anýz [Pimpinella anisum) má sedativní 
účinek, zpomaluje oběh, dýchání a ner
vovou odezvu. Je účinný při uklidnění



SMĚSI ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ

nervových chorob, hyper reakcí a při 
křečích.

Mandarinka zelená {Citrus reticulata) 
pom áhá proti úzkosti a nervozitě. Studie 
z Mie University z roku 1995 dokum en
tovala, že aplikace citrusových vůní 
u depresivních pacientů um ožnila zna
telně snížit dávky antidepresiv. Vědci 
také zjistili, že citrusové vůně posílily 
im unitu a jsou neobyčejně povznášející 
a uklidňující.

Ylangylang {Cananga odorata] napom áhá 
relaxaci, vyrovnává mužské a ženské 
energie, obnovuje sebedůvěru a vyrov
nanost a pom áhá proti nespavosti.

Černý pepř {Piper nigruni) stim uluje endo
krinn í systém  a zvyšuje energii.

POUŽITÍ:

Zředit 1 díl esenciálního oleje s 1 dílem 
směsi olejů V-6 .

Rozptylovat vzduchem až 1 hodinu 3x 
denně.

Inhalovat přím o (nejúčinnější před 
a během  spánku) nebo p řidat 2-4 kapky 
do koupele. Aplikovat na čelo, uši, hrdlo, 
obočí, dolní část krku a pod nos. Pou
žívat během  meditace, v saunách nebo 
před spaním .

Pro povrchové použití z řed it 1 kapku 
se sm ěsí olejů V-6 nebo olejem dle výbě
ru a aplikovat podle potřeby.

Doporučuje se při aplikaci na pokožku 
řed it a nevystavovat přím ém u sluneční
mu záření.

Varování: Vyvarujte se přím ém u slun
ci nebo UV záření po dobu 12 hodin po 
aplikaci produktu.

Poznámka: Pokud m áte nepříjem né sny, 
pokračujte v užívání, protože podvě
domé vzpom ínky a myšlenky je nutné 
vyřešit. Držte se svých snů a snažte se 
vizualizovat, jak se stávají skutečným i. 
Může pomoci si sny po probuzení zapsat.

EGYPTIAN GOLD (EGYPTSKÉ ZLATO)

Toto je velmi jedinečná směs, k te rá kom
binuje nejcennější vůně Blízkého východu 
a střed n í Evropy. Nabízí skutečně okouz
lující arom atický účinek, k terý  stimuluje 
centrální nervový systém  a im unitní a dý
chací systém.
SLOŽENÍ:

Yzop lékařský {Hyssopus officinalis) je 
protizánětlivý, protiparazitický, anti- 
infekční, snižuje ucpání nosu a dutin 
a funguje dobře při zpřístupnění dýcha
cího systému.

Kadidlo {Boswellia carteri) je na Blízkém 
Východě považováno za olej svátého po
mazání. Stimuluje hypotalam us k posíle
ní imunity. Výzkum na Ponce University 
ukazuje, že kadidlo inhibuje rakovinu 
prsu  a podporuje opravu DNA.

V dávných dobách bylo kadidlo dobře 
známé díky svým  léčivým účinkům  
a bylo údajně použito k léčbě všech my
slitelných onemocnění. Za časů Ježíše 
bylo považováno za dar nejvyšší hod
noty.

Nard {Nardostachys jatamansi] užívala 
Marie Bethany k pom azání nohou Ježíše. 
Nard posiluje im unitu a funkci hypota- 
lamu.

Myrha {Commiphora myrrha) je anti- 
m ikrobiální a antim utagenní olej. Je 
zmiňován v Bibli: „Svazkem myrhy je  mi 
milý můj...“ Píseň písní 1:13. Jeho vysoký 
obsah seskviterpenů stimuluje hypo
talam us a hypofýzu a zesiluje im unitní 
odpověď. Podle starověkých legend má 
frekvenci blahobytu.

Kůra skořice {Cinnamomum verum) je 
součást receptu, k terý  dal Pán Mojžíšovi 
(Exodus 30:22-27). Je silně antibakteri- 
ální, protiparazitický, antivirový a pro- 
tiplísňový. Vědci včetně Dr. J. C. Lapraze 
zjistili, že viry  nedokáží v přítom nosti 
skořicového oleje přežít.
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Levandule (^Lavandula angustifoliá) je 
uvolňující a uzemňující. Vědci z Univer
sity of Miami objevili, že inhalace levan
dulového oleje zvýšila beta vlny v moz
ku, což svědčí o zvýšené relaxaci. Také 
zmírňovala depresi a zlepšila poznávací 
schopnost (Diego et al., 1998).

Studie na Osaka Kyoiku Univeristy 
z roku 2001 zjistila, že levandule snížila 
duševní stres a zvýšila bdělost (Moto- 
mura et al., 2001).

Růže (Ro5g damascena) má mezi esenci
álními oleji nejvyšší frekvenci. Vytváří 
pocit rovnováhy, harmonie, pohody 
a povznáší mysl. Vytváří m agnetickou 
energii, k terá přitahuje lásku a přináší 
radost do srdce.

Cedrové dřevo [Cedrus atlanticá] má vy
soký obsah seskviterpenů, k teré mohou 
stim ulovat limbickou oblast mozku (cen
trum  emocí a pam ěti). Stimuluje epifý- 
zu, k terá uvolňuje melatonin a zlepšuje 
tak  myšlenky, poznávací schopnost 
a paměť.

Jedle balzámová, Idaho {Abies balsamea) 
byla zkoum ána pro své schopnosti ničit 
vzdušné zárodky a bakterie. Jako jeh
ličnanový olej vy tváří pocit uzemnění, 
ukotvení a posílení.

POUŽITÍ:

Toto je směs pro vnitřní, povrchové 
a arom atické použití. Pokud se používá 
jako doplněk, ředí se 1 kapka esenciál
ního oleje se 4 kapkami směsi olejů V-6, 
nebo jiným olejem vlastního výběru 
a vloží do kapsle. Užívá se 1 kapsle před 
každým jídlem nebo podle potřeby.

Rozptylovat vzduchem, inhalovat 
přímo nebo přidat 2-4 kapky do koupele. 
Aplikovat 1-2 kapky na srdce, zápěstí, 
krk, spánky nebo Vita Flex body na cho
didlech.

Pro celkovou masáž těla řed it 1:15 
s rostlinným  olejem. P řidat 2 kapky na 
vlhkou utěrku a vložit do sušičky. Přidat

4-8 kapek na vatový tam pon nebo tkan i
nu a vložit do ventilátoru.

Použít jako obklad nebo aplikovat 
pomocí Raindrop techniky podél páteře.

Doporučuje se při aplikaci na pokožku 
ředit.

Tato směs posiluje m etabolism us a v ita
litu a vy tváří horm onální rovnováhu.
Složení:
Máta klasnatá {Mentha spicata) se užívá 

ke zvýšení funkce m etabolism u při 
odbourávání tuků. Aktivitou podobnou 
aktiv itě horm onů podporuje nervové 
a žlázové systémy. Máta k lasnatá je 
antispasm odická, antiseptická, protizá- 
nětlivá a také silně povzbuzující a s ti
mulující.

Šalvěj lékařská {Salvía officinalis) posiluje 
životní energetická centra těla. Indiáni 
z Lakoty používali šalvěj pro očištění, 
léčení a k rozptýlení negativních emocí.

Pelargonie {Pelargonium graveolens) pod
poruje horm onální rovnováhu. Je an 
tispasm odická, relaxant, protizánětlivá, 
antibakteriální, protiplísňová. Stimuluje 
já tra  a slinivku.

Myrta {Myrtus communis) napom áhá 
norm alizovat horm onální nerovnováhu 
štítné  žlázy a vaječníků.

Heřmánek pravý {Matricaria recutita) je 
silně protizánětlivý  a chrání játra.

Muškátový oříšek {Myristicafragrans) 
podporuje zvýšení energie v nadledvin- 
kách. Je silně stimulující a posilující.

Sezamový olej {Sesamum indicum) se 
používá jako kosm etický nosný olej 
a snadno se vstřebává do pokožky. Je to 
antioxidant bohatý na v itam ín E.

POUŽITÍ:

Rozptylovat vzduchem 30 m inut až 3x 
denně, inhalovat přím o nebo přidat 
2-4 kapky do koupele. Aplikovat na dolní



část zad, štítnou žlázu, ledviny, játra, 
chodidla, oblasti žláz a Vita Flex body 
těchto orgánů.

Pro použití jako doplněk stravy zředit 
s 1 kapkou směsi olejů V-6, vložit do kapsle 
a užívat až 3x denně nebo podle potřeby.

Pro povrchové použití řed it 1 kapku 
EndoFlex s 1 kapkou směsi olejů V-6 . 
Aplikovat na postiženou oblast podle 
potřeby.

EN-R-GEE (ENERGIE)

Tato směs zvyšuje vitalitu , krevní oběh
a bdělost.
SLOŽENÍ:

Rozmarýn [Rosmarinus officinalis CT Cine- 
ol) napom áhá překonat duševní únavu, 
stimuluje pam ěť a otevírá vědomou mysl.

Vědci z University of Miami zjistili, že 
inhalování rozm arýnu zvýšilo bdělost, 
zm írnilo úzkost a zesílilo analytické 
a m entální schopnosti.

Jalovec [Juniperus osteosperma a J. scopu- 
lorum) detoxikuje, čistí a zlepšuje funkci 
nervů a ledvin a zvyšuje duchovní uvě
domění.

Citrónová tráva [Cymbopogonflexuosus) 
zvyšuje oběh krve a rozšiřuje cévy.

Muškátový oříšek [Myristica fragrans) 
podporuje zvýšení energie v nadledvin- 
kách. Je silně stimulující a posilující.

Jedle balzámová, Idaho [Abies balsamed) 
je stimulující a uklidňující současně, 
posiluje a m otivuje člověka jít vpřed 
a dosáhnout vytoužených cílů.

Hřebíček [Syzygium aromaticum) je silný, 
všeobecný stim ulant s antioxidačním i 
vlastnostm i.

Černý pepř [Piper nigrum) stim uluje endo
krinní systém  a zvyšuje energii ve všech 
systém ech v těle.

POUŽITÍ:

Zředit 1 díl esenciálního oleje s 2 díly 
směsi olejů V-6 .

Rozptylovat vzduchem, inhalovat 
přímo nebo přidat 2-4 kapky do koupe
le. Může se také používat na Raindrop 
techniku.

Pro povrchové užití zředit podle 
návodu uvedeného výše a aplikovat na 
potřebné m ísto nebo na spánky, zadní 
část krku, čelo, čakry a Vita Flex body. 
Rozptylovat vzduchem 15-20 m inut 
několikrát denně nebo podle potřeby.

Pro intenzivnější účinek ve třít En-R- 
Gee na chodidla a Awaken na spánky.

Varování: Doporučuje se při aplikaci na 
pokožku ředit. Vyvarovat se kontaktu 
se sliznicemi a citlivou pokožkou. Není 
určeno pro použití u dětí.

ENVISION (PŘEDTUCHA)

Tato směs obnovuje soustředění a s ti
muluje tvůrčí a intuitivní schopnosti 
potřebné k dosažení cílů a snů. Napomáhá 
probudit vn itřn í úsilí a nezávislost a p ře 
konat obavy a emocionální bloky.
SLOŽENÍ:

Šalvěj lékařská [Salvia officinalis) posiluje 
životní energetická centra těla. Indiáni 
z Lakoty používali šalvěj pro očištění, 
léčení a k rozptýlení negativních emocí. 
Římané ji znali jako posvátnou bylinu. 

Pelargonie [Pelargonium graveolens) 
pom áhá uvolnit negativní vzpom ínky 
a o tevírá a povznáší tak  mysl.

Pomeranč [Citrus sinensis) povznáší mysl 
a tělo. Studie na Mie University z roku 
1995 dokumentovala, že citrusová vůně 
po tírá  depresi a navozuje relaxaci.

Růže [Rosa damascena) má mezi esenci
álními oleji nejvyšší frekvenci. Vytváří 
pocit rovnováhy, harm onie, pohody 
a povznáší mysl. V ytváří magnetickou 
energii, k te rá  přitahuje lásku a přináší 
radost do srdce.

Levandule [Lavandula angustifolia) zlep
šuje koncentraci a duševní bystrost. 
Vědci z University of Miami objevili, že
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inhalace levandulového oleje zvýšila 
beta vlny v mozku, což svědčí o zvýše
né relaxaci. Také zm írňovala depresi 
a zlepšila poznávací schopnosti (Diego 
etal., 1998).

Studie na Osaka Kyoiku University 
z roku 2001 zjistila, že levandule snížila 
duševní stres a zvýšila bdělost (Moto- 
m ura et al., 2001). Také může být velmi 
relaxující a působí proti nervovému 
napětí.

Smrk (P/cea marianá) pom áhá otevřít 
a uvolnit emocionální bloky, přináší tak  
pocit rovnováhy a uzemnění. Tradičně 
se věřilo, že ovládá frekvenci blahobytu.

POUŽITÍ:

Rozptylovat vzduchem, přím o inhalo- 
vat nebo přidat 2-4 kapky do koupele. 
Aplikovat 1-2 kapky na čelo, okraje uší, 
na zápěstí, krk spánky nebo Vita Flex 
body. Přidat 2 kapky na vlhkou utěrku 
a vložit do sušičky. P řidat 4-8 kapek na 
vatový tam pon nebo tkaninu a vložit do 
ventilátoru.

Někteří vědci věří, že ty to  arom atické 
látky užíval Mojžíšův b ra tr  Aaron k ochra
ně židů před morem. Moderní věda ukazu
je, že oleje obsahují složky, k teré stimulují 
im unitu a jsou antim ikrobiální. Vzhledem 
k složitému chemickému složení esenciál
ních olejů je pro v iry a bakterie velmi těž
ké zm utovat a získat na ně rezistenci. 
SLOŽENÍ:

Kasie {Cinnamomum cassia) je antiinfekč- 
ní, antibakteriální, a protisrážlivá. Byla 
součástí receptu svátého pomazání, k te 
rý dal Pán Mojžíšovi (Exodus 30:22-27). 

Yzop lékařský [Hyssopus officinalis) je 
protizánětlivý, protiparazitický, antiin- 
fekční a uvolňuje ucpaný nos.

Kadidlo [Boswellia carteri) je na Blízkém 
Východě považováno za olej svátého

pomazání. Stimuluje hypotalam us k po
sílení imunity.

Výzkum na Ponce University ukázal, 
že kadidlo inhibuje rakovinu prsu a pod
poruje opravu DNA. Jeho léčivé účinky 
byly známé již v dávných dobách a údaj
ně se používalo k léčení všech myslitel
né nemocí.

Nard [Nardostachys jatam ansi) užívala 
Marie Bethany k pom azání nohou Ježíše. 
Nard posiluje im unitu a funkci hypota- 
lamu.

Galbanum [Ferula gummosa) je v léčení 
význam ný od biblických dob. Exodus 
30:34 praví, že „Hospodin prom luvil 
k Mojžíšovi: ,Vezmi vonné látky: te 
kutou pryskyřici, onychu a galbanum  
Tyto vonné látky smíchej stejným  dílem 
s čistým  kadidlem  a voňavkářským  
způsobem  z toho připrav  kadidlovou 
směs...'"

Myrha [Commiphora myrrha) je an ti
m ikrobiální a antim utagenní olej. Je 
zm iňován v Bibli: „Svazkem myrhy je  mi 
milý můj...“ Píseň písní 1:13. Jeho vysoký 
obsah seskviterpenů stim uluje hypo
talam us a hypofýzu a zesiluje im unitní 
odpověď.

Kůra skořice [Cinnamomum verum) je 
součástí receptu, k terý  dal Pán Mojžíšo
vi (Exodus 30:22-27). Je antibakteriální, 
protiparazitický, antivirový a protiplís- 
ňový. Vědci včetně Dr. J. C. Lapraze zjis
tili, že v přítom nosti skořicového oleje 
nemohou viry  přežít.

Calamus [Acorus calamus) je součástí re 
ceptu, k te rý  dal Pán Mojžíšovi (Exodus 
30:22-27). Je antispasm odický, pro tizá
nětlivý a napom áhá zm írnit gastrointes- 
tinální poruchy.

Olivový olej [Olea earopaeá) tvoří s ta 
rověké tajem ství krásy  objevené před 
5000 lety. Podporuje hladkou pleť 
s m ladistvou pružností, vyživuje suché 
a křehké nehty a vlasům  dodává zářivý 
lesk.
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Egypťané, Řekové a Římané byli 
tím to cenným olejem okouzleni, když 
vychutnávali jeho oslnivý svěží přínos. 
Olivový olej uchovává chuť, aroma, v ita 
míny a v lastnosti olivového ovoce a za 
dávných časů byl považován za magický 
zdroj pram enu mládí, bohatstv í a moci.

POUŽITÍ:

Rozptylovat vzduchem, přím o inhalovat 
nebo p řidat 2-4 kapky do koupele. Apli
kovat 1-2 kapky na uši, zápěstí. Vita Flex 
body na chodidlech nebo aplikovat podél 
páteře Raindrop technikou.

Přidat 2 kapky na vlhkou u těrku 
a vložit do sušičky. P řidat 4-8 kapek na 
vatový tam pon nebo tkaninu  a vložit do 
ventilátoru.

Pro povrchové použití řed it 1 kapku 
Exodus 11 se 4 kapkam i směsi olejů V-6 
nebo olejem dle vlastního výběru. Citli
vost o testovat na v n itřn í s traně  paže.

Aplikovat na postiženou oblast podle 
potřeby.

Rozptylovat vzduchem 10-15 m inut 
každé 2-3 hodiny nebo podle potřeby.

Doporučuje se při aplikaci na pokožku 
ředit.

Varování: Pokud přím o nedoporučí od
borník, olej není určen pro děti do 12 let.

FORGIVENESS (ODPUŠTĚNÍ)

Tato směs pom áhá uvolnit zraněné city 
a negativní emoce. Také napom áhá uvolnit 
negativní vzpomínky, umožňuje se p ře 
nést přes em ocionální barié ry  a dosáhnout 
vyššího povědomí, umožňuje zapom enout 
a nechat být.
SLOŽENÍ:

Růže [Rosa damascena) má mezi esenci
álními oleji nejvyšší frekvenci. V ytváří 
pocit rovnováhy, harm onie, pohody 
a povznáší mysl. V ytváří m agnetickou 
energii, k te rá  přitahuje lásku a přináší 
radost do srdce.

Meduňka [Melissa officinalis'] zvýrazňuje 
jem nost, je uklidňující a vyrovnává 
emoce, ovlivňuje limbickou část mozku 
(emocionální centrum  vzpomínek). 
Napomáhá zm írnit depresi, vyšší tlak 
a úzkost.

Smil [Helichrysum italicum] napom áhá 
uvolnit pocity hněvu a poskytnout od
puštění.

Andělíka [Angelica archangelica] pomáhá 
uklidnit emoce a obnovit vzpomínky, 
k teré existovaly před okamžikem vzni
ku traum atu  nebo hněvu. Usnadňuje tak  
odplavení negativních pocitů.

Kadidlo [Boswellia carter i] je na Blízkém 
Východě považováno za olej svátého 
pom azání a již tisíce let se používá při 
náboženských obřadech. Stimuluje lim
bickou část mozku, k te rá  povznáší mysl 
a pom áhá překonávat stres a beznaděj.
V evropském  lékařstv í se používá při 
léčbě deprese.

Santál [Santalum album] obsahuje vysoké 
m nožství směsí seskviterpenů, k teré 
stim ulují epifýzu a limbickou oblast 
mozku (centrum  emocí a pam ěti). 
Tradičně se užívá v józe a při m editaci 
a může pomoci odstran it negativní na
program ování buněk.

Levandule [Lavandula angustifolia] je re 
laxující a uzemňující. Vědci z University 
of Miami objevili, že inhalace levandulo
vého oleje zvýšila beta vlny v mozku, 
což svědčí o zvýšené relaxaci. Také 
zm írňovala depresi a zlepšila poznávací 
schopnost (Diego et al., 1998).

Studie na Osaka Kyoiku University 
z roku 2001 zjistila, že levandule snížila 
duševní stres a zvýšila bdělost (Moto- 
m ura et al., 2001).

Bergamot [Citrus bergamia] je současně 
povznášející a uklidňující s jedinečnou 
schopností zm írnit úzkost, s tres a na
pětí.

Pelargónie [Pelargonium graveolens] 
podporuje horm onální rovnováhu, má
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antidepresivní, povznášející účinky, 
uvolňuje napětí.

Jasmín (Jasminum officinale) má te rapeu
tické účinky, emocionální a fyzické. Je 
povznášející, antidepresivum  a působí 
proti lhostejnosti, frigiditě a beznaději.

Citron {Citrus limon) je stimulující a po
vzbuzující, podporuje hluboký pocit 
pohody. Ve studii na Mie University 
z roku 1995 se zjistilo, že citrusové vůně 
povzbuzovaly imunitu, navodily relaxaci 
a snižovaly depresi.

Palmarosa {Cymbopogon martinii) je s ti
mulující a revitalizující, zlepšuje činnost 
nervového i kardiovaskulárního systé
mu a přináší pocit bezpečí.

Heřmánek římský {Chamaemelum nobile) 
působí proti nesoustředěnosti, napětí 
a uvolňuje m entální bloky. Vylučuje 
toxiny z jater, kde se ukládá hněv.

Růžové dřevo {Aniba rosaeodora) obsa
huje vysoké m nožství linalolu, k terý  
má uvolňující a posilující účinky. Je také 
silně uzemňující a posilující.

Ylang ylang {Cananga odorata) napom áhá 
relaxaci a vyrovnává mužské a ženské 
energie. Obnovuje sebedůvěru a vyrov
nanost.

Sezamový olej {Sesamum indicum) se 
používá jako kosmetický nosný olej 
a snadno se vstřebává do pokožky. Je to 
antioxidant bohatý na vitam ín E.

POUŽITÍ:

Rozptylovat vzduchem, inhalovat přímo 
nebo přidat 2-4 kapky do koupele. Apli
kovat 1-2 kapky za uši, na zápěstí, krk, 
spánky, pupek, solar plexus nebo srd 
ce. Pro celkovou masáž těla řed it 1:15 
s rostlinným  olejem. P řidat 4-8 kapek na 
vatový tam pon nebo tkaninu a-vložit do 
ventilátoru.

Doporučuje se při aplikaci na pokožku 
řed it a nevystavovat přím ém u sluneční
mu záření.

Varování: Vyvarujte se kontaktu s očima.

GATHERING (USEBRÁNÍ)

Směs byla vytvořena tak, aby pomohla 
překonat nápor chaotické energie, k terá 
odklání pozornost a odvádí z cesty sm ě
rem  k vyšším  výkonům. Mojžíšův oblíbený 
olej Galbanum má v kombinaci s kadidlem 
a santálem  bílým silný účinek při shrom a
žďování emocionálních a duchovních my
šlenek a pom áhá tak  využít celý potenciál. 
Tyto oleje pom áhají okysličovat epifýzu 
a hypofýzu a přináší vyšší harm onickou 
frekvenci k přijím ání komunikace, po k te 
ré toužíme.

Tato směs spojuje lidi na fyzické, emoci
onální a duchovní úrovni sm ěrem  k vyšší 
soustředěnosti a srozum itelnosti. Napo
máhá k udržení koncentrace, uzem nění 
a ujasnění při hledání m ožností vlastního 
růstu .
SLOŽENÍ:

Galbanum {Ferula gummosa) se užíval pro 
léčivé a duchovní účely. Při kombinaci 
s kadidlem a santálem  bílým se jeho fre 
kvence výrazně zvyšuje. (Hospodin p ro 
mluvil k Mojžíšovi: „Vezmi vonné látky: 
tekutou pryskyřici, onychu a galbanum. 
Tyto vonné látky smíchej stejným  dílem 
s čistým  kadidlem a voňavkářským  způ
sobem z toho připrav  kadidlovou směs:' 
Exodus 30:34).

Kadidlo {Boswellia carteri) je na Blízkém 
Východě považováno za olej svátého 
pom azání a již tisíce let se používá při 
náboženských obřadech.

Stimuluje limbickou část mozku, k terá 
povznáší mysl a pom áhá překonávat 
stres a beznaděj. V evropském  lékařstv í 
se používá při léčbě deprese. Napomáhá 
spojení s naší velkou mocí.

Santál {Santalum album) obsahuje vysoké 
m nožství směsí seskviterpenů, k teré 
stim ulují epifýzu a limbickou oblast 
mozku (centrum  emocí a pam ěti). Tra
dičně se užívá v józe a při meditaci. Je 
silně uzemňující a stabilizující.
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Růže [Rosa damascena) má mezi esenci
álními oleji nejvyšší frekvenci. V ytváří 
pocit rovnováhy, harm onie, pohody 
a povznáší mysl. V ytváří magnetickou 
energii, k te rá  přitahuje lásku a přináší 
radost do srdce.

Levandule [Lavandula angustifolia) je 
relaxující a uzemňující, zlepšuje koncen
traci a duševní čilost. Vědci z University 
of Miami objevili, že inhalace levandulo
vého oleje zvýšila beta  vlny v mozku, 
což svědčí o zvýšené relaxaci. Také 
zm írňovala depresi a zlepšila poznávací 
schopnost (Diego et al., 1998).

Studie na Osaka Kyoiku University 
z roku 2001 zjistila, že levandule snížila 
duševní stres  a zvýšila bdělost [Moto- 
m ura et al., 2001).

Kůra skořice [Cinnamomum veruni) je 
olej blahobytu z Orientu a součást re 
ceptu, k te rý  dal Pán Mojžíšovi (Exodus 
30:22-27). Tradičně se používal na zm ír
nění zloby a zášti.

Smrk [Picea mariana) pom áhá o tev řít 
a uvolnit em ocionální bloky, p řin áší 
tak  pocit rovnováhy a uzem nění. T ra
dičně se věřilo, že ovládá frekvenci 
b lahobytu.

Ylangylang [Cananga odoratd) napom áhá 
relaxaci a vyrovnává mužské a ženské 
energie. Obnovuje důvěru, klid a vyrov
nanost.

Pelargonie [Pelargonium graveolens) s ti
muluje nervy a pom áhá při vyrovnání 
hladiny hormonů. Arom atickými účinky 
uvolňuje negativní vzpomínky, otevírá 
a povznáší tak  mysl.

POUŽITÍ:

Zředit 1 díl esenciálního oleje s 1 dílem 
směsi olejů V-6 .

Doporučuje se při aplikaci na pokožku 
ředit.

Rozptylovat vzduchem, inhalovat 
přím o nebo p řidat 2-4 kapky do koupe
le. Aplikovat 1-2 kapky na okraj uší, na

zápěstí, k rk  nebo spánky. Také se může 
aplikovat podél páteře pomocí Raindrop 
techniky. Pro celkovou m asáž těla řed it 
1:15 s rostlinným  olejem. P řidat 2 kapky 
na vlhkou utěrku a vložit do sušičky. 
P řidat 4-8 kapek na vatový tam pon nebo 
tkaninu a vložit do ventilátoru.

Forgiveness použít na pupek, The 
Gift a Sacred Mountain na temeno 
(k vyčištění negativního postoje). Valor 
na temeno nebo chodidla, 3 Wise Men 
na temeno. Clarity na spánky a použít 
Dream Catcher.

GENTLE BABY (NĚŽNÉ DÍTĚ)

Tato směs je uklidňující, relaxační a p ři
spívá ke snížení stresu  během těhotenství. 
Pomáhá omezit s trie  a zjizvení a omlazuje 
pokožku, zlepšuje její pružnost, redukuje 
vrásky.

Je zvláště uklidňující pro děti se suchou, 
popraskanou kůží a opruzeninam i. Při 
použití Gentle Baby s růžovou m astí (Rose 
Ointment) se zlepšují kožní problémy. Je 
uklidňující a p řináší mim inkům, dětem 
a dospělým pocit klidu.
SLOŽENÍ:

Pelargonie [Pelargonium graveolens) se již 
celá sta le tí používá k péči o pleť. Revi- 
talizuje tkáně a nervy a má uvolňující, 
p rotizánětlivé a antiinfekční účinky. 

Růžové dřevo [Aniba rosaeodora) je uklid
ňující a vyživuje pokožku, zvyšuje její 
p ružnost. Je an tibakteriáln í a protiplís- 
ňový.

Citron [Citrus limon) zlepšuje m ikrocirku- 
laci a lymfatickou funkci. Jeho vůně je 
stimulující, povzbuzující a je to antide- 
presivum  (Komoří, et al., 1995). 

Levandule [Lavandula angustifolia) je 
znám á jako univerzální olej. Je prospěš
ná na kožní potíže, jako jsou popáleniny, 
vyrážky a lupénka, zabraňuje zjizvení 
a striím . Je relaxační, uzemňující a půso
bí proti depresi.
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PŘEHLED Ä CHARAKTERISTIKA

Jasmín (Jasmínům officinale) je užitečný 
pro suchou, mastnou, podrážděnou nebo 
citlivou pokožku. Také zdůrazňuje žen
skost a pom áhá proti depresi a nervové
mu vyčerpání.

Heřmánek římský (Chamaemelum nobile) 
působí proti nesoustředěnosti, nespa
vosti, svalovému napětí a zánětu.

Bergamot (Citrus bergamiá) je současně 
povznášející a uklidňující s jedinečnou 
schopností m írnit úzkost, s tres a napětí.

Ylangylang (Cananga odorata) napom áhá 
relaxaci, vyrovnává mužské a ženské 
energie. Také obnovuje sebedůvěru 
a vyrovnanost.

Palmarosa (Cymbopogon martinii) působí 
proti kandidóze, vyrážkám , šupinám  na 
kůži. Stimuluje rů s t nových buněk, p ro 
tože zvlhčuje a podporuje hojení. Je an- 
tim ikrobiální a napom áhá m írnit napětí 
a uzdravení z nervového vypětí.

Růže (Rosa damascena). Její olej se pou
žívá ke zkrášlení pokožky již tisíce let. 
Zmírňuje zjizvení a podporuje pružnost 
zdravé pokožky.

POUŽITÍ:

Zředit 1 díl esenciálního oleje s 1 dílem 
směsi olejů V-6.

Doporučuje se při aplikaci na pokož
ku nevystavovat přímému slunečnímu 
záření.

Rozptylovat vzduchem nebo aplikovat 
na suchou, rozpraskanou pokožku nebo 
opruzeniny. Aplikovat na břicho těhot
ných, na chodidla, dolní část zad, obličej 
a krk. Zředit s rostlinným  olejem pro 
celkovou masáž a k aplikaci na dětskou 
pokožku.

Pro těhotenství a porod: Používat na 
masáž během celého těhotenstv í ke 
zm írnění stresu  a úzkosti, k prevenci 
zjizvení a ke zklidnění. M asírovat hráz, 
aby se uvolnila a usnadnila porod.

Název této  směsi olejů tvoří iniciály 
žlučníku (Gall bladder) a síly jater (Liver 
Flush). Je složena z olejů, k teré při užívání 
v kapslích jako doplněk stravy  pomáhají 
čistit a regenerovat já tra  a žlučník. 
SLOŽENÍ:

Grapefruit (Citrus paradisi) je odlehčující 
a rozpouští tuky. Má vysoký obsah limo- 
nene, k terý  zabraňuje poškození DNA 
a má protisrážlivé vlastnosti.

Smil (Helichrysum italicum) stimuluje 
funkci jaterních buněk a odstraňuje 
povlak z žil a tepen.

Semena celeru (Apium graveolens) jsou 
silný čistič jater.

Rojovník (Ledům groenlandicum) v klinic
kých studiích ukázal, že posiluje já tra  
a zlepšuje funkci žluči.

Yzop lékařský (Hyssopus officinalis) sni
žuje ucpání nosu, je protizánětlivý, pro- 
tiparazitický a antiinfekční.

Máta klasnatá (Mentha spicata) je an- 
tispasm odická, antiinfekční, protipara- 
zitická, antiseptická a protizánětlivá. 
Také se užívá ke zvýšení funkce m etabo
lismu při odbourávání tuků.

POUŽITÍ:

Vytvořit směs zředěnou 80/20 se směsí 
olejů V-6 a užít 1-3 kapsle denně na pod
poru detoxikace a čištění zam ěřené na 
já tra  a žlučník.

GRATITUDE (VDĚČNOST)

Tato úchvatná směs je navržena tak, aby 
rozveselila, uklidnila a přinesla úlevu na 
těle a zároveň pomáhá podporovat vděč
nost. Rovněž vyživuje a je prospěšná pro 
pokožku. Nový Zákon vypráví o jedné udá
losti, kdy Ježíš vyléčil 10 malomocných (Lu
káš 17:12-19), ale pouze jeden se vrátil, aby 
mu poděkoval. Směs ztělesňuje ducha pouze 
tohoto jednoho vděčného malomocného.
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SLOŽENÍ:

Jedle balzámová, Idaho {Abies balsamea) 
otevírá em ocionální bloky a znovu nabíjí 
životní energii.

Kadidlo {Boswellía carteh)  je na Blízkém 
Východě považováno za olej svátého 
pom azání a již tisíce let se používá při 
náboženských obřadech.
Stimuluje limbickou část mozku, k te rá 
povznáší mysl a pom áhá překonávat 
stres  a beznaděj. V evropském  lékařstv í 
se používá při léčbě deprese.

Myrha {Commiphora myrrhd) je zm iňo
vána ve Starém  a Novém zákoně a tvoří 
součást receptu  svátého pom azání po
daného Mojžíšovi [Exodus 30:22-27).

Obsahuje jedno z nejvyšších m nož
stv í seskviterpenů, d ruhu sloučenin, 
k te ré  mohou stim ulovat hypotalam us, 
hypofýzu a amygdalu [řídící centrum  
emocí a uvolňování horm onů v mozku). 
Legendy tvrdí, že ovládá frekvenci hoj
nosti.

Galhanum {Ferula gummosa) se užíval pro 
léčivé a duchovní účely. Je antim ikro- 
biální a podporuje tělo. Při kombinaci 
s kadidlem a santálem  bílým se jeho fre 
kvence výrazně zvyšuje [„Hospodin p ro 
mluvil k Mojžíšovi: ,Vezmi vonné látky: 
tekutou pryskyřici, onychu a galhanum; 
Tyto vonné látky smíchej stejným  dílem 
s čistým  kadidlem  a voňavkářským  způ
sobem z toho připrav  kadidlovou směs:'" 
Exodus 30:34).

Ylangylang {Cananga odorata) napom áhá 
relaxaci, vyrovnává mužské a ženské 
energie. Také obnovuje důvěru a vyrov
nanost.

Růžové dřevo {Aniba rosaeodora) je uklid
ňující, vyživuje pokožku a zvyšuje její 
pružnost. Je an tibak teriáln í a protiplís- 
ňový. Dodává pocit uzem nění a posílení.

POUŽITÍ:
Doporučuje se při aplikaci na pokožku 
ředit.

Rozptylovat vzduchem, inhalovat 
přím o nebo přidat 2-4 kapky do koupele. 
Aplikovat 1-2 kapky za uši, na srdce, 
zápěstí, spodní část krku, spánky nebo 
dolní část páteře. P řidat 4-8 kapek na 
vatový tam pon nebo tkaninu a vložit do 
ventilátoru.

GROUNDING (UZEMNĚNÍ)

Tato směs vy tváří pocit soudržnosti 
a rovnováhy. Stabilizuje a uzemňuje, aby
chom se aktivně vyrovnali s realitou. Po
kud máme emocionální zranění, uchyluje
me se k úniku. Když utíkám e, často činíme 
špatnou volbu, k te rá  vede k nezdravým  
vztahům  a nerozum ným  obchodním roz
hodnutím . Snažíme se uniknout, protože 
nám  chybí ukotvení nebo povědomí o sobě 
samém a neum íme se proto vypořádat 
s emocemi.
SLOŽENÍ:

Smrk {Picea mariana) napom áhá otevřít 
a uvolnit em ocionální bloky, vy tváří 
pocit rovnováhy a uzemnění.

Jedle ojíněná {Abies concolor) vy tváří 
pocit uzemnění, ukotvení a posílení. 

Ylangylang {Cananga odorata) napom áhá 
relaxaci a vyrovnává mužské a ženské 
energie. Také obnovuje sebedůvěru 
a vyrovnanost.

Borovice {Pinus sylvestris) napom áhá sni
žovat stres, zm írňuje úzkost a dodává 
energii celému tělu. Má uzemňující, ale 
posilující arom atické účinky.

Cedrové dřevo {Cedrus atlantica) má 
vysoký obsah seskviterpenů, k teré s ti
mulují limbický systém  mozku [centrum 
emocí a pam ěti).

Stimuluje epifýzu, k te rá  uvolňuje m e
latonin a tím  rozvíjí myšlenky, poznáva
cí schopnost a paměť. Cedrové dřevo se 
také používá pro stabilizaci a uzemnění. 

Andělíka {Angelica archangelica) pomáhá 
obnovit vzpomínky, k teré existovaly 
před  okamžikem vzniku traum atu  nebo
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hněvu. Usnadňuje tak  odplavení nega
tivních pocitů.

Jalovec (Juniperus osteosperma a ]. sco- 
pulorum) zvyšuje duchovní uvědomění 
k vytvoření pocitů lásky a míru.

POUŽITÍ:

Zředit 1 díl esenciálního oleje s 1 dílem 
směsi olejů V-6.

Doporučuje se při aplikaci na pokožku 
řed it a nevystavovat přím ém u sluneční
mu záření.

Rozptylovat vzduchem, inhalovat 
přímo nebo přidat 2-4 kapky do koupe
le. Aplikovat 1-2 kapky za uši, zápěstí, 
spodní část krku, spánky nebo dolní 
část páteře. P řidat 4-8 kapek na vatový 
tam pon nebo tkaninu a vložit do venti
látoru.

HARMONY (HARMONIE)

Tato směs podporuje fyzický a emocio
nální samoléčivý proces vytvořením  h ar
monické rovnováhy energetických center 
těla. Přivádí nás do souladu se všemi 
věcmi, lidmi a cykly života. Je užitečná při 
snižování stresu, zesílení pocitu pohody 
a rozptýlení pocitů neshod. Povzbuzuje 
a povznáší mysl a vy tváří tak  pozitivní 
postoj.
SLOŽENÍ:

Pelargonie [Pelargonium graveolens) 
stimuluje nervy a podporuje horm onál
ní rovnováhu. Aromatickými účinky 
pomáhá uvolnit negativní vzpomínky, 
otevírá tak  a povznáší mysl. Vylučuje 
toxiny z jater, kde je uložen hněv. 

Růžové dřevo {Aniba rosaeodora) obsa
huje vysoké m nožství linalolu, k terý  má 
uvolňující a posilující účinky. Je^silně 
uzemňující a posilující.

Levandule [Lavandula angustifolia) je 
uvolňující a uklidňující, napom áhá p ře 
konat nespavost, bolesti hlavy a úzkost. 
Podporuje pocit celkové pohody.

PŘEHLED A CHARAKTERISTIKA

Santál [Santalum album) obsahuje vysoké 
m nožství směsí seskviterpenů, které 
stim ulují epifýzu a limbickou oblast 
mozku (centrum  našich emocí]. Tradič
ně se užívá v józe a při meditaci. Může 
pomoci odstran it negativní naprogra
mování buněk.

Kadidlo [Bosv/ellía carteri) stim uluje lim 
bickou část mozku, k te rá povznáší mysl 
a pom áhá překonávat s tres a beznaděj. 
Od nepam ěti se používá při nábožen
ských obřadech, při m editaci a modlit
bách. V evropském  lékařstv í se podává 
pro zm írnění deprese.

Pomeranč [Citrus sinensis) povznáší mysl 
a tělo. Studie na Mie University z roku 
1995 dokumentovala, že citrusová vůně 
po tírá depresi a navozuje relaxaci. Vůně 
pom eranče přináší pocit bezpečí.

Citron [Citrus limon) je stimulující a po
vzbuzující, podporuje hluboký pocit 
pohody. Ve studii na Mie University 
z roku 1995 se zjistilo, že citrusové vůně 
povzbuzovaly imunitu, navodily relaxaci 
a zeslabovaly depresi.

Andělika [Angelica archangelica) pom áhá 
obnovit vzpomínky, k teré existovaly 
před  okam žikem vzniku traum atu  nebo 
hněvu. Usnadňuje tak  odplavení nega
tivních pocitů.

Yzop lékařský [Hyssopus officinalis) silně 
vyrovnává emoce a může být duchovně 
povznášející.

Šalvěj španělská [Salvia lavandulifolia) 
má vysoký obsah limonene, k te rý  zabra
ňuje poškození DNA.

Jasmín [Jasminum officinale) je povzná
šející, zm írňuje úzkost a beznaděj. Také 
napom áhá proti nervovému vyčerpání 
a frigiditě.

Heřmánek římský [Chamaemelum nobile) 
působí proti nesoustředěnosti, napětí, 
nespavosti a vylučuje toxiny z jater, kde 
se ukládá hněv.

Bergamot [Citrus bergamia) je současně 
povznášející a uklidňující s jedinečnou
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schopností zm írnit úzkost, s tres a na
pětí.

Ylang ylang [Cananga odoratá) napom áhá 
relaxaci, vyrovnává mužské a ženské 
energie. Také obnovuje sebedůvěru 
a vyrovnanost.

Palmarosa (Cymbopogon martinii) je 
stimulující a revitalizující, zlepšuje čin
nost nervového i kardiovaskulárního 
systému.

Růže [Rosa damascend) má mezi esenci
álními oleji nejvyšší frekvenci. Vytváří 
pocit rovnováhy, harm onie, pohody 
a také povznáší mysl. Její m agnetická 
energie přitahuje pravou lásku a přináší 
radost do srdce.

Smrk [Picea mariana) napom áhá o tevřít 
a uvolnit em ocionální bloky, vy tváří po
cit rovnováhy a uzemnění. Tradičně se 
věřilo, že sm rkový olej ovládá frekvenci 
blahobytu.

POUŽITI:

Zředit 1 díl esenciálního oleje s 1 dílem 
rostlinného oleje.

Rozptylovat vzduchem, inhalovat 
přím o nebo p řidat 2-4 kapky do koupe
le. Pro celkovou m asáž těla řed it 1:15 
s rostlinným  olejem. P řidat 4-8 kapek 
na vatový tam pon nebo tkaninu a vložit 
do ventilátoru. P řidat 2 kapky na vlhkou 
u těrku  a vložit do sušičky.

Pro povrchové použití p řidat 1-2 kap
ky na okraje uší, na zápěstí, srdce nebo 
čakry a Vita Flex body.

Inhalovat přím o podle potřeby nebo 
rozptylovat vzduchem po 20-30 m inut 
denně.

Doporučuje se při aplikaci na pokožku 
řed it a nevystavovat přím ém u sluneční
mu záření.

Tato sm ěs kombinuje účinné em oci
onální sm ěsi s nejexotičtějším i esenci
álním i oleji jako napřík lad  jasm ínem  
a ylang ylang a dále účinným i biblickými 
oleji -  kadidlo, galbanum , cedrové d ře 
vo a santál, k te ré  se nacházejí ve směsi 
Gathering.

Při tříben í myšlenek ve spojení s m en
tá ln í energii pozvedá mysl a přispívá 
k dosažení nejvyššího potenciálu. Několik 
uzemňujících, uklidňujících, inspirujících 
a motivujících esenciálních olejů se sladilo 
do jedné opojné směsi.

Biochemik R. W. Moncrieff napsal, že 
„ylang ylang uklidňuje a tlum í hněv vznik
lý z frustrace", odstraňuje tak  překážky 
a otevírá nové perspektivy. Povznášející 
vůně jasm ínu podněcuje tvořivost, za
tímco levandule ve směsi Gathering čistí 
myšlenkové procesy sm ěrem  k cíleným 
zám ěrům .
SLOŽENÍ:

Australian Blue povznáší a inspiruje 
a současně uzemňuje a stabilizuje a do
dává tak  sílu a stabilitu  při práci na 
vlastních cílech.

Gathering shrom ažďuje naše emocionální 
a duchovní myšlenky a napom áhá p ře 
konat nápor chaotické energie, k terá 
odklání pozornost a odvádí z cesty sm ě
rem  k vyšším  výkonům.

Jasmín {Jasminum officinale) je radostný 
pro mysl a emoce, pom áhá otevírat 
bloky z m inulosti a uvolňovat m entální 
bloky chladu a beznaděje.

Ylang ylang {Cananga odorata) napom áhá 
relaxaci a vyrovnává mužské a ženské 
energie. Obnovuje také sebedůvěru a vy
rovnanost.

POUŽITÍ:

Zředit 1 díl esenciálního oleje s 1 dí
lem rostlinného oleje. Rozptylovat
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vzduchem, inhalovat přímo nebo p ři
dat 2-4 kapky do koupele. Aplikovat 
2-4 kapky na okraje uší, na zápěstí, krk 
nebo spánky. P řidat 2 kapky na vlhkou 
utěrku a vložit do sušičky. P řidat 4-8 ka
pek na vatový tam pon nebo tkaninu 
a vložit do ventilátoru.

Doporučuje se při aplikaci na pokožku 
ředit.

í

Naděje je nezbytná pro posun životem 
vpřed. Beznaděj může způsobit z trá tu  
vize, cílů a snů. Tato směs napom áhá zno
vu se spojit s pocitem síly a ukotvení, ob
novení naděje na zítřek. Mnohým pomohla 
překonat sebevražednou depresi.
SLOŽENÍ:

Meduňka [Melissa officinalis) probouzí jem
nost, protože uklidňuje a vyrovnává emo
ce, které přicházejí z limbické části moz
ku (emocionální centrum  vzpomínek). 
Napomáhá odstranit emocionální bloky 
a navozuje pozitivní pohled na život. 

Smrk [Picea mariana) o tevírá a uvolňuje 
emocionální bloky, přináší tak  pocit rov
nováhy a uzemnění. Tradičně se věřilo, 
že ovládá frekvenci blahobytu.

Jalovec (Juniperus osteosperma a J. sco- 
pulorum) zvyšuje duchovní uvědomění 
a vy tváří pocity lásky a míru.

Myrha [Commiphora myrrha) je zm iňo
vána ve Starém a Novém zákoně a tvoří 
součást receptu svátého pom azání po
daného Mojžíšovi (Exodus 30:22-27).

Obsahuje seskviterpeny, druh slou
čenin, k teré mohou stim ulovat hypo- 
talam us, hypofýzu a amygdalu (řídící 
centrum  emocí a uvolňování hormonů 
v mozku). Podle legend má tak é  frekven
ci hojnosti.

Mandlový olej [Prunus dulcis) v této  směsi 
slouží jako nosný olej.

Ve starodávném  ajurvédském  sys
tému lékařstv í pocházejícím z Indie se

mandle považuje za výživu pro mozek 
a nervový systém.

POUŽITÍ:

Rozptylovat vzduchem, inhalovat přímo 
nebo přidat 2-4 kapky do koupele. P ři
dat 4-8 kapek na vatový tam pon nebo 
tkaninu a vložit do ventilátoru.

Pro povrchové použití přidat 2-4 kap
ky na okraje uší, zápěstí, krk, spánky, 
srdce nebo čakry a Vita Flex body.

Pro arom atické použití inhalovat 
přímo podle potřeby nebo rozptylovat 
vzduchem /zvlhčovat po dobu 30-35 mi
nut denně.

Doporučuje se při aplikaci na pokožku 
ředit.

HUMtLITY (POKORA)

Mít pokoru a odpuštění nám pom áhá 
vyléčit sebe samé a naši zemi. Pokora je 
důležitá proto, aby nám bylo odpuštěno, 
a je potřebná pro užší vztah  s Bohem. P ro
střednictv ím  frekvence a vůně této  směsi 
se m ůžete dosta t tam, kde začíná léčení. 
SLOŽENÍ:

Kadidlo [Boswellia carter i) je na Blízkém 
Východě považováno za olej svátého 
pom azání a již tisíce let se používá při 
náboženských obřadech.

Stimuluje limbickou část mozku, k terá 
povznáší mysl a pom áhá překonávat 
stres a beznaděj.

Růže [Rosa damascena) má mezi esenci
álními oleji nejvyšší frekvenci. Vytváří 
pocit rovnováhy, harm onie, pohody 
a povznáší mysl.

Růžové dřevo [Aniba rosaeodora) obsa
huje vysoké m nožství linalolu, k terý  
má uvolňující a posilující účinky. Je také 
silně uzemňující a posilující.

Ylang ylang [Cananga odorata) napom áhá 
relaxaci, vyrovnává mužské a ženské 
energie. Také obnovuje sebedůvěru 
a vyrovnanost.
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Pelargonie [Pelargonium graveolens) 
pom áhá uvolnit negativní vzpomínky, 
o tevírá a povznáší tak  mysl.

Meduňka [Melissa officinalis) se v dávných 
dobách používala k léčení nervových 
potíží a zm írnění úzkosti a deprese. 
Probouzí jem nost, je uklidňující a vyrov
nává emoce, k te ré  ovlivňují limbickou 
část mozku [emocionální centrum  vzpo
mínek).

Nard [Nardostachys jatam ansi) měl za 
časů Ježíše vysokou cenu, Marie Betha
ny jej užívala k pom azání nohou Ježíše. 
Stimuluje limbickou část mozku odvá
děním emocionálních vzpom ínek. Může 
být uvolňující a napom áhá při nervovém 
napětí.

Myrha [Commiphora myrrha) je zm iňová
na ve Starém  a Novém zákoně a tvořila 
součást recep tu  svátého pom azání 
podaného Mojžíšovi [Exodus 30:22-27). 
Obsahuje vysoké m nožství seskviterpe- 
nů, druhu sloučenin, k teré  mohou s ti
m ulovat hypotalam us, hypofýzu a amyg- 
dalu [řídící centrum  emocí a uvolňování 
horm onů v mozku).

Neroli [Citrus aurantium) užívali s ta ří 
Egypťané při léčení mysli, těla a ducha. 
Stabilizuje a posiluje emoce, podporuje 
klid, důvěru a uvědomění. P řináší vše 
do centra pozornosti a užívá se také na 
deprese a úzkost.

Sezamový olej [Sesamum indicum) se 
používá jako kosm etický nosný olej 
a snadno se vstřebává do pokožky. Je to 
antioxidant bohatý na vitam ín E.

POUŽITÍ:

Rozptylovat vzduchem, inhalovat přím o 
nebo p řidat 2-4 kapky do koupele. Apli
kovat 1-2 kapky na srdce, krk, čelo nebo 
spánky. Přidat 2 kapky na vlhkou u těrku 
a vložit do sušičky. P řidat 4-8 kapek na 
vatový tam pon nebo tkan inu  a vložit do 
ventilátoru.

CHRISTMAS SPIRIT 
' (VÁNOČNÍ NÁLADA)

Čistící směs jehličnanu, citronu a koření, 
připom ínající zimní svátky, p řináší radost, 
klid, š těs tí a bezpečí.
SLOŽENÍ:

Pomeranč [Citrus sinensis) povznáší mysl 
a tělo a p řináší bezpečí, radost a klid. 

Kůra skořice [Cinnamomum verum) je olej 
blahobytu z Orientu a součást receptu, 
k te rý  dal Pán Mojžíšovi [Exodus 30:22- 
27). Vládci Číny a Indie byl považován za 
velmi cenný, jejich bohatstv í se měřilo 
m nožstvím  oleje, k te rý  vlastnili. Tradič
ně se předpokládalo, že má frekvenci, 
k te rá  přitahuje blahobyt a nadbytek. Je 
silně antivirový, protiplísňový a anti- 
bakteriální. P řináší zpět vzpom ínky na 
radovánky, domácí jídlo a milé vzpom ín
ky na dovolenou.

Smrk [Picea mariana) napom áhá dýcha
címu a nervovému systému. Je antiin- 
fekční, antiseptický a protizánětlivý.
Jeho arom atické vlivy pomáhají otevřít 
a uvolnit emocionální bloky, přináší tak  
pocit rovnováhy a uzemnění. Tradičně 
se věřilo, že ovládá frekvenci blahobytu. 
Tento olej přináší vzpom ínky na vánoční 
strom ky a během  svátků zesiluje v ce
lém domě pocit útulné atmosféry.

POUŽITÍ:

Ředit 1 díl esenciálního oleje s 1 dílem 
směsi olejů V-6.

Rozptylovat vzduchem, inhalovat 
přím o nebo p řidat 2-4 kapky do koupele. 
Nakapat 1-2 kapky na srdce, zápěstí, 
krk, spánky nebo Vita Flex body na cho
didlech. Pro celkovou masáž těla řed it 
1:15 s rostlinným  olejem. P řidat 2 kapky 
na vlhkou u těrku a vložit do sušičky. 
P řidat 4-8 kapek na vatový tam pon nebo 
tkaninu a vložit do ventilátoru. Nakapat 
na cedrové třísky, k teré se um ístí do 
prádelníku.
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koření, 
radost, ^

Před vložením do krbu pokapat pole
na několika kapkami oleje.

Při uklízení nakapat několik kapek 
oleje do papírového sáčku vysavače pro 
povznášející a šťastný pocit.

Doporučuje se při aplikaci na pokožku 
ředit a nevystavovat přím ém u sluneční
mu záření.

IMMUPOWER (SÍLA IMUNITY)

Tato směs posiluje im unitu a opravu
je DNA v buňkách. Je silně antiseptická
a antiinfekční.
SLOŽENÍ:

Cistus {Cistus ladanifer) zvyšuje im unitu 
a im unitní regeneraci buněk. Je an tiin 
fekční, antivirový a antim ikrobiální.

Kadidlo {^Boswellia carteri) stimuluje 
hypotalam us a hypofýzu k posílení im u
nity.

Oregano {Origanum compactum) je jeden 
z nejúčinnějších antim ikrobiálních 
esenciálních olejů. Laboratorní výzkum 
na Weber State University ukázal, že 
oregano má 99% sm rtící účinnost 
proti in vitro  koloniím Streptococcus 
pneumoniae, což jsou m ikroorganism y 
zodpovědné za mnoho druhů plicních 
a krčních infekcí. Olej z oregana je an 
tivirový, antibakteriální, protiplísňový 
a proti-parazitický.

Vratič {Tanacetum vulgare) je antivirový, 
antiinfekční, an tibak teriáln í a působí 
proti nachlazení, chřipce a infekcím. 
Podle příručky Herbal Desk Reference E. 
Josepha Montagny harm onizuje vratič 
celé tělo.

Kmín {Cuminum cyminum) posiluje im uni
tu  a opravu DNA. Je antiseptický, an ti
bakteriální a protiplísňový.

Hřebíček {Syzygium aromaticum) je jed
ním z nejsilnějších antioxidantů všech 
esenciálních olejů a zamezuje poškození 
buněčné DNA. Je silně antim ikrobiální.

antiseptický, antivirový, protizánětlivý 
a protiplísňový.

Yzop lékařský {Hyssopus officinalis) je 
protizánětlivý, antivirový, protiparazi- 
tický, mukolytický, antiinfekční a snižu
je ucpání nosu.

Kafrovník {Cinnamomum camphora). Lidé 
z M adagaskaru označují kafrovník jako 
olej, k terý  léčí. Je antiseptický, an tiin 
fekční, antivirový, antibak teriáln í a p ro 
tiplísňový.

Saturejka {Satureja montanta) stimuluje 
imunitu, je antivirová, antibakteriální, 
protiplísňová a pritiparazitická. Je vyni
kající proti HIV, herpes atd. a onem ocně
ním zad jako je lumbago, skolióza atd.

POUŽITÍ:

Rozptylovat vzduchem /zvlhčovat, in- 
halovat přím o nebo p řidat 2-4 kapky 
do koupele. Aplikovat okolo pupku, na 
hrudník, spánky, zápěstí, pod nos nebo 
Vita Flex body na chodidlech. Používat 
na Raindrop techniku. Pro celkovou 
masáž těla řed it 1:15 s rostlinným i ole
ji. P řidat 4-8 kapek na vatový tam pon 
nebo tkaninu a vložit do ventilátoru. Pro 
povrchové použití řed it 1 kapku směsi 
ImmuPower se 4 kapkam i směsi olejů 
V-6 nebo olejem vlastního výběru. Poté 
aplikovat na potřebné místo.

Pro arom atické použití rozptylovat 
vzduchem 3x denně po dobu až 30 min.

Střídat rozptylované oleje se směsí 
Thieves a Exodus II. Pro zvýšení účinku 
přidat meduňku, svaté dřevo, hřebíček, 
cistus nebo jablečník.

Doporučuje se při aplikaci na pokožku 
ředit.

Varování: O testovat citlivost kápnutím  
zředěné kapky oleje na vn itřn í část 
paže. Před použitím  u dětí je nutné ty to  
oleje dobře zředit.
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INNER CHILD (VNITŘNÍ DÍTĚ)

Pokud jsou děti zneužívány, odpojí se od 
svého vn itřn ího  d ítě te nebo identity  a to 
v y tváří zmatek. Osobnost se rozbíjí a vzni
kají problémy, k teré se projeví v rané nebo 
s tředn í dospělosti, což se pak často mylně 
označí jako krize středního  věku. Tato 
vůně stim uluje odezvu pam ěti a napom á
há se znovu spojit s vn itřn ím  já nebo vlast
ní identitou. Je to jeden z prvních kroků 
k nalezení emocionální rovnováhy.
SLOŽENÍ:

Pomeranč {Citrus sinensis] povznáší mysl 
a tělo a přináší radost a klid. Studie 
z Mie University z roku 1995 doku
m entovala schopnost citrusových vůní 
potlačovat depresi a p řináše t hluboký 
pocit bezpečí.

Mandarinka zelená (Citrus reticulata] 
obsahuje estery  a aldehydy, k teré jsou 
sedativní a uklidňující, pom áhají proti 
úzkosti a nervozitě.

Jasmín {Jasminum officinale] stimuluje 
mysl a zlepšuje koncentraci. Je také anti- 
depresivum  a povznáší, zatím co zm ír
ňuje lhostejnost a apatii.

Ylang ylang {Cananga odorata] napom áhá 
relaxaci, vyrovnává mužské a ženské 
energie. Obnovuje sebedůvěru a vyrovna
nost. Působí proti hněvu, nízkému sebe
vědomí a odfiltrovává negativní energii. 

Santál {Santalum album] obsahuje vysoké 
m nožství sm ěsí seskviterpenů, k teré 
stim ulují epifýzu a limbickou oblast 
mozku (centrum  emocí a pam ěti). 
Tradičně se užívá v józe a při meditaci 
a může pomoci odstran it negativní na
program ování buněk.

Smrk {Picea mariana] o tevírá a uvolňuje 
emocionální bloky, podporuje tak  pocit 
rovnováhy a uzemnění. Tradičně se věři
lo, že ovládá frekvenci blahobytu. 

Citrónová tráva {Cymbopogon flexuosus] 
zvyšuje oběh krve, povznáší a očišťuje 
ducha, a tím  podporuje povědomí.

Neroli {Citrus aurantium] užívali s ta ří 
Egypťané pro léčení mysli, těla a ducha. 
Stabilizuje a posiluje emoce, podporuje 
klid, důvěru a uvědomění. Povznáší 
ducha, povzbuzuje skutečnou radost 
a napom áhá při nespavosti.
<$>

POUŽITÍ:

Zředit 1 díl esenciálního oleje s 1 dílem 
směsi olejů V-6.

Rozptylovat vzduchem, inhalovat 
přímo nebo přidat 2-4 kapky do koupele. 
Aplikovat 1-2 kapky na okraje uší, na 
zápěstí, krk nebo spánky. Pro celkovou 
m asáž těla řed it 1:15 s rostlinným  ole
jem. Přidat 4-8 kapek na vatový tam pon 
nebo tkaninu a vložit do ventilátoru. 

Doporučuje se při aplikaci na pokož
ku nevystavovat přím ém u slunečnímu

INSPIRATION (INSPIRACE)

Tato směs byla vytvořena tak, aby po
mohla najít klidné místo v myslích a p ři
vedla nás blíže ke kreativním u centru, 
kde působí vyšší intuice. Indiáni ty to  oleje 
tradičně používali k prohloubení sp iritu 
ality, k m odlitbám  a vyšším u vnitřním u 
uvědomění.
Složení:
Kadidlo {Boswellia carter i] stimuluje lim

bickou část mozku, k terá povznáší mysl 
a pom áhá překonávat s tres a beznaděj.
V evropském  lékařstv í se používá při 
léčbě deprese.

Kadidlo obsahuje seskviterpeny, které 
stim ulují limbický systém  mozku (cen
trum  emocí) a hypotalam us, epifýzu 
a hypofýzu. Hypotalamus je řídící žláza 
lidského těla, k te rá  produkuje mnoho 
životně důležitých hormonů, včetně 
růstového horm onu a horm onů řídících 
štítnou žlázu.

Cedrové dřevo {Cedrus atlantica] má 
vysoký obsah seskviterpenů, k teré sti-

6
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muluji limbický systém  mozku (centrum  
emocí a pam ěti]. Stimuluje epifýzu, k te 
rá uvolňuje melatonin a zlepšuje dušev
ní uvědomění a paměť. Cedrově dřevo 
takě silně uzemňuje a centruje.

Smrk [Picea mahaná) otevírá a uvolňuje 
emocionální bloky, přináší tak  pocit rov
nováhy a uzemnění. Tradičně se věřilo, 
že ovládá frekvenci blahobytu.

Růžové dřevo (Aniba rosaeodord) obsa
huje vysoké m nožství linalolu, k terý  
má uvolňující a posilující účinky. Je takě 
silně uzemňující a posilující.

Santál {Santalum album) obsahuje vysoké 
m nožství směsí seskviterpenů, k teré 
stimulují epifýzu a limbickou oblast 
mozku (centrum  emocí a pam ěti]. 
Tradičně se užívá v józe a při meditaci 
a může pomoci odstran it negativní na
program ování buněk.

Myrta [Myrtus communis) dodává energii, 
inspiruje, povznáší a je euforická.

Pelyněk Černobýl (Artemisia vulgaris) se 
od nepam ěti dává pod po lštář pro vyvo
lání živých snů.

POUŽITÍ:

Rozptylovat vzduchem, inhalovat přímo 
nebo přidat 2-4 kapky do koupele. Ap
likovat 1-2 kapky na okraje uší, zápěstí, 
krk, spánky, čelo, temeno, chodidla nebo 
poděl páteře. Přidat 2 kapky na vlhkou 
utěrku a vložit do sušičky. P řidat 4-8 ka
pek na vatový tam pon nebo tkaninu 
a vložit do ventilátoru.

Doporučuje se při aplikaci na pokožku 
ředit.

INTO THE FUTURE 
(DO BUDOUCNOSTI)

Tato směs napom áhá nechat m inulost za 
sebou s cílem dosáhnout pokroku za po
moci vize a nadšení. Tolikrát se sami spo
kojíme s p rům ěrností a obětujem e vlastní 
potenciál a úspěch ze strachu z neznám a

PŘEHLED A CHARAKTERISTiKA

a budoucnosti. Tato směs podporuje od
hodlanost a průkopnického ducha a vy
tvá ří silný em ocionální pocit schopnosti 
dosáhnout vlastního potenciálu.
SLOŽENÍ:

Kadidlo (Bos]A/ellia carteri) je na Blízkém 
Východě považováno za olej svátého 
pom azání a již tisíce let se používá při 
náboženských obřadech.

Stimuluje limbickou část mozku, k terá 
povznáší mysl a pom áhá překonávat 
s tres a beznaděj. V evropském  lékařstv í 
se používá při léčbě deprese.

Šalvěj muškátová (Salvia sclarea) posiluje 
k revní oběh a horm onální rovnováhu, 

jasmín (Jasminum officinale) je radostný 
pro mysl a emoce, otevírá bloky z m inu
losti. Takě zm írňuje nervově vyčerpání, 
depresi a apatii.

Jalovec (Juniperus osteosperma a ]. sco- 
pulorum) zvyšuje duchovní uvědom ění 
a v y tváří pocity lásky a míru. 

jedle ojíněná (Abies concolor) vy tváří 
pocit uzemnění, ukotvení a posílení. 

Pomeranč (Citrus sinensis) povznáší mysl 
a tělo a přináší radost a klid. Studie na 
Mie University z roku 1995 zdokum en
tovala, že citrusově vůně potírají depre
si, navozují relaxaci a přináší hluboký 
pocit bezpečí.

Cedrově dřevo (Cedrus atlantica) má vy
soký obsah seskviterpenů, k teré mohou 
stim ulovat limbický systém  mozku (cen
trum  emocí a pam ěti].

Stimuluje epifýzu, k te rá uvolňuje m e
latonin a rozvíjí tak  myšlenky, stimuluje 
poznávací schopnost a posiluje paměť. 

Ylang ylang (Cananga odorata) napom áhá 
relaxaci, vyrovnává mužské a ženské 
energie. Takě obnovuje sebedůvěru 
a vyrovnanost.

Vratič (Tanacetum vulgare) je antivirový, 
antiinfekční, antibakteriáln í a působí 
proti nachlazení, chřipce a infekcím. 
Podle referenční příručky PDR by
linných přípravků (Physicians' desk
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reference) E. Josepha Montagny pom áhá 
vratič při kožních potížích, posiluje led
viny, srdce, klouby a trávicí systém. 

Leknín {Nymphaea lotus) je uklidňující 
a uvolňující. Napomáhá postupovat 
vpřed, překonávat sebedestruk tivn í 
myšlenky. Povznáší a přináší hluboký 
klid a útěchu.

Nosný olej: Mandlový olej [Prunus dulcis).

POUŽITÍ:

Rozptylovat vzduchem , inhalovat p ří
mo nebo p řid a t 2-4 kapky do koupele. 
Aplikovat 1-2 kapky na okraje uší, na 
srdce, zápěstí, k rk  nebo spánky. Pro 
celkovou m asáž těla řed it 1:15 s ro s t
linným  olejem. P řida t 4-8 kapek na 
vatový tam pon nebo tkan inu  a vložit do 
ven tilá to ru .

Doporučuje se při aplikaci na pokožku 
řed it a nevystavovat přím ém u sluneční
mu záření.

Tato obdivuhodná směs vy tváří m agne
tickou energii, k te rá p řináší radost do srd 
ce, mysli a duše. Podněcuje rom antiku a po
máhá překonat hlubokou bolest a depresi. 
SLOŽENÍ:

Růže [Rosa damascena) má mezi esenci
álními oleji nejvyšší frekvenci. V ytváří 
pocit rovnováhy, harm onie, pohody 
a povznáší mysl. V ytváří magnetickou 
energii, k te rá  přitahuje lásku a přináší 
radost do srdce.

Bergamot [Citrus bergamía) je uklidňující, 
jemný a podporuje štěstí. Působí proti 
nespavosti, stresu  a podrážděnosti. 

Ylang ylang [Cananga odorata) podporuje 
relaxaci a vyrovnává mužské a ženské 
energie. Také obnovuje sebedůvěru 
a vyrovnanost.

Citron [Citrus limori) je stimulující a po
vzbuzující, podporuje hluboký pocit 
pohody. Ve studii na Mie University

z roku 1995 se zjistilo, že citrusové vůně 
povzbudily imunitu, navodily relaxaci 
a zeslabovaly depresi.

Pelargonie [Pelargonium graveolens) 
stimuluje nervy a pom áhá uvolnit ne
gativní vzpomínky, čímž lze dosáhnout 
radosti.

Jasmin [Jasminum officinale) vydává 
nádhernou vůni, k terá obnovuje náladu 
a přináší pocity lásky, podpory a rados
ti. Používá se k úlevě od smutku, depre
se a nervového vypětí.

Palmarosa [Cymbopogon martinii) je s ti
mulující a revitalizující, zlepšuje činnost 
nervového i kardiovaskulárního sy sté
mu a přináší pocit bezpečí.

Heřmánek řimský [Chamaemelum nobile) 
působí proti nesoustředěnosti, napětí 
a nespavosti. Uvolňuje m entální bloky 
a vylučuje toxiny z jater, kde se ukládá 
hněv.

Růžové dřevo [Aniba rosaeodora) obsa
huje vysoké m nožství linalolu, k te rý  má 
uvolňující a posilující účinky a dodává 
pocit uzemnění, stability  a síly.

POUŽITÍ:

Pro celkovou m asáž těla řed it 1:15 
se směsí olejů V-6 . Přidat 2 kapky na 
navlhčený vatový tam pon nebo tkaninu 
a vložit do sušičky. Přidat 4-8 kapek na 
vatový tam pon nebo tkaninu a vložit 
do ventilátoru. Rozptylovat vzduchem, 
inhalovat přím o nebo přidat 2-4 kapky 
do koupele. Aplikovat na srdce, brzlík, 
spánky a zápěstí. Může se také vetřít 
do dolní části zad, břicha a na Vita Flex 
body srdce a mozku.

C E
Játra jsou největším  vnitřn ím  orgánem 

těla a význam ným  detoxikačním  činite
lem. Játra filtrují i toxiny, k teré dýcháme 
ze vzduchu včetně chemikálií z aerosolů, 
barev, postřiků  na hmyz atd. Čas od času
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je však nutné ty to  filtry vyčistit. Čisticí 
vlastnosti esenciálních olejů z rojovníku, 
semen celeru a smilu jsou už dlouho zná
mé. Schopnost směsi Juva Cleanse elimi
novat rtuť  z tkání byla klinicky testována 
v roce 2003.

V roce 2003 hodnotil Dr. Roger Lewis 
účinnost smilu, rojovníku a semen celeru 
při léčbě pokročilé hepatitidy C ve studii 
prováděné na klinice Young Life Research 
Clinic ve m ěstě Provo v Utahu.

Jednomu 201etému muži s hepatitidou C 
stanovili virovou zátěž na 13 200. Po uží
vání dvou kapslí (asi 750 mg každá] Juva 
Cleanse denně po dobu jednoho měsíce 
bez přestávky se virová zátěž u pacienta 
snížila o více než 80% na 2 580.
SLOŽENÍ:

Smil [Helichrysum italicum) regeneruje 
tkáně a zlepšuje oběh. Stimuluje funkci 
jaterních buněk a odstraňuje usazený 
povlak ze žil a tepen.

Semena celeru {Apium graveolens) jsou 
silný čistič jater, usnadňují vykašlávání 
a používají se proti žloutence.

Rojovník [Ledům groenlandicum). V kli
nických studiích se ukázalo, že posiluje 
játra a zlepšuje průtok žluči. Používá 
se na detoxikaci tuku  z ja ter a pro další 
jaterní dysfunkce včetně žloutenky.

POUŽITÍ:

Aplikovat na já tra  a na Vita Flex body ja
te r a ledvin na chodidlech. Je velmi uži
tečný při provádění Raindrop techniky.

Užívat 1 kapsli 2x denně jako doplněk 
stravy.

SLOŽENÍ:

Pelargonie [Pelargonium graveolens] 
zlepšuje tok  žluči z jater. Je antispasm o- 
dická a zlepšuje funkci jater, slinivky 
a ledvin.

Rozmarýn [Rosmarinus officinalis CT Cine- 
ol] je antiseptický a antim ikrobiální. Vy
rovnává endokrinní systém. Ochraňuje 
já tra  a pom áhá proti hepatitidě a dalším 
infekčním onemocněním.

Heřmánek římský [Chamaemelum nobile] 
je protizánětlivý  a vylučuje toxiny z ja
ter. Posiluje funkci jater.

Fenykl [Foeniculum vulgare] je antiseptic
ký a stim uluje oběhový systém. Podpo
ruje tok žluči a funkci jaterních buněk.

Smil [Helichrysum italicum] regeneruje 
tkáně a zlepšuje cirkulaci. Stimuluje 
funkci jaterních buněk a odstraňuje 
usazený povlak ze žil a tepen.

Heřmánek modrý [Tanacetum annuum] 
je p ro tizán ě tli\^  a pom áhá čistit já tra  
a lymfatický systém.

Sezamový olej [Sesamum indicum] se 
používá jako kosm etický nosný olej 
a snadno se vstřebává do pokožky. Je to 
antioxidant bohatý na vitam ín E.

POUŽITÍ:

Aplikovat 1-2 kapky na oblast ja ter 
a vm asírovat 3-4 kapky na Vita Flex 
body na chodidlech a p rostředn ic tv ím  
R aindrop techniky podél páteře. Dále 
také dobře funguje při použití s teplým  
obkladem  se 3-4 kapkam i oleje s m a
sážním i oleji Ortho Ease nebo Ortho 
Sport.

Tato směs napom áhá detoxikacTjater 
a lymfy. Emoce hněvu a nenávisti vy tváří 
toxiny, k teré se ukládají v játrech a mohou 
vést k onemocnění. Juva Flex napom áhá 
zm írnit závislost na kafi, alkoholu, lécích 
a tabáku.

Tento olej bohatý na fytoestrogeny je 
pro svou nádhernou vůni určen k použití 
jako parfém. Zvyšuje ženskou přirozenost 
zlepšením nálady a zvýšením  hladiny es- 
trogenu. Rovněž může poskytnout úlevu 
při PMS.
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SLOŽENÍ:

Růžové dřevo (Aniba rosaeodord) obsa
huje vysoké m nožství linalolu, k te rý  má 
uvolňující a posilující účinky a je silně 
uzemňující a upevňující.

Vetiver [Vetiveria zizanoides) je psycho
logicky uzemňující a stabilizující. Bylo 
prokázáno, že pom áhá s koncentrací 
a zvládáním  stresu  a nespavosti.

Pelargonie {^Pelargonium graveolens) po
máhá uvolnit negativní vzpomínky, tak  
otevírá a povznáší mysl a stimuluje ner
vy. Již celá sta le tí se používá k péči o pleť. 
Revitalizuje tkáně a nervy a má uvolňují
cí, protizánětlivé a antiinfekční účinky.

Vratič {Tanacetum vulgare] je antivirový, 
antiinfekční, an tibak teriáln í a působí 
proti nachlazení, chřipce a infekcím. 
Podle referenční p říručky PDR bylin
ných přípravků (Physicians' desk refe
rence} E. Josepha Montagnyho pom áhá 
vratič při kožních potížích, posiluje 
ledviny, srdce, klouby a trávicí systém.

Pomeranč {Citrus sinensis] povznáší mysl 
a tělo. Studie z Mie University z roku 
1995 dokum entovala schopnost c itru so 
vých vůní bojovat p ro ti depresi a p řiná
šet hluboký pocit bezpečí.

Šalvěj muškátová {Salvia sclarea] obsahu
je p řírodn í sclareol, což je fytoestrogen, 
k te rý  napodobuje funkci estrogenu 
a slouží k vyrovnávání hladiny horm o
nů. Napomáhá při m enstruačních k ře 
čích, PMS a oběhových potížích.

Ylang ylang {Cananga odorata] vyrovnává 
mužské a ženské energie, zlepšuje rela
xaci, obnovuje sebedůvěru a vyrovna
nost a zdůrazňuje jemnou povahu.

Santál {Santalum album] obsahuje vysoké 
m nožství sm ěsí seskviterpenů, k teré 
stimulují epifýzu a limbickou oblast 
mozku (centrum  emocí a paměti}. Tra
dičně se užívá v józe a při meditaci.

Šalvěj španělská {Salvia lavandulifolia] 
má vysoký obsah limonene, k te rý  zabra
ňuje poškození buněčné DNA.

jasmín {Jasminum officinale] se používá 
proti svalovým křečím, frigiditě, depresi 
a nervovému vyčerpání. Stimuluje mysl 
a zlepšuje koncentraci.

POUŽITÍ:

Pro povrchové nebo arom atické použití 
jako parfém . Nakapat 2-4 kapky na Vita 
Flex body na kotnících nebo do prohlub
ně u klíční kosti. Může se aplikovat na 
břicho pro zm írnění prem enstruačních 
potíží.

Tato směs vrací chuť do života a zlepšu
je vn itřn í energii v kombinaci éterických 
olejů speciálně upravených na pomoc při 
dosažení optim istického postoje.
SLOŽENÍ:

Šalvěj muškátová {Salvia sclarea] obsahu
je p řírodní sclareol, což je fytoestrogen, 
k te rý  napodobuje funkci estrogenu 
a vyrovnává tak  hladinu hormonů. Také 
napom áhá při m enstruačních křečích, 
PMS a oběhových potížích.

Zázvor {Zingiber officinale] je posilující 
a povznášející.

Santál {Santalum album] obsahuje vyso
ké m nožství sloučenin seskviterpenů, 
k te ré stim ulují epifýzu a limbickou ob
last mozku (centrum  emocí a paměti}. 
Tradičně se užívá v józe a při meditaci 
a může pomoci odstran it negativní na
program ování buněk, 

jasmín {Jasminum officinale] stimuluje 
mysl, zlepšuje koncentraci a napom áhá 
překonat nervové vyčerpání a depresi. 
Také se používá při svalových křečích 
a frigiditě.

Andělíka {Angelica archangelica] pom áhá 
uklidnit emoce a obnovit vzpomínky, 
k teré existovaly před  okamžikem vzni
ku traum atu  nebo hněvu. Napomáhá 
uvolnit negativní pocity.
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Cedrové dřevo (Cedrus atlanticá) má 
vysoký obsah seskviterpenů, k teré s ti
mulují limbický systém  mozku (centrum  
emocí a pam ěti). Stimuluje epifýzu, k te 
rá uvolňuje melatonin, a tím  rozvíjí my
šlenky, stimuluje poznávací schopnost 
a posiluje paměť. Cedrové dřevo je velmi 
stabilizující a uzemňující.

Smil {^Helichrysum italicum) zlepšuje cir
kulaci a pom áhá uvolnit pocity hněvu, 
čímž podporuje odpuštění.

Pačule (^Pogostemon cablin) má vysoký ob
sah seskviterpenů, k teré stimulují lim- 
bické centrum  mozku. Obnovuje m entál
ní a emocionální rovnováhu a posiluje 
mysl. Podporuje uzem nění a napom áhá 
soustřed it emoce, aby se mysl uklidnila 
a nechala odejít pocity žárlivosti, posed
losti a nejistoty.

Neroli {Citrus aurantiuní) užívali s ta ří 
Egypťané pro léčení mysli, těla a ducha. 
Napomáhá stabilizovat a posilovat emo
ce, podporuje klid, důvěru a uvědomění. 
Přináší myšlenky a pocity do centra 
pozornosti, zm írňuje úzkost, depresi 
a nespavost.

Meduňka {Melissa officinalis) zvýrazňuje 
jemnost. Je uklidňující a vyrovnává 
emoce, působící na limbickou část moz
ku (emocionální centrum  vzpomínek).
V dávných dobách se používala k léčení 
nervových potíží a mnoha různých sr
dečních onemocnění.

POUŽITI:

Rozptylovat vzduchem a/nebo  apliko
vat na zápěstí, spánky, h rudn ík  nebo na 
čelo. Smíchat 2-4 kapky oleje se 2 lží
cemi směsi Sensation, Relaxation nebo 
sprchovým  gelem Evening Peace Bath 
gel nebo sm íchat s % šálkem koupelové 
soli a nalít do vany. Koupat se po dobu 
20-30 m inut nebo než vychladne voda. 
Buďte opatrn í na možnou přecitlivělost 
pokožky. V těho tenstv í nebo pod lékař
ským dohledem konzultovat s lékařem .

Zředění se doporučuje pro povrchové 
i vn itřn í použití. Zředit před  použitím  
na citlivé oblasti jako je obličej, krk, 
oblast pohlavních orgánů atd. Děti tu to  
vůni milují, a pokud smícháme jemný 
olej jako levanduli nebo směs RutaVaLa 
se sprchovým  gelem KidScents Bath 
Gel, mohou při koupeli příjem ně re la
xovat.

LONGEVITY (DLOUHOVĚKOST)

Tento olej obsahuje nejsilnější antioxi- 
dační esenciální oleje, k teré chrání buněč
nou DNA. Pokud se používá jako doplněk 
stravy, podporuje dlouhověkost a zabra
ňuje předčasném u stárnutí.
Složení:
Hřebíček {Syzygium aromaticum) má 

podle te s tu  ORAC (kapacita absorbance 
radikálního kyslíku, angl. Oxygen Radi
cal Absorption Capacity) nejvyšší zná
mou antioxidační schopnost. Ukazatel 
ORAC vyvinuli vědci z USDA (angl. Uni
ted States Department o f Agriculture) 
na Tufts University. Hřebíček působí 
p roti srážení krve, je jedním  z nejvíce 
antim ikrobiálních a antiseptických 
esenciálních olejů a zamezuje poškození 
buněčné DNA.

Týmián {Thymus vulgaris). Ve studiích 
bylo prokázáno, že význam ně zvyšuje 
hladinu glutathionu v srdci, já trech 
a mozku. Také zabraňuje peroxidaci 
lipidů nebo degradaci tuků  nalezených 
v mnoha životně důležitých orgánech. 
Oxidace tuků  v těle je přím o spojena se 
zrychleným stárnutím .

Hořký pomeranč {Citrus aurantium) 
obsahuje přes 90% d-limonene, jedné 
s nejsilnějších protirakovinotvorných 
sloučenin studovaných v posledních le
tech. D-limonene je tém atem  více než 50 
vzájemně recenzovaných výzkum ných 
prací, publikovaných v předních lékař
ských časopisech po celém světě.
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Kadidlo [Boswellia carteri). Při výzkum u 
na Ponce University se prokázalo, že 
působí proti buněčným  mutacím a proti 
rakovině rez isten tn í k chemoterapii.

POUŽITÍ:

Zředit 1 díl esenciálního oleje s 4 díly 
směsi olejů V-6.

Jako doplněk stravy  nakapat něko
lik kapek oleje zředěného se sm ěsí olejů 
V-6 v kapsli a spolknout nebo nakapat 
2-3 kapky do sirupu z agáve nebo javo
rového sirupu na lžíci, sm íchat a spolk
nout nebo vm íchat do cca 120ml Nin- 
gXia Red džusu, kozího nebo rýžového 
m léka atd.

MAGNIFY YOUR PURPOSE 
(ROZŠIŘ SVŮJ CfL)

Tato směs stim uluje endokrinní systém  
k lepšímu toku energie do pravé mozkové 
hemisféry, aktivuje se tak  tvořivost, mo
tivace a soustředění. Napomáhá posílit 
odhodlání k úmyslu, p řán í a zám ěrům  do 
doby uskutečnění vlastních cílů.
SLOŽENÍ:

Santál {Santalum albuni] obsahuje vysoké 
m nožství sm ěsí seskviterpenů, k te ré 
stimulují epifýzu a limbickou oblast 
mozku (centrum  emocí a pam ěti). Tra
dičně se používá v józe a při m editaci 
a může pomoci odstran it negativní na
program ování buněk.

Muškátový oříšek [Myristica fragrans) 
podporuje zvýšení energie v nadled- 
v inkách a je silně stim ulující a posilu
jící.

Pačule [Pogostemon cabliri) má vysoký ob
sah seskviterpenů, k te ré  stim ulují lim- 
bické centrum  mozku. Obnovuje m entál
ní a em ocionální rovnováhu a posiluje 
mysl. Podporuje uzem nění a napom áhá 
soustřed it emoce, aby se mysl uklidnila 
a nechala odejít pocity žárlivosti, posed
losti a nejistoty.

Růžové dřevo (Aniba rosaeodorá) obsa
huje vysoké m nožství linalolu, k terý  má 
uvolňující, posilující účinky. Je také silně 
uzemňující a zpevňující.

Kůra skořice {Cinnamomum verum) je olej 
blahobytu z Orientu a součást receptu, 
k te rý  dal Pán Mojžíšovi (Exodus 30:22- 
27). Má frekvenci, k te rá  přitahuje blaho
byt a nadbytek. Tradičně se používá na 
zm írnění zloby a zášti.

Zázvor [Zingiber officinale] je posilující 
a povznášející.

Šalvěj lékařská [Salvia officinalis] posilu
je životní energetická centra těla. Užívá 
se pro očistu, léčení a k rozptýlení nega
tivních emocí.

POUŽITÍ:

Zředit 1 díl esenciálního oleje s 1 dílem 
směsi olejů V-6.

Rozptylovat vzduchem, inhalovat 
nebo přidat 2-4 kapky do koupele. Ap
likovat na srdce, solar plexus, brzlík, 
spánky, uši nebo zápěstí. P řidat 4-8 ka
pek na vatový tam pon nebo tkaninu 
a vložit do ventilátoru. P řidat 2 kapky na 
vlhkou u těrku a vložit do sušičky.

Doporučuje se při aplikaci na pokožku 
ředit.

Je to směs čtyř esenciálních olejů se 
silnými antiseptickým i vlastnostm i, k teré 
slouží k čištění a dezinfekci řezných ran, 
oděrek, popálenin, vyrážky a pohmožděné 
tkáně. Tyto oleje pomáhají regenerovat po
škozené tkáně a snižují záněty. Při rozpty
lování vzduchem je velmi účinný, protože 
odbourává pachy, čistí vzduch a chrání 
proti náporu denního záření.
SLOŽENÍ:

Tea tree [Melaleuca alternifolia] též známý 
jako kajeput střídavolistý  je antiseptic
ký, antibakteriální, protiplísňový, proti- 
parazitický, a protizánětlivý.
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Niaouli (^Melaleuca Quinquenervid) je an- 
tiinfekční, pritiparazitický a antibakte- 
riální.

Rozmarýn [Rosmarinus officinalis CT Cine- 
ol) je antiseptický, protiplísňový a anti- 
mikrobiální.

Hřebíček [Syzygium aromaticum) je 
jedním z nejvíce antim ikrobiálních 
a antiseptických esenciálních olejů. Je 
protiplísňový, antivirový, antiinfekční 
a antibakteriální.

POUŽITÍ:

Zředit 1 díl esenciálního oleje s 1 dílem 
směsi olejů V-6.

Rozptylovat vzduchem, inhalovat 
přímo nebo přidat 2-4 kapky do koupe
le. Aplikovat na oblasti porušené kůže, 
řezné rány, oděrky, popáleniny, vyrážku 
a infekce. Poté aplikovat růžovou mast, 
aby olej zůstal uzavřen v ráně. Při bo
lestech uší nakapat 1-2 kapky na vatový 
tam pon a vložit do ucha.

Doporučuje se při aplikaci na pokožku 
ředit.

Tato směs napom áhá zm írnit bolest od 
lehké bolesti hlavy až k závažným m igré
nám. Je protizánétlivá a antispasm odická. 
SLOŽENÍ:

Majoránka {Origanum majorana) je p ro 
tizánétlivá a používá se k léčení unave
ných a namožených svalů. Zmírňuje sva
lové křeče, migrény a zklidňuje nervy. 

Levandule {Lavandula angustifolia) je 
protizánétlivá a antispasm odická. Má 
vysoký obsah aldehydů a esterů  a půso
bí proti nespavosti, stresu  a nervovému 
napětí. Je silné uklidňující a uzemňující. 

Máta {Mentha piperita) účinné působí 
proti bolesti a má silné protizánétlivé 
a antispasm odické vlastnosti. V roce 
1994 byla na University of Kiel provede
na srovnávací studie s použitím  placeba.

ve k teré bylo zjištěno, že mátový olej má 
výrazné analgetické účinky a efektivně 
blokuje bolest hlavy (Gobel et al., 1994).

Bazalka {Ocimum basilicum) působí proti 
svalovým křečím  a zánětu. Relaxuje 
příčné pruhované i hladké svalstvo 
(hladké svalstvo v srdci a trávicím  sys
tému).

Heřmánek římský {Chamaemelum nobile) 
je silné protizánétlivý  s protikřečovým  
účinkem. Napomáhá při nespavosti, 
nervozitě a napětí.

Smi! {Helichrysum italicum) je silné anes
te tikum  a analgetikum , zm írňuje bolest, 
zánět a svalové křeče.

PO UŽITÍ:

Zředit 1 díl esenciálního oleje s 1 dílem 
směsi olejů V-6.

Rozptylovat vzduchem, inhalovat p ří
mo nebo přidat 2-4 kapky do koupele.

Aplikovat na mozkový kmen, čelo, 
temeno, ram ena, zadní část krku, spán
ky a Vita Flex body na chodidlech. P řidat 
4-8 kapek na vatový tam pon nebo tkan i
nu a vložit do ventilátoru.

Doporučuje se při aplikaci na pokožku 
ředit.

d s s m
Tato směs pom áhá proti zbytnění p ro 

sta ty  a podporuje mužskou horm onální
rovnováhu.
SLOŽENÍ:

Řebříček {Achillea millefolium) pom áhá 
proti zbytnění p rosta ty  a vyrovnává 
hladinu hormonů. Je protizánétlivý.

Šalvěj lékařská {Salvia officinalis) se v Ev
ropě používá na z trá tu  vlasů. Posiluje 
životní energetická centra, zm írňuje 
depresi a m entální únavu.

Myrta {Myrtus communis) napom áhá nor
m alizovat horm onální nerovnováhu štít
né žlázy a pohlavních orgánů. Stimuluje 
a vyrovnává funkci prostaty.
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Fenykl [Foeniculum vulgaré) jakovou čin
ností napodobuje horm ony a stim uluje 
oběhový, kardiovaskulární a dýchací 
systém.

Levandule [Lavandula angustifolid) je 
antispasm odická. Snižuje krevní tlak, je 
protizánětlivá, antiinfekční a zabraňuje 
srážení krve. Je silně uklidňující, uzem- 
ňující a působí proti depresi.

Máta [Mentha piperita) posiluje já tra  
a funkci žláz.

Sezamový olej [Sesamum indicum) se 
používá jako kosm etický nosný olej 
a snadno se vstřebává do pokožky. Je to 
antioxidant bohatý na vitam ín E.

POUŽITÍ:

Rozptylovat vzduchem, inhalovat přímo 
nebo p řidat 2-4 kapky do koupele. Apli
kovat na Vita Flex body na kotnících, na 
spodní část pánve nebo jiná po třebná 
m ísta. Používat na teplý obklad. Pro 
celkovou m asáž těla řed it 1:15 s ro stlin 
ným olejem.

MOTIVATION (MOTIVACE)

Stimuluje pocity činorodosti a úspěchu 
a dodává pozitivní energii pro překonání 
pocitů strachu a odkládání.
SLOŽENÍ:

Heřmánek římský [Chamaemelum nobile) 
působí proti nesoustředěnosti, napětí 
a nespavosti. Vylučuje toxiny z jater, kde 
se ukládá hněv.

Smrk [Picea mariana) pom áhá o tevřít 
a uvolnit emocionální bloky, p řináší tak  
pocit rovnováhy a uzemnění.

Ylang ylang [Cananga odorata) zlepšuje 
relaxaci a vyrovnává mužské a ženské 
energie. Obnovuje sebedůvěru a vyrov
nanost.

Levandule [Lavandula angustifolia) zlep
šuje koncentraci a duševní bystrost. 
Vědci z University of Miami School of 
Medicine na Floridě oznámili, že se paci

enti po inhalaci levandulového oleje cíti
li méně depresivní a prováděli přesněji 
a rychleji m atem atické výpočty (Diego 
et al., 1998). Působí proti nervovému 
napětí, depresi a apatii.

PO UŽITÍ:

Rozptylovat vzduchem, inhalovat p ří
mo nebo přidat 2-4 kapky do koupele. 
Aplikovat na chodidla (palec u nohy), 
hrudník, zátylek, za uši, na zápěstí nebo 
kolem pupku. P řidat 4-8 kapek na va
tový tam pon nebo tkaninu a vložit do 
ventilátoru.

PANAWAY (BEZ BOLESTI)

Tato velmi populární směs zm írňuje bo
lest a záněty, zvyšuje cirkulaci a urychluje 
hojení. Zmírňuje otoky a potíže způsobené 
artritidou, výrony, svalovými spasmy, 
křečem i a pohmožděním.
SLOŽENÍ:

Smil [Helichrysum italicum) je silné anesteti
kum a analgetikum, zmírňuje bolest způ
sobenou zánětem a svalovými křečemi. 

Libavka [Gaultheria procumbens) má silné 
protizánětlivé a antispasm odické vlast
nosti. Je analgetická a zm írňuje všechny 
typy bolesti.

Hřebíček [Syzygium aromaticum) se pou
žívá v dentálním  prům yslu na znecitli
vění dásní a potlačení bolesti. Je jedním  
z nejvíce antim ikrobiálních a antiseptic
kých esenciálních olejů.

Máta [Mentha piperita) působí proti boles
ti a má silné protizánětlivé a an tispas
modické vlastnosti V roce 1994 byla na 
University of Kiel provedena srovnávací 
studie s použitím  placeba, ve k teré bylo 
zjištěno, že m átový olej má výrazné 
analgetické účinky (Gobel et al., 1994).

POUŽITÍ:

Zředit 1 díl esenciálního oleje s 1 dílem 
směsi olejů V-6.
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Rozptylovat vzduchem/zvlhčovat, in- 
halovat přímo nebo přidat 2-4 kapky do 
koupele. Aplikovat 1-2 kapky na po třeb 
né místo nebo na spánky, zadní část krku 
nebo na čelo. Použít jako obklad nebo 
pomocí Raindrop techniky podél páteře.

Zmírňuje hlubokou tkáňovou bolest. 
Ke zvýšení účinku směsi PanAway se 
může přidat smil. Pokud je bolest od 
kostí, dobrým doplňkem je přídavek 
libavky. Všechny oleje se mohou řed it 
s masážními oleji Ortho Ease nebo 
Ortho Sport.

Doporučuje se při aplikaci na pokožku 
ředit.

Tato směs podporuje relaxaci a hluboký 
pocit vyrovnanosti a emocionální pohody, 
pomáhá tlum it napětí a zlepšovat náladu. 
Pokud se vm asíruje do chodidel, může to 
být nádherná předehra k pokojnému noč
nímu odpočinku. Může zklidnit hyperak- 
tivní, těžce zvládnutelné děti. Také zm ír
ňuje depresi, úzkost, s tres a nespavost. 
SLOŽENÍ:

Heřmánek modrý [Tanacetum annuum) 
pomáhá čistit já tra  a lymfatický systém  
a působí proti hněvu a negativním  em o
cím.

Pačule [Pogostemon cabliri) má vysoký ob
sah seskviterpenů, k teré stimulují lim- 
bické centrum  mozku. Obnovuje m entál
ní a emocionální rovnováhu a posiluje 
mysl. Podporuje uzemnění a napom áhá 
soustřed it emoce k objasnění myšlenek, 
aby se mysl uklidnila a nechala odejít 
pocity žárlivosti, posedlosti a nejistoty. 

Mandarinka zelená {Citrus reticulata) 
obsahuje estery  a aldehydy, k teré jsou 
sedativní a uklidňující, pomáhají proti 
úzkosti a nervozitě.

Pomeranč {Citrus sinensis) povznáší mysl 
a tělo a přináší radost a klid. Studie

z Mie University z roku 1995 doku
m entovala schopnost citrusových vůní 
bojovat proti depresi a p řináše t hluboký 
pocit bezpečí.

Ylangylang {Cananga odoratd) zlepšuje 
relaxaci a vyrovnává mužské a ženské 
energie, obnovuje sebedůvěru a vyrov
nanost.

POUŽITÍ:

Rozptylovat vzduchem, inhalovat přímo 
nebo p řidat 2-4 kapky do koupele. Ap
likovat na zápěstí, okraje uší nebo Vita 
Flex body na chodidlech. Pro celkovou 
m asáž těla řed it 1:15 s rostlinným  ole
jem. P řidat 4-8 kapek na vatový tam pon 
nebo tkaninu a vložit do ventilátoru.

Kombinovat s levandulí na nespavost 
a heřm ánkem  pravým  na uklidnění.

Doporučuje se při aplikaci na pokožku 
řed it a nevystavovat přím ém u sluneční
mu záření.

PRESENT TIME 
(PŘÍTOMNÝ OKAMŽIK)

Tato směs je posilující vůně, k te rá  vy
tváří pocit žití v přítom ném  okamžiku. 
Nemoci mají tendenci se rozvíjet, pokud 
žijeme v m inulosti a v lítosti. Žít v p řítom 
ném okam žiku je klíčem k pokračování 
a posunu vpřed.
SLOŽENÍ:

Neroli {Citrus aurantium) užívali s ta ří 
Egypťané pro léčení mysli, těla a ducha. 
Stabilizuje a posiluje emoce, podporuje 
klid, důvěru a uvědomění. P řináší myš
lenky a m entální povědom í ke zm írnění 
úzkosti, deprese a nespavosti. 

Ylangylang {Cananga odorata) zlepšuje 
relaxaci a vyrovnává mužské a ženské 
energie. Obnovuje sebedůvěru a vyrov
nanost.

Smrk {Picea mariana) otevírá a uvolňuje 
emocionální bloky, podporuje smysl pro 
rovnováhu a uzemnění.
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Mandlový olej [Prunus dulcis) slouží v této  
směsi jako nosný olej a přidává bohatý 
zdroj vitam ínu E.

Ve starodávném  ajurvédském  sys
tém u lékařstv í pocházejícím z Indie se 
m andle považuje za výživu pro mozek 
a nervový systém.

PO U ŽITÍ:

Rozptylovat vzduchem, inhalovat přímo 
nebo přidat 2-4 kapky do koupele. Ap
likovat na h rudn í kost a oblast brzlíku, 
krk a čelo.

PURIFICATION (PROČIŠTĚNÍ)

PO UŽITÍ:

Zředit 1 díl esenciálního oleje s 1 dílem 
směsi olejů V-6.

Rozptylovat vzduchem 15-30 minut 
každé 3-4 hodiny. Inhalovat přímo nebo 
přidat 2-4 kapky do koupele. Aplikovat 
na m ísta říznutí, boláků, m odřin nebo 
zranění. P řidat 4-8 kapek na vatový 
tam pon nebo tkaninu a vložit do venti
látoru. P řidat 2 kapky na vlhkou utěrku 
a vložit do sušičky.

Doporučuje se při aplikaci na pokožku 
ředit.

Tato očistná směs čistí a dezinfikuje 
vzduch, neutralizuje plísně, cigaretový 
kouř a nepříjem né pachy. Dezinfikuje 
a čistí řezné rány, oděrky a kousnutí p a
vouků, včel, sršňů a vos.
SLOŽENÍ:

Citronela [Cymbopogon nardus) je an ti
septická, antibakteriáln í, antispasm o- 
dická, protizánětlivá, insekticidní a od
puzuje hmyz.

Citrónová tráva [Cymbopogon flexuosus) 
má silné protiplísňové vlastnosti, je 
očistná a antibakteriáln í.

Lavandin [Lavandula x  hybrida) je proti- 
plísňový, an tibakteriáln í, silné antisep- 
tikum  a regeneruje tkáně.

Rozmarýn [Rosmarinus officinalis CT Cine- 
ol) je antiseptický, protiplísňový a anti- 
m ikrobiální. Je užitečný na kožní potíže 
a lupy. Napomáhá proti kandidóze a je 
protizánětlivý.

Tea tree [Melaleuca alternifolia) též známý 
jako kajeput střídavolistý  je an tibak te
riální, protiplísňový, protiparazitický, 
antiseptický a protizánětlivý.

Myrta [Myrtus communis) je an tibak teri
ální a může podporovat im unitní funkci 
při léčení nachlazení, chřipky a dalších 
infekčních onemocnění.

Oleje této  směsi působí proti respi- 
račním  onemocněním a infekcím jako je 
tuberkulóza, chřipka a zápal plic. Jsou 
vysoce antivirové a antiseptické.
SLOŽENÍ:

Kafrovník [Cinnamomum camphora). Lidé 
z M adagaskaru označují kafrovník jako 
olej, k te rý  léčí. Je antiseptický, anti- 
infekční, antivirový, antibakteriální, 
protiplísňový a usnadňuje vykašlávání. 
Používá se na léčení chřipky, zánětu 
dutin, bronchitidy a herpes. 

Eukalyptus zářivý [Eucalyptus radiata) 
může m ít hluboký antivirový účinek na 
dýchací cesty. Také může pomoci zm ír
nit zanícení nosní sliznice.

Máta [Mentha piperita) působí silně pro- 
tizánětlivě a antiseptický na dýchací 
systém. Používá se k léčení bronchitidy 
a zápalu plic. Má vysoký obsah mentolu 
a m enthonu, pom áhá tlum it kašel, čistí 
plíce a ucpaný nos.

Libavka [Gaultheria procumbens) má 
silné pro tizánětlivé a antispasm odické 
v lastnosti. Je analgetická, zm írňuje 
bolest a napom áhá zvýšit dechovou 
kapacitu.

Citron [Citrus limon) zvyšuje m ikrocirku- 
laci a podporuje imunitu.
« -
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POUŽITÍ:

Zředit 1 díl esenciálního oleje s 1 dílem 
směsi olejů V-6.

Rozptylovat vzduchem /zvlhčovat, in- 
halovat přímo nebo přidat 2-4 kapky do 
koupele. Aplikovat na hrdlo, oblast plic 
a Vita Flex body na chodidlech. Na plíce 
používat ve formě teplého obkladu nebo 
pomocí Raindrop techniky. Pro použití 
v čípku zředit s oleji V-6 v pom ěru 1:10 
a nechat přes noc.

Doporučuje se při aplikaci na pokožku 
ředit a nevystavovat přím ém u sluneční
mu záření.

R.C. poskytuje úlevu od nachlazení, 
zánětu průdušek, bolesti v krku, zánětu 
dutin, kašle a dýchacích obtíží. Odhleňu- 
je dutiny, působí proti plicním infekcím 
a zm írňuje příznaky alergie.
SLOŽENÍ:

Eukalyptus kulatoplodý [E. globulus) 
je silně antim ikrobiální a ničí choro
boplodné zárodky. Usnadňuje vykašlá
vání, je mukolytický, antibakteriální, 
protiplísňový, antivirový a antiseptický. 
Zeslabuje infekce v krku a plicích u one
mocnění jako je zánět nosohltanu, zánět 
hrtanu, chřipka, zánět dutin, bronchiti- 
da, zápal plic.

Eukalyptus zářivý {^Eucalyptus radíatd) je 
antiinfekční, antibakteriální, antivirový, 
protizánětlivý a usnadňuje vykašlávání. 
Působí účinně proti bronchitidě a sinu- 
sitidě.

Eukalyptus citrónový {Eucalyptus citri- 
odora) usnadňuje vykašlávání a dezin
fikuje dutiny a plíce. Je protizánětlivý, 
antiinfekční a antispasm odický.'

Myrta {Myrtus communis) podporuje 
dýchací systém  a napom áhá léčit chro
nický kašel a tuberkulózu. Je vhodná na 
kašel a hrudní potíže u dětí. Uvolňuje 
dutiny a zm írňuje krční infekce.

Borovice {Pínus sylvestris) otevírá a dez
infikuje dýcahcí systém, především  
průduškové cesty. Od dob H ippokrata 
se používá na podporu dýchání a proti 
infekcím. Podle Dr. Daniela Pénoěla je 
borovice jedním  z nejlepších olejů na 
bronchitidu a zápal plic.

Smrk {Picea mariana) podporuje dýchací 
a nervový systém. Je antiinfekční, an ti
septický a protizánětlivý.

Majoránka {Origanum majorana) podpo
ruje dýchací systém  a redukuje spasmy. 
Je antiinfekční, antibakteriáln í a an ti
septická.

Levandule {Lavandula angustifolia) je 
antispasm odická, snižuje krevní tlak, je 
protizánětlivá a antiseptická. Je uklid
ňující a uzemňující.

Cypřiš {Cupressus sempervirens) zlepšuje 
oběh a p růtok lymfy. Je antiinfekční, 
antibakteriální, antim ikrobiální, m uko
lytický, antiseptický, osvěžující a uklid
ňující.

Máta {Mentha piperita) účinně uvolňuje 
nos a plíce a má antiseptické v lastnos
ti. Uvolňuje nosní průchody, zm írňuje 
kašel, zlepšuje průchod vzduchu do plic 
a ničí vzdušné bakterie, plísně a viry.

V roce 1994 byla na University of Kiel 
provedena srovnávací studie s použitím  
placeba, ve k teré bylo zjištěno, že m áto
vý olej má výrazné analgetické účinky 
(Gobel et al., 1994).

POUŽITÍ:

Zředit 1 díl esenciálního oleje s 1 dílem 
směsi olejů V-6.

Rozptylovat vzduchem /zvlhčovat, 
inhalovat přímo, aplikovat na hrudník, 
krk, hrdlo nebo na oblast dutin. Použít 
na teplý obklad nebo Raindrop techni
kou.

Pro celkovou m asáž těla řed it 1:15 
se směsí olejů V-6. Přidat 4-8 kapek na 
vatový tam pon nebo tkaninu a vložit do 
ventilátoru.
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Proti zahlenění dutin  a plic p řidat R.C., 
Raven, jablečník nebo m odrý eukalyp- 
tus do m isky s vroucí vodou. Přes hlavu 
položit ručník  a inhalovat páru. Pro zvý
šení účinku lze kombinovat s oleji Raven 
(střídavě ráno a večer) a Thieves.

Doporučuje se při aplikaci na pokožku 
ředit.

RELEASE (UVOLNĚNÍ)

Tato užitečná směs uvolňuje hněv a pa
měťová traum ata  z jater, a v y tváří tak  
em ocionální pohodu. Napomáhá o tevřít 
podvědom í p rostředn ic tv ím  stim ulace 
epifýzy k uvolnění hluboce zakořeněného 
traum atu . ]e to jedna z nejúčinnějších 
sm ěsí esenciálních olejů pro em ocionální 
podporu.
SLOŽENÍ:

Ylangylang [Cananga odoratá) podporuje 
relaxaci a vyrovnává mužské a ženské 
energie. Také obnovuje sebedůvěru 
a vyrovnanost.

Lavandin [Lavandula x hybrida) je proti- 
plísňový, antibakteriáln í, silně an tisep 
tický, regeneruje tkáně.

Pelargonie [Pelargonium graveolens) s ti
muluje nervy a pom áhá při vyrovnávání 
hladiny hormonů. Svými arom atickým i 
účinky uvolňuje negativní vzpomínky, 
o tevírá a povznáší tak  mysl.

Santál [Santalum album) obsahuje vysoké 
m nožství sm ěsí seskviterpenů, k teré 
stim ulují epifýzu a limbickou oblast 
mozku (centrum  emocí a pam ěti). Tra
dičně se užívá v józe a při meditaci.
Může pomoci odstran it negativní na
program ování buněk.

Heřmánek modrý [Tanacetum annuum) 
je p rotizánětlivý  a pom áhá čistit já tra  
a lymfatický systém . Emocionálně po tla
čuje hněv a negativní vzpomínky, pod
něcuje pocit sebekontroly.

Olivový olej [Olea earopaea) tvoří s ta 
rověké ta jem stv í krásy  objevené před

5000 lety. Podporuje hladkou pleť 
s m ladistvou pružností a vyživuje suché, 
křehké nehty. Vlasům dodává zářivý 
lesk. Egypťané, Řekové a Římané byli 
okouzleni tím to cenným olejem a vy
chutnávali si jeho oslnivé svěží výhody. 
Olivový olej uchovává chuť, aroma, vi
tam íny a vlastnosti olivových plodů. Za 
dávných časů se považoval za magický 
pram en mládí, bohatstv í a moci. Dobře 
se míchá s esenciálními oleji, zlepšuje 
prostupnost živin pokožkou.

PO UŽITÍ:

Rozptylovat vzduchem, přím o inhalovat 
nebo přidat 2-4 kapky do koupele. Apli
kovat na já tra  nebo kamkoli, kde došlo 
k traum atu  nebo jako obklad. Masírovat 
do chodidel a za uši. Pro celkovou masáž 
těla řed it 1:15 se směsí olejů V-6. Přidat 
4-8 kapek na vatový tam pon nebo tkan i
nu a vložit do ventilátoru.

RELIEVE IT (ZMÍRNI TO)

Tato směs obsahuje vysoké m nožství 
protizánětlivých složek, k teré zm írňují 
hlubokou tkáňovou a svalovou bolest. 
SLOŽENÍ:

Smrk [Picea mariana) je antiinfekční, an ti
septický a protizánětlivý.

Černý pepř [Poper nigrum) je p ro tizánětli
vý a působí proti hluboké tkáňové boles
ti. Tradičně se používá k léčení artritidy. 

Máta [Mentha piperita) účinně působí p ro 
ti bolesti a má silné protizánětlivé a an- 
tispasm odické vlastnosti. V roce 1994 
byla na University of Kielu provedena 
srovnávací studie s použitím  placeba, ve 
k teré bylo zjištěno, že mátový olej má 
výrazné analgetické účinky (Gobel et al., 
1994).

Yzop [Hyssopus officinalis) je p ro tizánětli
vý a antiinfekční.
« •
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POUŽITÍ:

Ředit 1 díl esenciálního oleje s 1 dílem 
směsi olejů V-6.

Aplikovat na potřebná m ísta ke zm ír
nění bolesti. Použít jako studený nebo 
teplý obklad.

Doporučuje se při aplikaci na pokožku 
ředit.

Ruta se již dlouho používá v Jižní Ameri
ce na podporu relaxace těla a mysli. Zklid
ňuje přetížené nervy a oživuje nadšení 
a vášeň.
SLOŽENÍ:

Levandule {^Lavandula angustifoliá). V ne
omezeném výzkum u bylo prokázáno, že 
uklidňuje a uvolňuje fyzické a m entální 
napětí. Její jedinečné sedativní účinky 
přidávají do směsi RutaVaLa více rela
xační schopnosti.

Kozlík {Valeriana officinalis) je dobře zná
mý díky svým sedativním  a uklidňují
cím vlastnostem , používá se jako bylina 
i esenciální olej na podporu duševní rov
nováhy a jako p rostředek  na spaní.

Ruta {Ruta graveolens) se pěstuje a desti
luje v Ekvádoru. Někdy se označuje jako 
routa. Její použití sahá až do biblických 
časů, kdy se jako bylina dávala na desá
tek. Je antiseptická a byla jedním  z olejů 
použitých během epidemie černého 
moru v původním „Octě čtyř zlodějů".

POUŽITÍ:

Rozptylovat vzduchem každou hodinu 
nebo podle potřeby.

RUTAVALA ROLL-ON

RutaVaLa Roll-On je patentovaná směs 
esenciálních olejů z Ruta graveolens 
(ruta), levandule a kozlíku, k terá podporu
je relaxaci těla a mysli, uklidňuje přetížené 
nervy a navozuje spánek.

SLOŽENÍ:

Levandule {Lavandula angustifolia) je 
uvolňující a uzemňující. Vědci z Univer
sity of Miami objevili, že inhalace levan
dulového oleje zvýšila beta  vlny v moz
ku, což svědčí o zvýšené relaxaci. Také 
zm írňovala depresi a zlepšila poznávací 
schopnost (Diego et al., 1998).

Studie z Osaka Kyoiku University 
z roku 2001 zjistila, že levandule snížila 
duševní s tres a zvýšila bdělost (Mo- 
tom ura et al., 2001). Má vysoký obsah 
aldehydů a esterů, napom áhá překonat 
nespavost, s tres  a nervové napětí.

Kozlík {Valeriana officinalis) je dobře 
znám ý díky svým  sedativním  a uklid
ňujícím vlastnostem , používá se jako 
bylina i esenciální olej na podporu du
ševní rovnováhy a jako p ro střed ek  na 
spaní.

Ruta {Ruta graveolens) se pěstu je a de
stiluje v Ekvádoru. Někdy se označuje 
jako rou ta. Její použití sahá až do b ib
lických časů, kdy se jako bylina dávala 
na desátek. Je an tisep tická a během  
epidemie černého m oru byla jedním  
z olejů použitých v původním  „Octě 
č ty ř zlodějů".

Upravený (panenský) kokosový olej 
{Cocos nucifera) je upravený tak, aby do
sáhl vysoké trvanlivosti. Svými an tisep 
tickými a desinfekčními účinky vy tváří 
silný, stabilizační základ pro příjem ný 
přípravek v balení roll-on.

POUŽITÍ:

Aplikovat několik kapek na zápěstí, 
spánky, krk, nebo jiné místo podle po
třeby. Funguje velmi dobře na chodidla 
a děti jej milují.

Varování: Dávejte pozor na přecitlivělost 
pokožky na slunce. V případě těhoten
ství nebo nemoci, konzultujte před pou
žitím ošetřujícího lékaře. Před použitím  
udělejte te s t na kůži, kápněte jednu kap
ku na citlivou pokožku na vn itřn í část
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paže nebo pod paži. Vyvarujte se kon
tak tu  s očima a sliznicí.

SACRED MOUNTAIN 
(POSVÁTNÁ HORA)

Horské vůně poskytují stabilitu, posíle
ní, uzem nění a ochranu společně s duchov
ním pocitem  bytí v posvátném  prostřed í. 
SLOŽENÍ:

Smrk [Picea mariand) o tevírá a uvolňuje 
emocionální bloky, podporuje smysl pro 
rovnováhu a uzemnění. Tradičně se věři
lo, že ovládá frekvenci blahobytu.

Jedle balzámová, Idaho {Abies balsamea) 
byla zkoum ána pro své schopnosti ničit 
vzdušné zárodky a bakterie, jako jeh
ličnanový olej vy tváří pocit uzemnění, 
ukotvení a posílení.

Cedrové dřevo {Cedrus atlanticd) má 
vysoký obsah seskviterpenů, k te ré  s ti
mulují limbický systém  mozku [centrum  
emocí a pam ěti). Stimuluje epifýzu, 
k te rá  uvolňuje m elatonin a tím  zlepšuje 
myšlenky, poznávací schopnost a paměť. 
Cedrové dřevo je velmi stabilizující 
a uzemňující.

Ylang ylang {Cananga odoratd] zlepšuje 
relaxaci, vyrovnává mužské a ženské 
energie. Také obnovuje sebedůvěru 
a vyrovnanost.

POUŽITÍ:

Zředit 1 díl esenciálního oleje s 1 dí
lem díly směsi olejů V-6.

Rozptylovat vzduchem, inhalovat 
přím o nebo p řidat 2-4 kapky do koupele. 
Aplikovat na temeno, zadní část krku, 
za uši, na brzlík a zápěstí. Pro celkovou 
masáž těla řed it 1:15 s rostlinným  ole
jem. Přidat 4-8 kapek na vatový tam pon 
nebo tkaninu a vložit do ventilátoru. 
Přidat 2 kapky na vlhkou u těrku  a vložit 
do sušičky.

Doporučuje se při aplikaci na pokožku 
ředit.

Tato velmi specifická směs umožňuje 
relaxovat a dosáhnout tak  duchovního 
stavu, aby se usnadnilo uvolnění traum atu  
ze sexuálního a/nebo rituálního zneužití. 
SARA také napom áhá odblokovat další 
traum atické zážitky jako je fyzické nebo 
em ocionální zneužití.
SLOŽENÍ:

Pelargonie {Pelargonium graveolens) po
m áhá uvolnit negativní vzpomínky, tak  
otevírá a povznáší mysl.

Levandule {Lavandula angustifolia') je re 
laxující a uzemňující. Vědci z University 
of Miami objevili, že inhalace levandulo
vého oleje zvýšila beta vlny v mozku, 
což svědčí o zvýšené relaxaci. Také 
zm írňovala depresi a zlepšila poznávací 
schopnost (Diego et al., 1998).

Studie z Osaka Kyoiku University 
z roku 2001 zjistila, že levandule snížila 
duševní stres a zvýšila bdělost (Mo- 
tom ura et al., 2001). Má vysoký obsah 
aldehydů a esterů, napom áhá překonat 
nespavost, s tres a nervové napětí.

Růže {Rosa damascend) má mezi esenci
álními oleji nejvyšší frekvenci. Vytváří 
rovnováhu, harm onii a pohodu, protože 
povznáší mysl a přináší radost do srdce. 

Heřmánek modrý {Tanacetum annuum) 
napom áhá čistit já tra  a uklidnit lymfa- 
tický systém, pom áhá překonat hněv 
a negativní emoce, podporuje pocit 
sebekontroly. Jeho hlavní složky jsou 
limonene a seskviterpeny.

Pomeranč {Citrus sinensis) povznáší mysl 
a tělo a p řináší radost a klid. Studie 
z Mie University z roku 1995 dokum en
tovala, že citrusová vůně potírá depresi 
a přináší hluboký pocit bezpečí. 

Cedrové dřevo {Cedrus atlanticd) má 
vysoký obsah seskviterpenů, k teré s ti
mulují limbický systém  mozku (centrum  
emocí a pam ěti).
Stimuluje epifýzu, k terá uvolňuje mela-
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tonin a tím  rozvíjí myšlenky, stimuluje 
poznávací schopnost a posiluje paměť. 
Cedrové dřevo je velmi stabilizující 
a uzemňující.

Ylangylang [Cananga odorata) zlepšuje 
relaxaci a vyrovnává mužské a ženské 
energie, obnovuje sebedůvěru a vyrov
nanost.

Leknín [Nymphaea lotus) napom áhá p ře 
konávat sebedestruk tivn í myšlenky. 
Také může pomoci uvolnit negativní 
traum a a přinést pocit klidu a útěchu.

Mandlový olej [Prunus dulcis) slouží 
v této směsi jako nosný olej a je bohatým  
zdrojem vitam ínu E. Ve starodávném  
ajurvédském  systém u lékařstv í pochá
zejícím z Indie se mandle považuje za 
výživu pro mozek a nervový systém.

POUŽITÍ:

Aplikovat na energetická centra a oblas
ti zneužití, na pupek, dolní část břicha, 
spánky, nos a Vita Flex body na chodi
dlech.

Doporučuje se při aplikaci na pokož
ku nevystavovat přím ém u slunečnímu 
záření.

Tato směs přirozené vyrovnává hor
mony pomocí fytoestrogenů obsažených 
v esenciálním oleji. Pomáhá zvýšit hladinu 
estrogenů podporováním  vlastní tělesné 
produkce hormonů. Jako m im ořádný do
plněk stravy kombinuje uklidňující účinky 
máty s vyrovnanou silou fenyklu a šalvěje 
muškátové a se zklidňujícím působením  
španělské šalvěje.
SLOŽENÍ:

Šalvěj muškátová {Salvia sclarea) obsahu
je přírodní sclareol, což je fytoestrogen, 
k terý  napodobuje funkci estrogenů při 
vyrovnávání hladiny hormonů. Napo
máhá při m enstruačních křečích, PMS 
a oběhových potížích.

Máta {Mentha piperita) posiluje já tra  
a funkci žláz.

Šalvěj španělská {Salvia lavandulifolia) 
má vysoký obsah limonene, k terý  zabra
ňuje poškození buněčné DNA.

Fenykl {Foeniculum vulgare) je antiseptic
ký a stimuluje gastro in testináln í systém. 
Je antispasm odický a může tak  m írnit 
křeče. Má stejné vlastnosti jako estrogen 
a napom áhá vyrovnat hormony.

PO UŽITÍ:

Nakapat 1-10 kapek smíchaných se sm ě
sí olejů V-6 do 00 kapsle. Užívat 1 kapsli 
denně podle potřeby. Neužívat společné 
s jinými horm onálním i produkty.

SENSATION (VZRUŠENÍ)

Tato nádherná vůně je hluboce rom an
tická, osvěžující a vzrušující. Umocňuje 
vzrušení z prožívání nových úrovní sebe
vyjádření a uvědomění.

Sensation je také vyživuje a hydratuje 
pokožku a je užitečná na mnoho kožních 
potíží.
SLOŽENÍ:

Ylang ylang {Cananga odorata) zlepšuje 
relaxaci a vyrovnává mužské a ženské 
energie, obnovuje sebedůvěru a vyrov
nanost. Také napom áhá zdůraznit naši 
jemnější povahu.

Růžově dřevo {Aniba rosaeodora) je an 
tiseptické, protiplísňové, vyživující pro 
pokožku. Zvyšuje její pružnost. Je silné 
uzemňující a upevňující.

Jasmín {Jasminum officinale) je užitečný 
pro suchou, m astnou, podrážděnou nebo 
citlivou pokožku. Působí proti svalovým 
křečím, frigiditě, depresi, apatii a p řiná
ší radost a harm onii do srdce.

POUŽITÍ:

Rozptylovat vzduchem nebo přidat 
2-4 kapky do koupele. Aplikovat na po
třebné místo, krk nebo zápěstí. Použít
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jako obklad na břicho. Pro celkovou 
m asáž těla řed it 1:15 se směsí olejů V-6. 
P řidat 4-8 kapek na vatový tam pon 
nebo tkaninu a vložit do ventilátoru. 
P řidat 2 kapky na vlhkou utěrku  a vložit 
do sušičky.

Doporučuje se při aplikaci na pokožku 
ředit.

STRESS AWAY RO 
(PROTI STRESU) )

Stress Away je jem ná vonná směs, k te 
rá p řináší pocit pohody a klidu dětem  
i dospělým a pom áhá zm írnit denní stres 
a nervové napětí. Napomáhá při norm ál
ním každodenním  stresu , zlepšuje duševní 
reakci, obnovuje rovnováhu, podporuje 
relaxaci a snižuje vysoký krevní tlak. 
SLOŽENÍ:

Kopaiva [Copaifera reticulata] je balzám, 
stejně jako kadidlo (polotekutá olejnatá 
pryskyřice), a je vylučována z kmene 
strom u kopaiva v Jižní Americe. V lido
vém lékařstv í se od nepam ěti používá 
na protizánětlivé a protinádorové léčení.

V m oderní farmakologii se používá 
v produktech, k te ré uklidňují a chrání 
pokožku. Její hypnotizující v lastnosti 
fungují u nervového systém u jako seda
tivum  a mohou navodit spánek. Stimu
luje nervový nebo sym patický nervový 
systém.

Limetka kyselá (Citrus Umel aurantifolia] 
je dobře znám á v lidovém um ění a ku ltu
ře pro svou schopnost očistit a obnovit 
ducha a říká se, že je účinná při čištění 
aury. Může stim ulovat a osvěžit unave
nou mysl a napom áhá při depresi. Také 
se používá na akné, astm a, nachlazení, 
chřipku nebo křečové žíly.

Cedrové dřevo (Cedrus atlantica] má 
vysoký obsah seskviterpenů, k te ré s ti
mulují limbickou oblast mozku (centrum  
emocí a pam ěti). Stimuluje epifýzu, k te 
rá uvolňuje m elatonin a rozvíjí tak  my

šlenky, stimuluje poznávací schopnost 
a posiluje paměť. Cedrové dřevo je velmi 
stabilizující a uzemňující.

Vanilka (Vanilla planifoliá] je druh va
nilkové orchideje původem z Mexika, 
k terá je díky vysokému obsahu vanilinu 
jedním  z hlavních zdrojů vanilkového 
aroma.

Okotea (Ocotea quixos] má komplexní 
vůni, k te rá  vyvolává pocity plnosti 
a úplnosti, vy tváří tak  p rostřed í pohody 
a klidu.

Levandule (Lavandula angustifolia] zlep
šuje koncentraci a duševní bystrost. 
Vědci z University of Miami objevili, že 
inhalace levandulového oleje zvýšila 
beta vlny v mozku, což svědčí o zvýše
né relaxaci. Také zm írňovala depresi 
a zlepšila poznávací schopnost (Diego 
et al., 1998). Výzkumná studie z Osaka 
Kyoiku University z roku 2001 zjistila, 
že levandule snížila duševní stres a zvý
šila bdělost (M otomura et al., 2001).

Upravený (panenský) kokosový olej 
(Cocos nucifera) je upravený tak, aby do
sáhl vysoké trvanlivosti. Svými an tisep
tickým i a desinfekčními účinky vytváří 
silný, stabilizační základ pro příjemný 
přípravek v balení roll-on.

SURRENDER (ODEVZDÁNÍ)

Tento lákavý olej nám pom áhá se zbavit 
agresivity  a chuti ovládat. Pokud se vzdá
me svéhlavosti, s tres  a napětí se rychle 
uvolní.
SLOŽENÍ:

Levandule (Lavandula angustifolia] má 
sedativní a uklidňující vlastnosti. Napo
m áhá překonat nervové napětí, depresi 
a chaotickou energii.

Heřmánek řím ský (Chamaemelum nobile] 
působí p ro ti nesoustředěnosti, napětí 
a nespavosti. Vylučuje toxiny z jater, kde 
se ukládá hněv. Také otevírá m entální 
bloky.

n

i

i

i



PŘEHLED A CHARAKTERISTIKA

■

K

II

Q

Heřmánek pravý (^Matricaria recutita) má 
elektrickou frekvenci, k terá podporuje 
pohodu a harmonii, vy tváří pocit bez
pečí.

Andělíka (Angelica archangelica) pom áhá 
uklidnit emoce a obnovit vzpomínky, 
které existovaly před okamžikem vzni
ku traum atu  nebo hněvu. Usnadňuje tak  
odplavení negativních pocitů.

Saturejka (Satureja montanta) je stim ulu
jící a povzbuzující.

Citron (Citrus limon) je stimulující a posi
lující, podporuje hluboký pocit pohody. 
Ve studii na Mie University z roku 1995 
se zjistilo, že citrusové vůně povzbu
zovaly imunitu, navodily relaxaci a ze
slabovaly depresi. Je velmi uklidňující 
a příjemný pro mnoho jednotlivců.

Smrk (Picea mariana) otevírá a uvolňuje 
emocionální bloky, vy tváří smysl pro 
rovnováhu a uzemnění. Tradičně se věři
lo, že ovládá frekvenci blahobytu.

POUŽITÍ:

Rozptylovat vzduchem, inhalovat p ří
mo nebo přidat 2-4 kapky do koupele. 
Aplikovat na potřebné místo, čelo, solar 
plexus, podél okraje uší, hrudník  a šíji. 
Pro celkovou masáž těla řed it 1:15 se 
směsí olejů V-6. P řidat 4-8 kapek na 
vatový tam pon nebo tkaninu a vložit do 
ventilátoru.

Doporučuje se při aplikaci na pokožku 
řed it a nevystavovat přímému sluneční
mu záření.

8
i

Směs Dar je pravou „esencí Arábie", k te 
rá mísí oleje starověku do unikátní a exo
tické vůně. Kombinuje sedm starodávných 
terapeutických olejů a zachycuje tak  ducha 
Arábie.

Tato směs představuje Mariin dárek Ga- 
rymu na počest ušlechtilé cesty Shutrana, 
postavy z knihy The One Gift (Jeden dar).

Tento historický román zachycuje vtip, in
triky, smutek a rom antiku starodávných ka
ravan, které přepravovaly kadidlo a myrhu.

Spisy a legendy starověku odhalují ta 
jem ství, k te rá  popisují účinné používání 
kadidla a m yrhy pro léčení zranění z války, 
nehod, bodnutí od štírů , hadích uštknutí 
a při posvátných obřadech k dosažení vět
šího duchovní naladění na léčení a ochra
nu těla.

Dnešní věda potvrzuje vlastnosti těchto 
olejů, k te ré  podporují im unitní systém, 
stim ulují hojení a překonávají depresi. 
Myrha a kadidlo jsou velebeny pro své pro- 
tirakovinné, antiinfekční, an tibakteriáln í 
a virové vlastnosti. Jsou to také povrchová 
aneste tika se schopností regenerovat 
kosti a chrupavky. Jsou vůbec nejstarším i 
známými substancem i starověkého světa 
díky svým léčivým a im unitu stimulujícím 
účinkům.
SLOŽENÍ:

Kadidlo (Boswellia carteri) je na Blízkém 
Východě považováno za olej svátého 
pom azání a již tisíce let se užívá při 
náboženských obřadech. Stimuluje lim- 
bickou část mozku, k te rá  povznáší mysl 
a pom áhá překonávat stres a beznaděj.
V evropském  lékařstv í se používá při 
léčbě deprese.

Jedle balzámová, Idaho (Abies balsamea) 
o tevírá em ocionální bloky a znovu na
bíjí životní energii. Navozuje pocit síly 
a vn itřn ího klidu. Jako jehličnanový olej 
vy tváří pocit uzemnění, ukotvení a po
sílení.

Jasmín (Jasminum officinale) stimuluje 
mysl a zlepšuje koncentraci.

Galbanum (Ferula galbaniflua) je olej od 
biblických dob ceněný pro léčení. („Hos
podin promluvil k Mojžíšovi: ,Vezmi 
vonné látky: tekutou pryskyřici, onychu 
a galbanum; Tyto vonné látky smíchej 
stejným  dílem s čistým  kadidlem a vo- 
ňavkářským  způsobem  z toho připrav 
kadidlovou směs:'" Exodus 30:34).
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Myrha [Comiphora myrrhd) má podle le
gend frekvenci bohatstv í a odkazuje na 
ni Starý i Nový Zákon („Svazkem m yrhy 
je mi milý můj..." Píseň písní 1:13}. Byla 
také součástí receptu, k te rý  dal Pán 
Mojžíšovi (Exodus 30:22-27). Tradičně 
ji používaly královny v královských 
palácích během těho tenstv í a porodu. 
Propůjčuje důstojnost a m ajestátnost. 
Myrha je královský olej.

Cistus {Cistus ladanifer) zvyšuje im unitu 
a im unitní regeneraci buněk. Je anti- 
infekční, antivirový a antim ikrobiální.
V dávných dobách byl známý jako skalní

Nard {NardostachysJatamansi) užívala 
Marie Bethany k pom azání nohou Ježíše. 
Posiluje im unitu a funkci hypotalam u. 
Povznáší a dodává duchovní sílu a od
hodlanost pro činy.

POUŽITI:

Lze používat jako parfém , rozptylovat 
vzduchem nebo vm asírovat do chodidel.

THtEVES (ZLODĚJI)

Toto je jedna z nejúžasnějších směsí 
silně antivirových, antiseptických, anti- 
bakteriálních a antiinfekčních esenciál
ních olejů.

Byla vyvinuta na základě výzkum u le
gendy o skupině zlodějů z 15. století, k te ří 
se mazali oleji proti nakažení morem, 
zatímco okrádali tě la m rtvých a um írají
cích. Při zadržení byli donuceni vyzradit 
vým ěnou za m írnější tre s t své tajem ství 
a recept na byliny, koření a oleje, k teré 
používali na svou ochranu.

Studie prováděná na Weber State 
University (Ogden, Utah) během  roku 
1997 dem onstrovala sm rtící sílu těchto 
úžasných olejů v boji proti vzdušným  m i
kroorganizm ům . Analýza ukázala 90% 
ú m rtnost gram pozitivních m ikroorgani
zmů Micrococcus luteus po 12minutovém

rozprašování. Po 20 m inutách rozprašo 
vání se úm rtnost zvýšila na 99,3%. Jiná 
studie gram negativních m ikroorganism ů 
Pseudomonas aeruginosa prokázala úm rt
nost 99,96% po pouhých 12 minutách 
rozprašování.
SLOŽENÍ:

Hřebíček [Syzygium aromaticum) je jed
ním z nejvíce antim ikrobiálních, an ti
septických, protiplísňových, an tiv iro
vých a antiinfekčních esenciálních olejů. 

Citron {Citrus limon] má vlastnosti po
dobné antiseptickým  a obsahuje složky, 
k te ré zvyšují im unitu. Podporuje krevní 
oběh, tvorbu leukocytů a lymfatickou 
funkci.

Kůra skořice {Cinnamomum verum) je 
jedním  z nejsilnějších známých antisep- 
tik, je silně antibakteriální, antivirová 
a protiplísňová.

Eukalyptus zářivý {Eucalyptus radiata) je 
antiinfekční, antibakteriální, antivirový 
a protizánětlivý.

Rozmarýn {Rosmarinus officinalis CT Ci- 
neol) je antiseptický a antim ikrobiální. 
Má vysoký obsah cineolu, což je klíčová 
složka antiseptických léků.

POUŽITI:

Zředit 1 díl esenciálního oleje se 4 díly 
směsi olejů V-6.

Rozptylovat vzduchem po dobu 15 mi
nut každé 3-4 hodiny. Aplikovat čistý 
olej na chodidla. Ředit 1:15 s rostlinným  
olejem a vm asírovat na oblast brzlíku. 
Při bolesti hlavy kápnout 1 kapku na 
jazyk a p řitisknout jej k horní části ústn í 
dutiny.

Pro celkovou masáž těla řed it 1:15 
se směsí olejů V-6. P řidat 4-8 kapek na 
vatový tam pon nebo tkaninu a vložit do 
ventilátoru. P řidat 2 kapky na vlhkou 
u těrku a vložit do sušičky.

Doporučuje se při aplikaci na pokožku 
řed it a nevystavovat přím ém u sluneční
mu záření.
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TRANQUIL ROLL-ON (KLID)

Tato patentovaná směs esenciálních ole
jů z levandule, cedrového dřeva a řím ské
ho heřm ánku balená do aplikátoru roll-on 
poskytuje praktické a přenosné balení 
pro relaxaci a úlevu od stresu . Všechny tři 
oleje účinně snižují nervozitu, úzkost a na
vozují uklidňující pocit v mysli a těle. Jejich 
kombinovaný účinek povznáší a uvolňuje 
a podporuje spánek a snižuje stres. 
SLOŽENÍ:

Levandule (^Lavandula angustifoliá) se 
v tradiční medíně mnoha kultu r používá 
ke zklidnění. Levandule, jeden z nejuni
verzálnějších esenciálních olejů, se může 
aplikovat povrchově nebo používat pro 
arom aterapii neboť přispívá k celkové 
relaxaci.

Cedrové dřevo {Cedrus atlanticd) má 
velmi vysoký obsah seskviterpenů, 
k teré mohou působit přím o na limbic- 
ký systém  mozku a navodit relaxaci 
a uklidnění. Stejně jako u ostatních 
jehličnanových olejů poskytuje cedrové 
dřevo pocit uzemnění, k terý  přispívá 
k relaxaci. Také se může aplikovat po
vrchově, rozptylovat vzduchem nebo 
inhalovat přímo.

Heřmánek římský {Chamaemelum nobile) 
se u malých dětí tradičně používá ke 
zklidnění. Působí proti nesoustředěnos
ti, napětí a nespavosti.

Upravený (panenský) kokosový olej 
[Cocos nucífera) je upravený tak, aby do
sáhl vysoké trvanlivosti. Svými an tisep
tickými a desinfekčními účinky vy tváří 
silný stabilizační základ pro příjem ný 
přípravek v balení roll-on.

POUŽITÍ:

Aplikovat v jakémkoli m nožství na spán
ky, krk nebo zápěstí podle potřeby.

Potlačované traum a a tragédie z m inu
losti může být skryto  v hlubokém zákoutí 
mysli, ale určitě není zapomenuto. Dobré 
i špatné vzpom ínky jsou o tištěny v našich 
buňkách. Uložené negativní emoce je po
třeb a  nahrad it radostí, nadějí a odvahou.

Směs Transform ation vyzařuje energii 
díky čisticím  olejům citronu a m áty spo
lečně s oživující silou seskviterpenů san- 
tálu a kadidla. Jedle balzámová upevňuje 
nové m entální naprogram ování.

Odhalením nejhlubších zákoutí pam ěti 
směs Transform ation posiluje a prosazuje 
změny, k te ré chcete udělat ve svém sys
tém u víry. Pozitivní, povznášející víra je 
zásadní pro změnu chování.
SLOŽENÍ:

Citron [Citrus Umou) je antiseptický olej 
bohatý na limonene, jehož schopnost 
působit proti rů stu  nádoru byla podrob
ně zkoum ána ve více než 50 klinických 
studiích. Zvyšuje m ikrocirkulaci, k terá 
může zlepšit vize.

Máta [Mentha piperita). Dr. William N. 
Dember z Univerzity Cincinnati zjistil, 
že inhalování mátového oleje zvýšilo 
m entální p řesnost o 28 procent. Je s ti
mulující, osvěžující a posilující.

Santál [Santalum album) obsahuje vysoké 
m nožství seskviterpenů, k teré stim u
lují epifýzu a limbickou oblast mozku 
(centrum  emocí a pam ěti). Tradičně se 
užívá v józe a při meditaci. Může pomoci 
odstran it negativní naprogram ování 
buněk.

Šalvěj muškátová [Salvia sclarea) vyrov
nává hladinu hormonů. Obsahuje p ří
rodní sclareol, což je fytoestrogen, k terý  
napodobuje funkci estrogenu.

Kadidlo [Boswellia carteri) stim uluje lim
bickou část mozku, k te rá  povznáší mysl 
a pom áhá překonávat s tres a beznaděj.

I I



SMĚSI ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ

v  evropském  lékařstv í se používá při 
léčbě deprese.

Jedle balzámová, Idaho {Abies balsameá] 
je již dlouho zkoum ána pro své schop
nosti ničit vzdušné zárodky a bakterie. 
Jako jehličnanový olej vy tváří pocit 
uzemnění, ukotvení a posílení.

Rozmarýn {Rosmarinus officinalis CT 
Cineol) napom áhá překonat duševní 
únavu, stim uluje pam ěť a o tevírá vědo
mou mysl. Vědci z University of Miami 
zjistili, že inhalování rozm arýnu zvýšilo 
bdělost, zm írnilo úzkost a zesílilo analy
tické a m entální schopnosti.

Kardamom {Elettaria cardamomum) je 
povznášející, osvěžující a povzbuzující. 
Může být užitečný pro objasnění zm at
ků. Dember et al., 1995 ve své studii 
zjistili, že kardam om  zvyšuje přesnost 
výkonu.

PO UŽITÍ:

Pro co nejúčinnější využití rozptylovat 
vzduchem. Také se může aplikovat povr
chově na příslušné Vita Flex body.

TRAUMA LIFE (TRAUMATICKÝ ŽIVOT)

Emocionální traum a z úrazů, sm rti m i
lovaných, útoku, zneužití atd. může devas
tovat hluboko sk ry té  zákoutí mysli, což 
způsobuje celoživotní problémy, k teré  se 
zdají být nekonečné.

Schopnost uvolnit takovou zátěž může 
p řinést novou chuť do života, návrat m oti
vace a vitality.

Směs působí proti stresu  a vykořeňuje 
traum a, k teré způsobuje nespavost, vztek, 
nervozitu a oslabenou im unitní reakci. 
SLOŽENÍ:

Kozlík {Valeriana officinalis) je uklidňující, 
uvolňující, uzemňující a em ocionálně 
vyrovnávající. Klinický výzkum  proká
zal jeho pozitivní uklidňující v lastnosti. 
Německé zdravotní orgány prohlásily 
kozlík za účinný při léčbě nervozity

a poruch spánku vyplývající z nervo
vých potíží. Napomáhá minim alizovat 
šok, úzkost a stres, k teré doprovázejí 
traum atické situace.

Levandule {Lavandula angustifolia) je re 
laxant a napom áhá překonat nespavost 
a úzkost. Působí proti nervovému napě
tí, depresi a chaotické energii.

Kadidlo {Boswellia carteri) povznáší mysl 
a pom áhá překonávat s tres a beznaděj. 
Stimuluje limbickou oblast mozku (cent
rum  emocí]. V dávných časech bylo ka
didlo známé díky použití ve formě m asti 
a díky svým léčivým účinkům.

Santál {Santalum album) obsahuje vysoké 
m nožství směsí seskviterpenů, k teré 
stim ulují epifýzu a limbickou oblast 
mozku (centrum  emocí a pam ěti]. Tra
dičně se užívá v józe a při meditaci.
Může pomoci odstran it negativní na
program ování buněk.

Růže {Rosa damascena) má mezi esenci
álními oleji nejvyšší frekvenci. Vytváří 
pocit rovnováhy, harm onie, pohody 
a povznáší mysl. Vytváří m agnetickou 
energii, k te rá přitahuje lásku a p řináší 
radost do srdce.

Smil {Helichrysum italicum) zlepšuje oběh 
a napom áhá uvolnit pocity hněvu, pod
poruje odpuštění.

Smrk {Picea mariana) otevírá a uvolňuje 
emocionální bloky, podporuje smysl pro 
rovnováhu a uzemnění.

Pelargónie {Pelargonium graveolens) s ti
muluje nervy a pom áhá uvolňovat nega
tivní vzpomínky.

Davana {Artemisia pallens) obsahuje vyso
ké m nožství seskviterpenů, k teré pom á
hají překonat úzkost.

Limetka kafrová {Citrus hystrix) obsahuje 
aldehydy a estery, k te ré jsou uklidňující 
a sedativní.

PO UŽITÍ:

Rozptylovat vzduchem, inhalovat přímo 
nebo p řidat 2-4 kapky do koupele. Apli
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kovat na chodidla, hrudník, čelo, šíji, 
za uši a podél páteře pomocí Raindrop 
techniky. Pro celkovou m asáž těla řed it 
1:15 s rostlinným  olejem. P řidat 4-8 ka
pek na vatový tam pon nebo tkaninu 
a vložit do ventilátoru.

Doporučuje se při aplikaci na pokožku 
ředit a nevystavovat přím ém u sluneční
mu záření.

3
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a
a

Tato směs byla vyvinuta pro vyrovnání 
energií a navození odvahy, důvěry a sebe
úcty. Pomáhá tělu, aby se samo srovnalo 
a vyladilo.
SLOŽENÍ:

Růžové dřevo {Aniba rosaeodora] je anti- 
infekční, antibakteriální, protiplísňový 
a velmi uzemňující a posilující. 

Heřmánek modrý [Tanacetum annuuni) 
pomáhá čistit já tra  a lymfatický systém, 
pomáhá překonat hněv a negativní emo
ce, podporuje pocit sebekontroly. 

Kadidlo [Boswellia carteri) je na Blízkém 
Východě považováno za olej svátého 
pom azání a již tisíce let se užívá při 
náboženských obřadech.

Stimuluje limbickou část mozku, k terá 
povznáší mysl a pom áhá překonávat 
s tres a beznaděj. V evropském  lékařstv í 
se používá při léčbě deprese.

Smrk [Picea mariana) otevírá a uvolňuje 
emocionální bloky, podporuje smysl pro 
rovnováhu a uzemnění. Tradičně se věři
lo, že ovládá frekvenci blahobytu. 

Mandlový olej {Prunus dulcis) slouží v této  
směsi jako nosný olej. Chutná sladce a je 
bohatým  zdrojem vitam ínu E. Ve s ta ro 
dávném ajurvédském  systém u lékařstv í 
pocházejícím z Indie se mandle považuje 
za výživu pro mozek a nervový systém.

POUŽITÍ:

Rozptylovat vzduchem, inhalovat přímo 
nebo přidat 2-4 kapky do koupele. Nat

řít 4-6 kapek na zápěstí, hruď  a spodní 
část krku, chodidla nebo aplikovat po
dél páteře pomocí Raindrop techniky. 
Při použití více olejů aplikovat nejprve 
Valor a počkat 5-10 m inut p řed  aplikací 
dalšího oleje. Pro celkovou masáž těla 
řed it 1:15 se směsí olejů V-6.

VALOR ROLL’ON (ODVAHA)

Esenciální olej Valor roll-on je posílenou 
kombinací terapeutických léčivých esen
ciálních olejů, k terá pracuje s fyzickými 
a duchovními aspekty  těla za účelem zvý
šení pocitu síly, odvahy a sebeúcty tvá ří 
v tvá ř nepřízni osudu. Valor, známý svými 
posilujícími kvalitami, posiluje vn itřn í 
zdroje jednotlivce. Také se zjistilo, že po
m áhá vyrovnávat energie v těle. Protože 
se stal velmi populární směsí, je nyní 
nabízen v praktickém  přenosném  balení 
roll-on.
SLOŽENÍ:

Smrk {Picea mariana) pom áhá otevírat 
a uvolňovat em ocionální bloky, přináší 
pocit rovnováhy a uzemnění.

Růžové dřevo {Aniba rosaeodora) obsa
huje vysoké m nožství linalolu, k te rý  má 
uvolňující, posilující a povznášející účin
ky. Je také silně uzemňující a zpevňující. 

Kadidlo {Bosweília carteri) má vysoký ob
sah seskviterpenů, k te ré mají stim ulují
cí účinek na limbický systém, povznáší 
mysl a pom áhá nahrad it pocity sm utku 
a beznaděje odvahou a odhodlaností. 

Heřmánek modrý {Tanacetum annuum) 
čistí a uklidňuje lymfatický systém  a já
tra, pom áhá překonat hněv, negativní 
emoce a podporuje pocit sebekontroly. 

Upravený (panenský) kokosový olej 
{Cocos nucifera) je upravený tak, aby do
sáhl vysoké trvanlivosti. Svými an tisep 
tickými a desinfekčním i účinky vy tváří 
silný, stabilizační základ pro příjem ný 
přípravek v balení roll-on.



SMĚSI e s e n c i á l n í c h  o l e j u

POUŽITÍ:

Bohatě aplikovat na chodidla, zápěstí 
nebo zadní část krku. Lze používat jako

3 WISE MEN™ (3 MUDRCI)

Tato směs 3 Wise Men podporuje pocity 
úcty a duchovního uvědom ění kom bino
vané se silou terapeutických esenciálních 
olejů, k te rá  otevírá podvědomí. Mnohými 
je považována za dar a posiluje emocionál
ní rovnováhu, neboť zklidňuje a povznáší 
srdce.
SLOŽENÍ:

Santál {^Santalum album) obsahuje vy
soké m nožstv í sm ěsí seskv ite rpenů , 
k te ré  stim ulují epifýzu a lim bickou 
ob last m ozku (cen trum  em ocí a p a 
měti}. T radičně se používá v józe a při 
m editaci.

Jalovec {Juniperus osteosperma a J. sco- 
pulorum) zvyšuje duchovní uvědomění, 
vy tváří pocity lásky a míru.

Kadidlo [Boswellia carteri) je na Blízkém 
Východě považováno za olej svátého po
m azání a již tisíce let se užívá při nábo
ženských obřadech. Stimuluje limbickou 
část mozku, k te rá  povznáší mysl.

Myrha {Commiphora myrrhá) je zm iňo
vána v Bibli a tvoří součást receptu  
svátého pom azání podaného Mojžíšovi 
(Exodus 30:22-27). Obsahuje jedno 
z nejvyšších m nožství seskviterpenů, 
druhu sloučenin stimulujících hypo- 
talam us, hypofýzu a amygdalu (řídící 
centrum  emocí a uvolňování horm onů 
v mozku).

Smrk {Pícea mariana) o tevírá a uvolňuje 
em ocionální bloky, vy tváří pocit rov
nováhy a uzem nění. Tradičně se věřilo, 
že sm rkový olej ovládá frekvenci b laho
bytu.

Mandlový olej {Prunus dulcis) je bohatý 
zdroj v itam ínu E.
Ve starodávném  ajurvédském  systém u

lékařstv í pocházejícím z Indie se mandle 
považuje za výživu pro mozek a nervo
vý systém, navozuje duševní bystrost 
a dlouhověkost.

POUŽITÍ:

Rozptylovat vzduchem, inhalovat přímo 
nebo přidat 2-4 kapky do koupele. P ři
dat 2 kapky na temeno, za uši, na obočí, 
hrudník, brzlík a na zadní část krku. Pro 
celkovou masáž těla řed it 1:15 se směsí 
olejů V-6. Přidat 4-8 kapek na vatový 
tam pon nebo tkaninu a vložit do venti
látoru. P řidat 2 kapky na vlhkou utěrku 
a vložit do sušičky.

WHITE ANGELICA (BÍLÁ ANDĚLÍKA)

Zvyšuje a posiluje auru  těla, k te rá slouží 
k obnovení pocitu síly a ochrany. Vytváří 
tak  pocit celistvosti v oblasti v lastní sp iri
tuality. Frekvence směsi neutralizuje ne
gativní energii a dodává pocit bezpečí. 
SLOŽENÍ:

Ylangylang {Cananga odoratd) zlepšuje 
relaxaci a vyrovnává mužské a ženské 
energie. Také obnovuje sebedůvěru 
a vyrovnanost.

Růže {Rosa damascena) má mezi esenci
álními oleji nejvyšší frekvenci. Vytváří 
pocit rovnováhy, harm onie, pohody 
a povznáší mysl. V ytváří m agnetickou 
energii, k te rá  přitahuje lásku a přináší 
radost do srdce.

Meduňka {Melissa officinalis) zvýrazňuje 
jem nost. Je uklidňující a vyrovnává 
emoce a ovlivňuje limbickou část moz
ku (emocionální centrum  vzpomínek).
V dávných dobách se používala k léčení 
nervových potíží a m noha různých sr
dečních onemocnění.

Santál {Santalum album) obsahuje vysoké 
m nožství sm ěsí seskviterpenů, k teré 
stim ulují epifýzu a limbickou oblast 
mozku (centrum  emocí a pam ěti). Tra
dičně se používá v józe a při meditaci.
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P elargon ie  [Pelargonium graveolens) s ti
muluje nervy a pom áhá uvolnit negativ
ní vzpomínky, otevírá a povznáší mysl.

Sm rk [Pícea mariana) otevírá a uvolňuje 
emocionální bloky, podporuje smysl pro 
rovnováhu a uzemnění. Tradičně se věři
lo, že ovládá frekvenci blahobytu.

M yrha {Commiphora myrrha) je zm iňo
vána ve Starém a Novém zákoně a tvoří 
součást receptu svátého pom azání 
podaného Mojžíšovi (Exodus 30:22-27). 
Obsahuje seskviterpeny, d ruh slouče
nin stimulující hypotalam us, hypofýzu 
a amygdalu (řídící centrum  emocí 
a uvolňování horm onů v mozku).

Yzop {Hyssopus officinalis) silně vyrovnává 
emoce. Napomáhá stim ulovat k reativ itu  
a meditaci.

B ergam ot {Citrus bergamia) je povznáše
jící a uklidňující zároveň, má jedinečnou 
schopnost zm írnit úzkost, s tres a napětí.

Růžové d řevo  {Aniba rosaeodora) uklid
ňuje a vyživuje pokožku a zvyšuje její

pružnost. Obsahuje vysoké m nožství 
linalolu, k terý  má uvolňující a posilující 
účinky. Je silně uzemňující a zpevňující.

M andlový olej {Prunus dulcis) slouží v této  
směsi jako nosný olej. Chutná sladce a je 
bohatým  zdroje vitam ínu E. Ve s ta ro 
dávném ajurvédském  systém u lékařstv í 
pocházejícím z Indie se m andle považuje 
za výživu pro mozek a nervový systém.

POUŽITÍ:

Rozptylovat vzduchem, inhalovat p ří
mo nebo přidat 2-4 kapky do koupele. 
Aplikovat na ram ena, podél páteře, na 
temeno hlavy, zápěstí, za uši, na spodní 
část krku nebo na Vita Flex body na cho
didlech. Pro celkovou m asáž těla řed it 
1:15 se sm ěsí olejů V-6. P řidat 4-8 kapek 
na vatový tam pon nebo tkaninu a vložit 
do ventilátoru. P řidat 2 kapky na vlhkou 
utěrku a vložit do sušičky.
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PRAVIDLA APLIKACE JEDNODUCHÝCH 
ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ

ČISTÝ = n e ře d ě n ý  2 0 -8 0  = ř e d i t  2 0 -8 0  5 0 -5 0  = ř e d i t  5 0 -5 0  ♦  = c itliv ý  n a  s v ě tlo

Andělíka ♦ ................... 50-50
A nýz.............................. 50-50
B aza lk a ........................50-50
Bergamot ♦ ................50-50
B orov ice ......................50-50
Cedr červený................50-50
Cedrové d ře v o .............Čistý
Celer, se m e n a ...............Čistý
Cistus ........................... Čistý
Citron ♦ ......................50-50
C itronela......................50-50
Citrónová t r á v a  20-80
C y p ř iš ..........................50-50
Davana........................... Čistý
E lem i............................. Čistý
Eukalyptus m odrý

(E.bicostata)............50-50
Eukalyptus citrónový

(E.citriodora) 50-50
Eukalyptus ponorý

(E. d iv e s ) ..................50-50
Eukalyptus kulatoplodý

(E. globulus]..............50-50
Eukalyptus australský 

(E. polybractea] . . .  50-50 
Eukalyptus zářivý

(E.radíata)................50-50
F en y k l........................... Čistý
G albanum .....................Čistý
Grapefruit ♦ ................50-50
Heřmánek m odrý . . .  Čistý 
Heřmánek pravý ílř. .  Čistý 
Heřmánek řím ský . . .  Čistý
H řeb íček ......................20-80
Jablečník ......................50-50
Jalovec..........................50-50

Ja sm ín ........................... Čistý
Jedle balzámová, Idaho

.................................... 50-50
Jedle D ouglaska......... 50-50
Jedle ojíněná ..............50-50
Jedlovec........................50-50
K ad id lo ........................50-50
Kadidlo posvátné___ 50-50
K afrovn ík ....................50-50
K a je p u t........................50-50
K ardam om ..................50-50
K a s ie ............................ 20-80
Kmín.............................. 50-50
K opaiva......................... Čistý
K opr.............................. 50-50
K o rian d r......................50-50
Kozlík............................. Čistý
L avandin ......................50-50
L ek n ín .......................... 50-50
L evandule..................... Čistý
L ibavka ........................ 50-50
Limetka kafrová ♦  . .  50-50 
Limetka kyselá #  ...5 0 -5 0
M ajoránka....................50-50
M a n d arin k a ................50-50
M andarinka zelená ^  Čistý
M an u k a ......................... Čistý
M áta .............................. 50-50
Máta k lasna tá ..............50-50
M eduňka....................... Čistý
Mrkev, sem en a .............Čistý
Muškátový oříšek . . .  50-50
M yrha............................. Čistý
M y r t a . . . ......................50-50
N ard ............................... Čistý
N eroli............................. Čistý

N iaouli........................... Čistý
O ko tea .......................... 20-80
O regano........................ 20-80
P a č u le ........................... Čistý
P alm arosa ....................50-50
Pelargonie....................50-50
Pelyněk Černobýl 50-50
Pelyněk es trag o n  50-50
Pepř černý ....................50-50
P e titg ra in ..................... Čistý
Pomeranč ♦ ................. 50-50
B o jovn ík ....................... Čistý
Rosalina........................50-50
R ozm arýn ....................50-50
R ů že............................... Čistý
Růžové d ře v o  Čistý
Ř e b říče k ....................... Čistý
S an tá l............................. Čistý
Saturejka......................50-50
Skořice, k ů r a  20-80
Smil................................ 50-50
Sm rk.............................. 50-50
Svaté d řev o ..................50-50
Šalvěj lék ařsk á ............50-50
Šalvěj m uškátová___ 50-50
Šalvěj španělská..........50-50
Tea t r e e ........................50-50
T uranka ........................50-50
Tym ián.......................... 20-80
V a v ř ín .......................... 50-50
V etiver........................... Čistý
V ra tič ............................. Čistý
Y langylang...................Čistý
Y zop.............................. 20-80
Z áz v o r.......................... 50-50
Z latobýl........................50-50



z d r a v o t n í  p r ů v o d c e

PRAVIDLA APLIKACE SMĚSÍ ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ

ČISTÝ = NEŘEDĚNÝ

Ředění obvykle NENÍ nutné, vhodný pro 
všechny druhy pleti kromě nejcitlivější. Bez
pečný pro děti od dvou let.

5 0 -5 0  = ŘEDIT 5 0 -5 0

Doporučuje se ředit 50-50 [1 díl esenciálního 
oleje s 1 dílem sm ěsi rostlinných olejů V-6) 
pro povrchové a vnitřní užití, především po
kud se užívá na citlivá místa -  obličej, krk, 
oblast genitálií, podpaždí atd. Uchovávejte 
mimo dosah dětí.

2 0 -8 0  = ŘEDIT 2 0 -8 0

Vždy ředit 20-80 (1 díl esenciálního oleje 
se 4 díly směsi rostlinných olejů V-6] před 
aplikací na kůži nebo užitím vnitřně. Ucho
vávejte mimo dosah dětí.

*  = CITLIVÉ NA SVĚTLO

Vyvarovat se použití na kůži vystavenou 
přímému slunečnímu záření nebo UV záře
ní (tj. horské sluníčko, solária atd.].

A bundance.....................50-50
A cceptance...............    .ČISTÝ

Aroma L ife .................... ČISTÝ

Aroma S iez .....................50-50
Australian Blue.............ČISTÝ

A w a k en .......................... ČISTÝ

B eliev e ............................ 50-50
Brain P ow er...................ČISTÝ

Breathe Again Roll-On —
............................................... ČISTÝ

Citrus F resh ...................50-50
C la r ity ............................ ČISTÝ

Common S e n se .............ČISTÝ

Deep Relief Roll-On.. .ČISTÝ

D i-G ize............................ ČISTÝ

Dragon T im e ................ ČISTÝ

Dream C atcher.............ČISTÝ

Egyptian Gold .............50-50
EndoFlex........................ ČISTÝ

En-R-Gee........................ 50-50
Envision.......................... ČISTÝ

Evergreen Essence .. .50-50
Exodus II........................ 50-50
F org iven ess.................. ČISTÝ

G athering...................... ČISTÝ

Gentle B a h y .................. ČISTÝ

GLF....................................50-50

G ratitude....................... 5 0 -5 0

Grounding..................... ČISTÝ
H arm ony.......................ČISTÝ
Highest Poten tial........ 5 0 -5 0

H o p e .............................. ČISTÝ
H u m ility .......................ČISTÝ
Christm as Spirit.......... 5 0 -5 0

Im m uPow er..................5 0 -5 0

Inner C hild................... ČISTÝ
In sp ira tio n ................... ČISTÝ
Into The F u tu re ..........ČISTÝ
J o y *  ......................................5 0 -5 0

Juva Cleanse................. ČISTÝ
Juva F le x ....................... 5 0 -5 0

Lady Sclareol................5 0 -5 0

Live w ith  P a s s io n  ČISTÝ
L ongevity..................... 2 0 -8 0

Magnify Your Purpose —
....................................ČISTÝ

M elrose .........................5 0 -5 0

M -Grain.........................5 0 -5 0

M ister............................ ČISTÝ
M otivation ................... ČISTÝ
PanAway....................... 5 0 -5 0

Peace & C alm ing ........ ČISTÝ
Present T im e................ČISTÝ
P u rifica tion ................. ČISTÝ

R a v e n ..................................... ČISTÝ

R .C .............................................. 5 0 -5 0

R e l e a s e ................................... 5 0 -5 0

R e l ie v e  I t .............................. 5 0 -5 0

R u ta V a L a  * ....................... 5 0 -5 0

R u ta V a L a  R o II-O n  . . .  .ČISTÝ

S a c r e d  M o u n t a i n  ČISTÝ

S A R A ........................................ČISTÝ

S c I a r E s s e n c e .....................5 0 -5 0

S e n s a t i o n ............................ČISTÝ

S t r e s s  A w a y  R o II -O n .  .ČISTÝ

S u r r e n d e r ............................ČISTÝ

T h e  G i f t ................................ ČISTÝ

T h i e v e s .................................2 0 -8 0

T r a n q u i l  R o I I - O n  ČISTÝ

T r a n s f o r m a t i o n  *  . . .  5 0 -5 0

T r a u m a  L i f e .......................ČISTÝ

V a l o r ........................................ČISTÝ

V a lo r  R o I I - O n .....................ČISTÝ

3 W is e  M e n ......................... ČISTÝ

W h i t e  A n g e l i c a  *  — ČISTÝ



PŘEVZÍT ZODPOVĚDNOST ZA SVÉ ZDRAVÍ

p ř e v z ít  
ZODPOVĚDNOST 
ZA SVÉ ZDRAVÍ

Mnoho lidí si myslí, že užíváním výživo
vých doplňků mohou vyřešit své zdravotní 
problémy. Neberou v úvahu negativní vliv 
prostředí, ani co by mohli udělat pro to, 
aby to změnili.

Dnešní strava je velmi nedostatečná a to 
výrazně ovlivňuje naše zdraví a pohodu. 
Určitě je potřeba tento přístup  vyhodnotit 
a popřípadě změnit. Cvičení by mělo být 
běžnou součástí týdenního program u, ale 
většina z nás si jednoduše neudělá čas. 
Vyžaduje to kázeň a odhodlání a rozhodně 
to má pozitivní vliv na naše zdraví.

Asi nejobtížněji rozpoznatelně jsou em o
cionální a duchovní pocity a postoje, k teré 
negativně ovlivňují náš život. Nezdravě 
stavy, nemoc, a dokonce i sm rt mohou 
být způsobeny negativním i myšlenkami 
a emocemi.

Mnoho lidí, včetně sociálních pracovní
ků a lékařů věří, že negativní emoce jsou 
předchůdcem m entální i fyzické poruchy 
činnosti těla, což vede k duševním u one
mocnění a chorobám. Samozřejmě to není 
vždy pravda, ale rozhodně je třeba b rát to 
v úvahu.

Je třeba všem těm to věcem věnovat 
pozornost a snažit se p řinést do našich 
životů rovnováhu, zvítězit nad dysfunkcí 
těla a nemocí a najít š tě stí a naplnění.

1. Co způsobuje šp a tn o u  výživu?
Špatná strava, především  konzumace 

rychlého občerstvení. Naše strava často 
obsahuje polotovary a konzervované po
traviny, ve kterých se dnes nalézá přes 40 
000 chemikálií.

Kontaminovaná voda a voda ošetřená 
chemickými látkami, jako je chlór a fluo
rid, brání správné funkci štítné žlázy.

zpomaluje metabolismus, krevní oběh 
a im unitní funkce.

Špatné trávení a vstřebávání způsobe
né nutričně chudými potravinam i, k teré 
nemají potřebné enzymy a m inerály 
rozhodující pro trávení, způsobují mnoho 
problémů, na prvním  m ístě zácpu.

2. Co je  to  zn eč iš těn í ž ivotního 
p ro střed í?
• Znečištění vzduchu
• Chemické látky v domácím a pracovním  

p rostřed í
• Kolísání ozónu
• E lektrom agnetické záření a radiační 

znečištění z počítačů, mobilních telefo
nů, televizí, elektrických spotřebičů atd.

3. Proč nem ám e d o sta tečn o u  
tě lesn o u  zd a tn o s t?
• žádný pohyb
• Obezita ze špatné stravy
• Žádná nebo nízká sebekázeň
• Předčasné s tá rn u tí
• Křehké kosti a slabé svaly

4. Co způsobu je  negativn í postoj?
• Deprese
• Málo energie
• Nízké sebevědomí
• Málo nebo žádné cíle
• Malá nebo žádná motivace

5. Proč jsm e  v duchovní depresi?
• Žádný konkrétn í systém  víry
• Strach
• Vytrácí se smysl bytí
• Špatný vztah  k sobě, partnerovi, dětem, 

širší rodině, kam arádům  a hlavně: ke 
svému Stvořiteli, k Bohu.

Máme kontrolu nad m noha věcmi -  více 
než nad těmi, nad nimiž žádnou kontrolu 
nemáme. Můžeme zm ěnit stravování, 
můžeme zm ěnit svůj postoj, můžeme začít 
pracovat na zlepšení kondice, změnit, co
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P oraď te  se s lékařem

Poraďte se s lékařem o jakékoli vážné 
nemoci nebo zranění. Nepokoušejte se 
sami diagnostikovat nebo předepsat žád
né přírodní látky, jako jsou esenciální ole
je, při zdravotním stavu, který vyžaduje 
odborné ošetření.

lze v našem  vlastním  okolí a začít se obra
cet k onomu velkému univerzálním u zdroji 
pro pochopení a směr.

Máme k dispozici skvělé výživové do
plňky a od Boha máme obdivuhodné esen
ciální oleje, k teré nás povzbuzují, posilují, 
m otivují a popostrkují na cestě k úspěchu 
ve všech oblastech života. Co děláme a jak 
to děláme, je naší volbou.

Esenciální oleje jsou m edicínou součas
nosti a budoucnosti danou od Boha a mo
hou být užívány mnoha různým i způsoby. 
Jejich užívání a aplikace jsou v závislosti 
na daném  oleji velmi rozsáhlé a nápadité.

Ačkoli je nejběžnější povrchové použití, 
vn itřn í užití esenciálních olejů může být 
jedním  z nejúčinnějších způsobů využití 
jejich léčivého potenciálu. Mnoho esenciál
ních olejů se používá jako příchuť do po
trav in  a am erický úřad  PDA (U.S. Food and 
Drug A dm inistration) je klasifikuje jako 
„GRAS", což znamená, že se „obecně pova
žují za bezpečné" pro lidskou konzumaci.

Esenciální oleje se po s ta le tí používají 
při náboženských obřadech, v kosmetice 
pro zkrášlení tě la a jako léky na mnoho 
chorob. Mají tak  za sebou dlouhou historii 
bezpečného používání.

Výzkum ukazuje, že určité esenciální 
oleje fungují jako mocné antioxidanty, k te 
ré ve skutečnosti dokážou zvýšit hladinu 
antioxidantů v těle a zabrán it tak  p ředčas
nému stárnu tí.

Podle výzkum ného pracovníka Dr. Je
ana Valneta se esenciální olej aplikovaný 
přím o na kůži dokáže dosta t do krevního

U žitečné převody

1 kapka = asi 60 mg

1 ml = 1 /5  čajové lžičky

1 ml = asi 16 kapek

1 ml = naplní jednu kapsli

5 ml = 1 čajová lžička

5 ml = asi 80 kapek

15 ml = 1 lžíce

15 ml = Vz tekuté unce

30 ml = 1 tekutá unce

2,5 dl = 1 šálek (závisí na produktu)

28 gramů = 1 unce

oběhu a rozptýlit do tkání za 20 m inut 
i méně.

Inhalace může m ít přím ý vliv na tělo 
a mysl vzhledem ke své schopnosti s ti
mulovat limbický systém  mozku, skupiny 
subkortikálních s tru k tu r  včetně hypotala- 
mu, hippokam pu a amygdaly. To vyvolává 
silnou odezvu, k te rá  může ovlivnit vše od 
emocionální rovnováhy a hladiny energie 
k ovládání chutě k jídlu a fungování srdce 
a im unitního systému.

N ěkteří vědci věří, že inhalace také po
siluje im unitní systém. Nemoci a traum ata 
způsobují emocionální negativitu, k te 
rou esenciální oleje často rozptýlí. Oleje 
s im unostim ulačním i vlastnostm i dokážou 
zvýšit odolnost těla. Ať jsou užívány povr
chově nebo vnitřně, pomáhají vybudovat 
zdravé prostředí, k teré zamezí vzniku 
nemoci.



I ZAČÍNAME

1 ZAČÍNÁME

1
Metody aplikace

Esenciální oleje jsou velmi koncentro
vané přírodní látky -  i lOOx více koncen
trované než přírodní byliny a rostliny, 
ze kterých se destilují. Z tohoto důvodu 
je důležité některé esenciální oleje před 
terapeutickým  použitím  zředit.

Jiné esenciální oleje jsou tak  jemné, že 
zředění jednoduše není nutné ani pro pou
žití u kojenců.

Existuje pět standardních m etod aplika
ce: povrchová aplikace, inhalace, vn itřn í 
požití, ústn í aplikace a rektá ln í/vagináln í 
podání.

Míchání jednoduchých  
olejů a sm ěsí

Jednoduché esenciální oleje a směsi olejů 
uvedené pro specifický účel se mohou pou
žívat buď jednotlivě, nebo společně. Kombi
nace dvou jednoduchých olejů nebo jedno
duchého oleje se směsí často vytváří silnější 
účinek než při individuálním použití.

Obvykle postačí 1-3 kapky buď jedno
duchého oleje nebo směsi olejů a na dané 
použití se mohou sm íchat až 3 nebo 4 oleje 
v jakékoli kombinaci.

Používání esenciáln ího  oleje
Esenciální oleje doporučené pro speci

fický účel nejsou jediné oleje, k teré m ůžete 
použít. Tyto oleje jsou pouze výchozím bo
dem. Další oleje, k teré zde nejsou uvedené, 
mohou být stejně účinné. Je po třeba oleje 
používat, abyste mohli sami určit, k te rý  je 
pro vás nejlepší.

Esenciální oleje jsou však uvedené 
v preferovaném  pořadí. Začněte s prvním  
jednoduchým olejem, směsí olejů nebo 
doplňkem. Pokud se po kratším  čekání 
neobjeví výsledky, vyzkoušejte při další 
aplikaci jiný jednoduchý olej, směs olejů, 
doplněk nebo kombinaci. Než najdete

kombinaci, k te rá  pro vás bude fungovat, 
m usíte občas experim entovat. Konkrétní 
olej může být více v souladu s chemií těla 
jedné osoby, než s chemií těla osoby jiné 
(viz další vysvětlení na začátku Průvodce 
použitím).

Esenciální oleje se mohou používat po
vrchově na masáž, akupunkturu . Raindrop 
techniku a Vita Flex body na chodidlech. 
Pokud nenásledujete specifický postup, 
tak  ve většině případů postačí k dosažení 
požadovaného účinku 3-4 kapky.

Většina jednoduchých olejů a směsí by 
se měla při aplikaci na kůži zředit 50/50. 
Oleje, k teré se mají určitě ředit, jsou na
příklad cistus, hřebíček, cypřiš, citrónová 
tráva, saturejka, oregano, rozm arýn, tym i
án atd. Pro některé lidi může být olej jako 
je bazalka příliš pálivý, pokud je aplikován 
na kůži neředěný, pro jiné nebude bazalka 
vůbec pálivá. Proto je vždy nejlepší udělat 
te s t na kůži před  aplikací jakéhokoli oleje. 
Pokud m áte pochyby, oleje řeďte.

Pro ředění olejů se používá směs olejů 
V-6 pro povrchové nebo vn itřn í použití, 
obzvláště pokud jste nikdy p ředtím  esen
ciální oleje nepoužívali. Nepoužívejte více 
než 10 až 20 kapek během jedné povrcho
vé aplikace.

O patřen í
Pokud používáte oleje povrchově, nej

prve udělejte te s t na kůži nakapáním  
1 kapky požadovaného esenciálního oleje 
na vn itřn í s tranu  horní části paže. Pokud 
byla na kůži použita kosm etika a výrobky 
osobní hygieny ze syntetických chemikálií 
nebo mýdla a čisticí p rostředky  obsahující 
syntetické nebo chemické látky na ropné 
bázi, pak může být pokožka nepříjemně 
citlivá.

Jestliže dojde k zarudnutí nebo podráž
dění, je nutné pokožku důkladně vyčistit, 
poté je možné znovu aplikovat olej. Pokud 
podráždění pokožky přetrvává, vyzkou
šejte použití jiného oleje nebo směsi olejů.
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Před tím , než začnete esenciální oleje 
používat, je vhodné absolvovat v n itřn í 
čistící 30 denní program . Pro tento účel 
použijte ICP, ComforTone, JuvaPower, 
Essentialzyme, Detoxzyme a další čistící 
doplňky.

Vnitřní požití
Mnoho esenciálních olejů se používá 

vn itřně  jako doplněk stravy. Někteří lidé 
nakapou 1-3 kapky do pitné vody, jiní pou
žívají studený NingXia Red džus nebo jiný 
džus podle vlastního vkusu.

Pokud dáváte p řednost polykání kapslí, 
m ůžete naplnit „00" kapsli olejem pomocí 
kapátka. Nakapejte požadované m nož
ství kapek příslušného oleje a zbytek 
kapsle doplňte sm ěsí olejů V-6 nebo jiným 
rostlinným  olejem v bio kvalitě. Pokud si 
nejste jisti, konzultujte tu to  otázku s ně
kým, kdo má s vnitřn ím  užíváním  olejů 
zkušenosti.

Při používání esenciálních olejů vždy 
pijte více vody, protože oleje mohou urych
lit detoxikační proces v těle. Pokud nepřijí
m áte dostatek  tekutin , mohou toxiny v těle 
zůs ta t a tím  způsobit nevolnost, bolest 
hlavy atd.

PŘÍPRAVA v l a s t n íh o  
PROGRAMU

Obvykle je nejlepší používat jednu nebo 
dvě m etody aplikace současně. Pokud 
byste chtěli používat všech 10 m etod na 
bolest v krku současně, trvalo  by to déle 
a pravděpodobně by to bylo nepříjemné, 
nákladné a zbytečné.

Nejprve se m usíte rozhodnout, k teré 
oleje a doplňky chcete ve svém program u 
používat. Vyberte až tř i nebo čtyři oleje, 
určete, kolik kapek budete používat, zda 
zředěné nebo neředěné a jaký je pom ěr 
ředění, k te rý  chcete vyzkoušet.

PŘÍKLAD: Pokud m áte bolavé ram enní sva
ly, mohli byste se rozhodnout pro násle
dující program :
OLEJE:

• PanAway: ředěný 50/50
• Aroma Siez; ředěný 50/50
• Smil: neředěný
• Směs olejů V-6
• Ortho Sport m asážní olej
• Deep Relief Roll-On k nošení sebou
DOPLŇKY:

• Mineral Essence: ráno 2 kapky v 60 ml 
NingXia Red džusu, zřed it vodou

• ICP: ráno 2 lžíce do vody
• Essentialzyme: 2 každé ráno, 1 večer
• BLM: 1 lžička do vody a vypít 2x denně
• Power Meal: 2 odm ěrky do vody nebo 

džusu 2x denně
• Carbozyme: 2 při obědě
• Detoxzyme: 4-6 večer p řed  nebo po 

večeři
• MegaCal: 1 lžička do vody a pít večer
• ImmuPro: 2 před spaním
Ujistěte se, že správně rozum íte stupni 

ředění esenciálních olejů. Směs olejů V-6, 
kterou chcete použít pro ředění a Ortho 
Ease m asážní olej nebo Ortho Sport m a
sážní olej uchovávejte společně s o sta tn í
mi esenciálním i oleji.

Vytvořte si program  tak, abyste jej moh
li jednoduše každý den sledovat a ujistěte 
se, že m áte všeho dostatek, abyste nevy
čerpali zásoby a nemuseli program  p řeru 
šit, než přijde další zásilka.

Buďte ve svém  program u v y trv a lí
Terapeutické esenciální oleje jsou mocné 

přírodní léčivé látky, k teré při řešení problé
mů velmi dobře fungují s přirozenou obra
nou těla. Nejsou to však léky a nemusí vždy 
fungovat během několika sekund ani minut. 
Esenciální oleje zvýší a urychlí pozitivní vliv 
doplňků stravy, ale je to stále jen „přiroze
ný" proces. Někdy může trvat hodiny nebo 
dokonce dny, než se projeví zlepšení.
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Řešení celkového zdraví organism u je 
důležité při posuzování konkrétního 
řešení. I když esenciální oleje mají 
silné léčebné účinky, nejsou samy
0 sobě konečným řešením . Musí být 
doprovázeny program em  vn itřn í 
očisty, správnou výživou a doplňky.
To může zahrnovat změny životního 
stylu, jako je cvičení, m editace či jóga 
a omezení stresových situací.

Očista
Očista tlustého střeva a ja ter je 

prvním  a nejdůležitějším  krokem  při 
jakémkoli onemocnění. Mnoho stavů 
nerovnováhy se může srovnat sam ot
ným vyčištěním. Produkty, k teré  čistí 
tělo, zahrnují čistící trio  (ComforTone, 
Essentialzyme a ICP), JuvaTone, Juva 
Flex, Detoxzyme, Digest + Cleanse, Di- 
Gize, HRT a ParaFree.

Poznámka: U kojenců a dětí do 8 let 
je obtížné ba nemožné zkusit očistu 
tlustého střeva a jater. Místo toho 
nakapejte 3 kapky Di-Gize do lžičky 
směsi olejů V-6, po tře te  v okolí pup
ku a na břicho um ístěte příjemně 
teplé obklady. Na chodidla nakapejte 
2-3 kapky Di-Gize, fenyklu nebo máty.

Pro dítě sta rš í než 4 roky přidejte
1 kapku kteréhokoliv ze stejných olejů 
do sklenice vody nebo džusu, kapky se 
také mohou vm íchat do lžičky jogurtu

nebo kefíru, k terý  se dětem  snadno 
polyká.

R ovnováha a budován í
Po očistě těla je jednodušší vyvážit 

a vyživovat systém y těla. To zahrnuje 
regeneraci a výživu užitečné střevní 
flóry a re-m ineralizaci krve a tkání. 
Produkty, k teré obnovují tělo, jsou 
např. Mineral Essence, Essentialzym e 
MultiGreens, Power Meal, MegaCal, 
M aster Formula HIS nebo HERS, Nin- 
gXia Red džus, Life 5, Balance Comple
te, Omega Blue, Sulfurzyme, Super B, 
Super C, Super C Chewables, MightyVi- 
tes, MightyZyme a MightyMist.

Výživa a po d p o ra
T řetí fázi tvoří podpora endokrin

ního a im unitního systém u . P rodukty 
zahrnují Exodus II, Thieves, ImmuPro, 
Mineral Essence, Essentialzyme, Mi- 
ghtyVites, MightyZyme, MightyMist, 
Super B, Super C, M aster Formula HIS 
nebo HERS, Thyromin, EndoGize, P ro
s tra te  Health, Progessence Plus Serum 
a Power Meal.
Poznámka: U dětí a dospělých, k teří 
mají potíže s polykáním  kapslí a tablet, 
se mohou enzymy vm íchat do jiných 
potravinářských výrobků jako je 
jogurt, ovesné vločky, NingXia Red džus 
atd.



Z D R A VO T N Í  PRŮVODCE

POUŽITI

Povrchové
• Aplikovat čisté nebo neředěné na urči

tou oblast.
• Ředit 50/50: P řidat 1 díl esenciálního 

oleje k 1 dílu směsi olejů V-6.
• Ředit 20/80: P řidat 1 díl esenciálního 

oleje k 4 dílům směsi olejů V-6.
• Vita Flex: Nakapat 1-3 kapky neředěné

ho oleje na Vita Flex body na chodidlech 
podle pokynů.

• Obklad: Po aplikaci olejů na pokožku 
nam očit ručník  do horké vody, vyždí
m at a položit p řes požadovanou oblast. 
Poté, aby se udrželo teplo, zak rý t v lh
ký ručník  suchým ručníkem  po dobu 
10-15 m inut nebo dokud vlhký ručn ík  
nevychladne. Pokud to pro někoho bude 
nepříjem né nebo má pocit horka, ručn ík  
sundejte a aplikuje sm ěs olejů V-6. Pro 
vy tvořen í studeného obkladu se může 
přiložit studený ručn ík  m ísto horkého.

Koupelové soli
Přidat 10-15 kapek esenciálního oleje do 

% šálku s koupelovými solemi nebo jedlou 
sodou. P řidat teplou vodu, sm íchat a vlít 
do teplé koupele. Před použitím  mýdla 
nebo šam ponu absolvujte 20-30 m inuto
vou koupel.

Existují sprchové hlavice, k te ré jsou 
navrženy speciálně pro přidání směsi solí 
pro osvěžující sprchu.

Masáž tě la
Můžete použít jakékoli ředění požadova

ných esenciálních olejů se sm ěsí olejů V-6. 
Záleží na oleji či olejích, k te ré  použijete. 
Obvykle postačí několik kapek oleje s m a
sážním  olejem.

Můžete také aplikovat oleje přím o na 
kůži a pak pro celkovou m asáž těla přidat 
m asážní olej, jako je Relaxation, Sensation, 
Cel-Lite Magic, Dragon Time, Ortho Ease 
nebo Ortho Sport.

M asážní oleje Ortho Ease a Ortho Sport 
mají silnější terapeutický účinek a značně 
pomohou s nam oženými a bolavými svaly 
a klouby.

Směsi olejů jako je Valor, W hite Angelica 
nebo RutaVaLa není potřeba ředit. Směsi 
olejů jako je Pan Away, Raven a Relieve It 
by se měly řed it vždy.

P řečtěte si instrukce nebo se zeptejte, 
pokud začínáte používat oleje při m asá
žích.

R aindrop techn ika
Raindrop techniku si dopřejte l-2x týdně.

inhalace
• Rozptylování vzduchem: rozptylovat 

neředěné oleje pomocí difuzéru s tu 
deného vzduchu. Difuzéry studeného 
vzduchu nejsou určeny pro rostlinné 
oleje, k teré jsou hustší a mohou m echa
nism us difuzéru ucpat.

• Přímá: Přidat 2-3 kapky oleje do dlaně 
jedné ruky, tř í t  dlaně o sebe, položit 
ruce na nos a ústa  a inhalovat. Také 
m ůžete roze třít olej pod nos. Pokud se 
dotknete pokožky v blízkosti očí, mohou 
slzet nebo pálit, ale tento efekt zmizí 
během několika minut.

• Pára: Do umyvadla nebo velké mísy 
napustit horkou vodu, ze k teré stoupá 
pára. Hloubka vody má být nejméně 5 
cm, aby se udržela několik m inut horká. 
P řidat 3-6 kapek oleje do horké vody, 
pak zak rý t hlavu ručníkem , tak  aby byla 
zakry ta  i voda a obličej ponechat nad 
párou. Hluboce vdechovat páru  nosem.
V případě potřeby p řidat více horké 
vody a pokračovat s inhalací.

Požívání
• Kapsle: Používat čisté lékařské kapát- 

ko, naplnit větší polovinu prázdné „00“ 
želatinové kapsle do poloviny olejem. 
Pak vyplnit zbytek kapsle směsí olejů 
V-6 nebo kvalitním  rostlinným  olejem
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lisovaným za studená. P řik rý t druhou 
částí gelového uzávěru a spolknout.

Pokud se vám netřese ruka, m ůžete 
jednoduše přid ržet lahvičku a olej ne
chat kapat z lahvičky přím o do kapsle. 
Užít kapsli ihned, jelikož rychle změkne 
a pak je těžké ji uchopit.

• Dávkování: Existují dvě velikosti kaps
lí: (1) velikost „00“ o objemu 400 mg
a (2} velikost „0“ o objemu 200 mg.

Velikost „00“ je jednodušší na použití, 
protože je větší, pravděpodobnost rozli
tí je menší a může se naplnit jakýmkoliv 
množstvím. Pokud není k dispozici 
velikost „00“, pak použijte velikost „0“. 
Při plnění kapsle však m usíte být více 
opatrní a je nutné užít více kapslí.

Podání
• Rektální: Smíchat v pom ěru 40/60

(4 díly esenciálního oleje do 6 dílů směsi 
V-6], pomocí injekční stříkačky vpravit
1-2 lžíce do konečníku a ponechat až 
8 hodin nebo přes noc.

• Vaginální: Tampon: Smíchat v pom ěru 
40/60 (4 díly esenciálního oleje do 6 dílů 
směsi V-6), p řidat 1-2 lžíce na tam pon
a v případě vn itřn í infekce vložit do 
pochvy. U vnějších poškození p řidat olej 
na hygienickou vložku. Používat pouze 
tam pony nebo hygienické vložky vyro
bené z neparfémované, nevonící, bavlny 
v bio kvalitě.

B
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z d r a v o t n í  p r ů v o d c e

STRUČNÝ ZDRAVOTNÍ PRŮVODCE

■  O brana tě la : Antivirová, 
an tib ak te r iá ln í, p ro tizán ětliv á  
a nem oci
JEDNODUCHÉ OLEJE: kůra skořice, 

cistus, hřebíček, jablečník, citron, 
oregano, svaté dřevo, m áta klasnatá, 
nard, m andarinka zelená, tym ián, 
m odrý eukalyptus 

SMĚSI OLEJŮ: Breathe Again Roll-On, 
Melrose, Purification, R.C., Raven, 
Sacred Mountain, The Gift, Thieves 

DOPLŇKY: ImmuPro, Inner Defense, 
NingXia Red džus, ParaFree 

PÉČE 0  ÚSTNÍ DUTINU, SP R E JE :  Thieves 
Dentarome Toothpastes, Thieves 
Fresh Essense Plus Mouthwash, 
Thieves spray. Thieves Hard 
Lozenges

■  Kosti, klouby a svaly
JEDNODUCHÉ OLEJE: bazalka, černý 

pepř, kopaiva, jedle balzám ová 
(Idaho), citrónová kůra, m ajoránka, 
řím ský heřm ánek, smrk, libavka 

SMĚSI OLEJŮ: Aroma Siez, Deep 
Relief Roll-On, M-Grain, PanAway, 
Relieve It 

DOPLŇKY: ELM, Balance Complete, 
M aster Formula HIS nebo HERS, 
MegaCal, Mineral Essence, Power 
Meal, Sulfurzyme 

MASÁŽNÍ OLEJE: Ortho Ease m asážní 
olej. Ortho Sport m asážní olej

■  Trávení - poruchy, zácpa, 
nadým án í, plyny a č iš těn í
JEDNODUCHÉ OLEJE: koriandr, 

eukalyptus [E. radiata), fenykl, 
zázvor, grapefruit, jalovec, rojovník, 
tea tree, máta, pelyněk estragon

SMĚSI OLEJŮ: Di-Gize, EndoFlex,
Exodus 11, GLF, Juva Cleanse, Juva 
Flex, Longevity 

DOPLŇKY: AlkaLime, ComfoiTone, 
Digest + Cleanse, ICP, JuvaPower, 
JuvaSpice (na saláty a vaření), 
JuvaTone, Life 5; Všechny enzymy: 
Allerzyme, Carbozyme, Detoxzyme, 
Essentialzyme, Lipozyme,
MightyZyme (děti)

MASÁŽNÍ OLEJE: Cel-Lite Magie m asážní 
olej

■  Em ocionální a duchovní 
problěm y
JEDNODUCHÉ OLEJE: bergam ot, šalvěj 

m uškátová, kadidlo, galbanum, 
levandule, citron, pomeranč, pačule, 
kadidlo posvátné, jedlovec, ylang 
ylang

SMĚSI OLEJŮ: Abundance, Acceptance, 
A ustralian Blue, Believe, Chivalry, 
Egyptian Gold, Forgiveness, 
Gathering, Gentle Baby, Gratitude, 
Grounding, Harmony, Hope, 
Humility, Inner Child, Inspiration, 
Into the Future, Joy, Lady Sclareol, 
Live W ith Passion, Motivation, 
Present Time, RutaVaLa, SARA, 
SclarEssence, Sensation,
Surrender, The Gift, SWiseMen, 
Transform ation, Trauma Life, Valor, 
W hite Angelica 

DOPLŇKY: CortiStop Women s, 
EndoGize, FemiGen, PD 80/20 

MASÁŽNÍ OLEJE,  KRÉMY, SÉRUM: Dragon 
Time m asážní olej, Prenolone Plus 
Body Cream, Progessence Plus 
Serum, Regenolone M oisturizing 
Cream
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ri

■  Posilování a udržování tě la  -  
an tlox ídan ty
JEDNODUCHÉ OLEJE: jalovec, citron, 

m uškátový oříšek, máta, rozm arýn 
SMĚSI OLEJŮ: En-R-Gee, Hope, Im- 

muPower, Joy, Motivation 
DOPLŇKY: Balance Complete, Blue Aga

ve, EndoGize, Essentialzyme, Inner 
Defense, Juva Tone, M aster Formula 
HIS nebo HERS, MegaCal, MightyMist 
(děti). MightyZyme (děti). Mineral 
Essence, MultiGreens, NingXia Red 
džus. Omega Blue, Power Meal, P ro
sta te  Health, Pure Protein, Super B, 
Super C, Super C Chewable, Thyro- 
min, JuvaSpice (na saláty a vaření)

■  N adváha, m etabo lism us
JEDNODUCHÉ OLEJE: fenykl, grapefruit, 

citron, m uškátový oříšek, pačule, 
m áta k lasnatá 

SMÉSI OLEJŮ: Di-Gize, EndoFlex,
GLF, loy, Juva Flex, Motivation, 
SclarEssence 

DOPLŇKY: Allerzyme, Carbozyme, Com- 
forTone, Detoxzyme, Digest + Clean
se, EndoGize, Essentialzyme, ÍCP, 
JuvaPower, JuvaTone, NingXia Red 
džus, PD 80/20, Power Meal, Thyro- 
min, JuvaSpice (na saláty a vaření)

■  O chrana -  an tio x id an ty
JEDNODUCHÉ OLEJE: kůra skořice, ko- 

paiva, jablečník, m odrý eukalyptus, 
kadidlo, smil, tea tree, m eduňka, 
saturejka, okotea, oregano, svaté 
dřevo, kafrovník, heřm ánek římský, 
tym ián

SMÉSI OLEJŮ: Aroma Life, Di-Gize, Exo
dus 11, Melrose, PanAway, Purificati
on, R.C., Raven, The Gift, Thieves 

DOPLŇKY: Longevity Softgels, M aster 
Formula HIS nebo HERS, Super C, 
Super C Chewable

S P R E JE ,  TĚLOVÉ OLEJE: LavaDerm Coo
ling Mist, Protec

■  Péče o pleť
POZNÁMKA: N ěkteré oleje vysouší, p ro 

to po aplikaci esenciálního oleje na 
pokožku použijte pleťový krém  na 
zklidnění: A R T  (Age Refining Tech
nology) Day Activator, A R T  Night 
Reconstructor, A R T  Gentle Foaming 
Cleanser, A R T  Purifying Toner, 
Boswellia W rinkle Cream, Genesis 
Hand & Body Lotion, Sandalwood 
M oisture Cream, Sensation Hand & 
Body Lotion 

JEDNODUCHÉ OLEJE: kadidlo, galbanum, 
heřm ánek pravý, smil, vratič, jasmín, 
levandule, rosalina (M. ericifoUd), 
myrha, m yrta, řím ský heřm ánek, 
růže, santál, vetiver, cedr červený, 
ylang ylang 

SMÉSI OLEJŮ: Gentle Baby, Highest Po
tential, Sensation, 3 Wise Men, Valor 

PLEŤOVÉ VODY, SÉRA, S P R E JE ,  DOPLŇKY: 

Sulfurzyme, ClaraDerm, Progessence 
Plus Serum, Regenolone M oisturizing 
Cream, Progessence Plus Body Cre
am, Rose Ointment, Essential Beauty 
Serum

■  S tres
JEDNODUCHÉ OLEJE: kopr, levandule, 

citron, pomeranč, rozm arýn, kozlík, 
vetiver

SMÉSI OLEJŮ: Harmony, Joy, Peace & 
Calming, RutaVaLa, RutaVaLa Roll- 
-On, Sacred Mountain, Stress Away 
Roll-On, Tranquil Roll-On, Trauma 
Life, Valor, W hite Angelica 

DOPLŇKY: M aster Formula HIS nebo 
HERS, Mineral Essence, Sleep Essen
ce, Super B, Thyrom in 

MASÁŽNÍ OLEJE: Relaxation m asážní 
olej. Sensation m asážní olej
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PRŮVODCE POUŽITÍM

V sekcích „Doporučení" jsou produkty 
uvedeny v pořadí od nejvíce preferované
ho. Jinými slovy, první jeden nebo dva ole
je jsou oleje, které byste měli vyzkoušet 
nejdřív. Kterýkoli uvedený jednoduchý 
olej nebo směs olejů je však možné apli
kovat.

Při práci s přírodními produkty nikdy 
nevíte, který produkt pro vás bude nej
lepší, dokud si to nevyzkoušíte. Vaše tělo 
vám řekne. Různé oleje fungují u různých 
lidí. Musíte zkoušet, dokud neuděláte roz
hodnutí na základě chemie a potřeby těla.

Doplňky se značně liší v použití. Zkus
te první tři nebo čtyři doporučené výrob
ky, abyste viděli, jak tělo reaguje. Možná 
zjistíte, že vaše tělo reaguje na jeden pro
dukt lépe než na jiný.

V případě enzymů je to jednoduše 
vaše volba. Enzymy se mohou kombino
vat způsobem, který si sami určíte.

Postupujte podle pokynů a používej
te zdravý rozum. Důvěřujte svému tělu, 
soustřeďte se na intuici a na to, co jste se 
naučili, a pak zvolíte správně.

Bez ohledu na to, co použijete, bude 
z toho (pokud to nepřeženete) vaše tělo 
těžit. Vy sami se nejlépe umíte rozhod
nout, co je pro vaše tělo nejlepší. Stačí po
malu začít a vychutnat si nové omlazení 
a vitalitu.

B ö

Abscesy na kůži jsou malé kapsy hnisu, 
k te ré se shrom ažďují pod pokožkou. Ob
vykle je způsobuje bak teriáln í nebo plís- 
ňová infekce.

Různé esenciální oleje může pomoci 
snížit zánět a potlačit infekci. Oleje způso
bí, že absces nebo vřed uzraje a hnis vyjde 
ven. Léčení tak  může začít.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: oregano, hřebíček, 

myrha, galbanum, tea tree, kadidlo, 
levandule, rozm arýn, tym ián, pačule 

SMĚSI OLEJŮ: Melrose, Purification, Thieves 
DOPLŇKY: JuvaTone, ComforTone, Essential- 

zyme, Digest + Cleanse, Inner Defense

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Aplikovat 2-3 kapky čistého (neředěné
ho) oleje podle toho, k te rý  olej si vybe
rete.
Zředit olej vlastního výběru 50/50 se 
sm ěsí olejů V-6 a aplikovat na poža
dované m ísto 3-6x denně nebo podle 
potřeby.

(VIZ PÁLENI ŽÁHY, PLÍSŇOVÉ INFEKCE)

Acidóza je stav, kdy se pH krevního séra 
stane příliš kyselým. Tento stav by se ne
měl zam ěňovat s kyselým žaludkem. Kyse
lá krev může zatížit já tra  a postupně vést 
k m noha formám chronických nebo dege- 
nerativních onemocnění. Změny ve s tra 
vování pomohou ke zvýšení pH séra (bude 
více zásadité). Zásadní stravovací změnou 
je vyčištění a navození rovnováhy pH.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: máta, fenykl, pelyněk 

estragon, citron 
SMĚSI OLEJŮ: Di-Gize, EndoFlex, Thieves
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DOPLŇKY: AlkaLime, Essentialzyme, Multi- 
Greens, JuvaPower, MegaCal, Polyzyme, 
Mineral Essence

Aplikace a použití
• Užívat Polyzyme s mátou, dokud se 

hladina kyselosti nesrovná; pak přidat 
Essentialzyme.

• Ke snížení překyseleného špatného 
trávení a zabránění kvašení, k teré mo
hou přispět ke špatným  snům a p ře ru 
šovanému spánku, užívat před  spaním  1 
lžičku AlkaLime ve vodě.

• Pro zvýšení pH užívat 2-6 kapslí Multi 
Greens 3x denně a sm íchat 1 lžičku 
AlkaLime s vodou 1 hodinu před nebo 
2 hodiny po každém jídle. Na udržení 
zásaditého pH užívat 1 lžičku AlkaLime 
jednou týdně.

• Ke stimulaci enzymatické aktiv ity  v tr á 
vicím trak tu  smíchat dohrom ady sy ro 
vou mrkvovou šťávu, šťávu z vojtěšky
a papájový džus se 2 kapkami Mineral 
Essence.

ADDISONOVA CHOROBA

Nadledvinky se skládají ze dvou částí: 
vn itřn í část se nazývá dřeň, k te rá p ro 
dukuje stresový hormon a vnější část se 
nazývá kůra, k terá produkuje důležité 
hormony zvané glukokortikoidy a aldos- 
teron. Vlivem těchto horm onů má kůra 
mnohem větší dopad na celkový zdravotní 
stav než dřeň.

Aldosteron a glukokortikoidy jsou velmi 
důležité, protože přímo ovlivňují krevní 
tlak a minerály, k teré pomáhají regulovat 
přem ěnu karbohydrátů na energii.

V případech jako je Addisonova choro
ba, produkují hormony kůry  nadledvin 
nedostatečné m nožství nebo vůbec žádné 
m nožství rozhodujících hormonů, což 
může vést až ke z trá tě  tekutin  a m inerálů 
ohrožující život v případě, že by ty to  hor
mony nebyly nahrazeny.

Addisonova choroba je autoim unitní 
onemocnění, při k terém  vlastn í im unitní 
buňky těla začnou ničit nadledvinky. Vý
znam ný zdroj organické síry sulfurzym e, 
je známý svým pozitivním  vlivem v boji 
s řadou autoim unitních chorob včetně 
lupusu, a rtritid y  a fibromyalgie.

P odpora  nad ledv inek

Přidat následující množství esenciálních 
olejů k % lžičky masážního oleje a přilo
žit jako teplý obklad přes nadledvinky 
(v horní části ledvin):

• 3 kapky hřebíčku
• 3 kapky muškátového oříšku
• 7 kapek rozmarýnu

Symptomy spojené s Addisonovou 
chorobou:
• Silná únava
• Lehké točení hlavy při vstávání
• Nevolnost
• D eprese/podrážděnost
• Chuť na slaná jídla
• Z tráta chuti k jídlu
• Svalové křeče
• Tmavá, snědá pokožka

Některé esenciální oleje obsahují che
mické složky nebo s truk tu ry , k teré hrají 
podobnou roli jako nadledvinky, což jim 
umožňuje podpořit vlastn í systém  těla 
a napomoci vyřešit ty to  nedostatky  tím, 
že posílí funkci kůry  nadledvinek. Směs 
olejů EndoFlex podporuje aktiv ity  napo
dobující funkci nadledvinek, k te ré zvyšují 
hladinu energie.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: m uškátový oříšek, 

pravý heřm ánek, hřebíček, kadidlo, nard 
SMĚSI OLEJŮ: EndoFlex, En-R-Gee, Brain 

Power, Common Sense, Clarity
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DOPLŇKY: Thyromin, Sulfurzyme, Endo- 
Gize, MultiGreens, Balance Complete, 
MegaCal, Mineral Essence, Super B

Aplikace a použití
VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, dbejte prosím  
pokynů na začátku této  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli s požadovaným  olejem 

2x denně.

AIDS (SYNDROM ZÍSKANÉ 
IMUNODEFICIENCE)

Virus AIDS napadá a infikuje im unní 
buňky, k te ré  jsou pro život nezbytné. 
Kadidlo a m yrha mají vlastnosti, k teré 
posilují im unitu. Jiné oleje např. kmín 
{Cuminum cyminum) mají na replikaci viru  
inhibiční účinek.

V květnu roku 1994 dem onstroval Dr. 
Radwan Farag z Káhirské university, 
že olej ze semen km ínu měl z 88-92% 
inhibiční účinek in v itro  proti HIV viru 
způsobujícímu AIDS. Mezi další antivirové 
esenciální oleje p a tří oregano, santál, tea 
tree  a máta.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: cypřiš, oregano, san

tál, tea tree, myrha, kadidlo, m áta, cist, 
kmín

SMĚSI OLEJŮ: Valor, Thieves, Inner Defen
se, Release, Acceptance, Valor Roll-On, 
Exodus II 

DOPLŇKY: Exodus, NingXia Red džus, 
Power Meal, ImmuPro, Longevity, Poly- 
zyme, EndoGize, Pure Protein 

PÉČE O TĚLO: Aplikace pomocí Raindrop 
techniky

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje dle v lastn í
ho výběru po dobu 30 m inut 4-6 hodin 
nebo podle potřeby.

• 2-3 kapky vybraného oleje vm asírujete 
do dlaní, dlaněmi přikry jte  nos a inha- 
lujte během dne podle potřeby.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých
olejů liší. Ať dáváte oleje do kapsle nebo je
pijete tekuté, sledujte prosím  pokyny na
začátku této  kapitoly.
• Užít 2 kapsle s 50/50 cistu a cypřiše 

2x denně.
• 2-3 kapky oleje p řidat do lžíce agáve, 

yakonu, javorového sirupu, medu, jogu
r tu  atd.

• Požadované m nožství jednotlivých olejů 
nakapat do sklenice NingXia Red džusu, 
rýžového mléka, mandlového mléka, 
kozího mléka, mrkvového džusu nebo 
do vody a vypít.

(viz  KOŽNÍ PORUCHY)

Akné vzniká následkem  nadm ěrného 
hrom adění nečisto t a mazu (oleje) produ
kovaných ve folikulech a pórech v kůži. 
Póry a vlasové folikuly se zahlcují a bak
terie  se začínají živit mazem. To vede k zá
nětu, infekci a vzniku pupínků nebo uhrů  
kolem vlasového folikulu.

Jedna z nejčastějších forem akné, Acne 
vulgaris, se vyskytuje především  u dospí
vajících v důsledku horm onální nerovno
váhy, k terá stim uluje produkci mazu.

Akné může být způsobeno horm onální 
nerovnováhou, špatnou stravou a použí
váním  chemikálií obsažených v čisticích 
prostředcích, mýdle, kosmetice, pleťové 
vodě a krémech.

Svou roli při tvorbě akné může h rát také 
stres. Podle výzkum u Dr. Toyoda v Ja
ponsku jsou akné a další kožní problémy
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přímým důsledkem fyzického a emocio
nálního stresu.^

Esenciální oleje jsou vynikající pro léčbu 
akné, protože rozpouštějí maz, ničí bak te
rie a udržují kyselinový povlak pokožky. 
Přírodní hormonální krémy jako tělový 
krém Prenolone Plus Body Cream nebo 
jemné sérum  Progessence Plus Serum mo
hou pomoci při problémech horm onální ne
rovnováhy, k teré přímo ovlivňují pokožku.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: pelargónie, vetiver, 

santál, pačule, levandule, pravý nebo 
řím ský heřm ánek, cedrové dřevo, 
eukalyptus [E.radiatá], Niaouli (M. 
quinquenerviá)

SMĚSI OLEJŮ: Melrose, Purification, Har
mony

DOPLŇKY: Mineral Essence, Detoxzyme, 
MultiGreens, ICP, ComforTone, Essen- 
tialzyme, Ningxia W olfberries (sušené). 
Omega Blue, Digest + Cleanse, Balance 
Complete 

MASÁŽNÍ OLEJE, KRÉMY A MÝDLA: A R T  

Foaming Cleanser, A R T Purifying To
ner, Boswellia W rinkle Cream, Satin 
Facial Scrub Mint, Melaleuca-Geranium 
Bar Soap, Prenolone Plus Body Cream, 
Essential Beauty Serum

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji.
• jemně vm asírovat 3-5 kapek čistého 

nebo ředěného oleje se směsí olejů V-6 
do m astných oblastí 1-3x denně. Pro 
m aximální užitek denně s třída t oleje.

prostředí, vztek, prach, kousnutí hmyzem 
a další. Může ovlivnit následující:
• Dýchání -  dýchavičnost, nam áhavé dý

chání
• Ústa -  otoky r tů  nebo jazyka, svědění 

r tů
• Trávicí tra k t -  průjem, zvracení, křeče
• Pokožka -  vyrážky, derm atitida
• Nos -  kýchání, ucpání, krvavý nos 

Potravinové alergie se liší od p o tra 
vinové intolerance. Potravinové alergie 
znamenají reakci im unitního systému, 
zatímco potravinové intolerance znam e
nají g astro in testináln í reakce a jsou dale
ko běžnější.

Arašídy například často způsobují ce
loživotní alergie vzhledem  k arašídovým  
proteinům , k teré se stávají terčem  pro tilá
tek im unitního systém u jako cizí vetřelci. 
Naopak, intolerance pasterovaného krav
ského mléka způsobující křeče a průjem  
vzniká v důsledku neschopnosti štěpit 
laktózu (mléčný cukr) při nedostatku 
enzymu laktázy.

Potravinové alergie jsou často spojeny 
s konzum ací arašídů, škeblí, ořechů, pše
nice, kravského mléka, vajec a sóji. Kojenci 
a děti jsou daleko náchylnější na po trav i
nové alergie než dospělí vzhledem  k ne- 
vyvinutosti jejich im unitního a trávicího 
systému.

Důsledná střevn í očista je jedním  z nej
lepších způsobů potlačení většiny alergií. 
Začněte s ICP, ComforTone, Essentialzyme 
a JuvaTone.

Alergie je výsledkem reakce na mnoho 
různých situací. Mohou ji spouštět např. 
potraviny, pyl, chemikálie z okolního

Alkalóza je stav, kdy je pH střevního 
trak tu  a krve nadm ěrně alkalické. Zatímco 
m írná zásaditost je nezbytná pro dobré 
zdraví, nadm ěrná zásaditost může způso
bit problémy a vyústit v únavu, depresi, 
podrážděnost a nemoci.

Nejlepší způsob, jak snížit vn itřn í pH 
těla, je jíst potraviny s vysokým  obsahem
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bílkovin [maso, vejce, mléčné výrobky, 
semena, ořechy, luštěniny atd.).

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: m áta, citron, pom e

ranč, pelyněk estragon, fenykl, zázvor, 
pačule, citrónová tráva 

SMĚSI: Di-Gize, GLF, EndoFlex 
DOPLŇKY: Essentialzyme, ICP, Allerzyme, 

ComforTone, Digest + Cleanse, Pure 
Protein, Power Meal

6 B S 1 9
(viz ZÁVISLOSTI)

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: levandule, heřm ánek 

římský, rojovník, smil, pom eranč 
SMĚSI: Juva Cleanse, GLF, Forgiveness, 

Acceptance, Valor, Valor Roll-On, Moti
vation, W hite Angelica 

DOPLŇKY: JuvaTone, ICP, ComforTone, Su
per B, Power Meal, Detoxzyme, M aster 
Formula HIS nebo HERS

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje dle vlast
ního výběru po dobu 30 m inut každých 
4-6 hodin nebo podle potřeby.

• 2-3 kapky vybraného oleje vm asírujete 
do dlaní, dlaněm i p řik ry jte  nos a inha- 
lujte během dne podle potřeby.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi čisté nebo zředěné v závislosti na 
použitém  oleji nebo olejích.
• 1-2 kapky čistého [nezředěného} oleje 

na spánky nebo zadní stranu  krku něko
likrá t denně.

• Přiložit teplý obklad s 1-2 kapkam i vy
braného oleje na játra.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Ať dáváte oleje do kapsle nebo

je pijete v tekutém  stavu, sledujte prosím  
pokyny na začátku této  kapitoly.
• Užít 1 kapsli s 6 kapkam i vybraného 

oleje a směsí olejů V-6 nebo olivového 
oleje jednou denně.

• 2-3 kapky oleje p řidat do lžíce agáve, 
yakonu, javorového sirupu, medu, jogu
rtu  atd.

• Požadované m nožství olejů nakapat do 
sklenice NingXia Red džusu, rýžové
ho mléka, mandlového mléka, kozího 
mléka, mrkvového džusu nebo do vody 
a pak vypít. Sledujte pokyny na začátku 
této  kapitoly.

ALOPECIA AREATA (ZTRÁTA VLASŮ)

Alopecia je zánětlivé onemocnění způso
bující z trá tu  vlasů, k te ré je druhou nejčas
tější příčinou plešatosti v USA. Srovnávací 
studie provedená ve Skotsku v nemocnici 
Aberdeen Royal Infirm ary ukázala, že 
určité esenciální oleje byly neobyčejně 
účinné proti té to  nemoci."^’̂

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: levandule, kadidlo, 

tym ián, cedrové dřevo, rozm arýn 
SMĚSI: Mister, Juva Cleanse 
Recept na Alopecia Areata:
• 4 kapky rozm arýnu
• 4 kapky tym iánu
• 4 kapky levandule
• 4 kapky cedrového dřeva
• 4 kapky kadidla

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

• Z ředit 5 kapek esenciálního oleje ve
20 kapkách směsi olejů V-6, hroznového 
nebo kokosového oleje a vm asírovat do 
pokožky hlavy před  spaním.
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ALS (LOU GEHRIGOVA CHOROBA)

Lou Gehrigova choroba je jiný název pro 
Amyotrofickou laterální sklerózu (zkratka 
ALS), degenerativní onemocnění nervů. 
ALS postihuje nervová vlákna v míše, k terá 
ovládají vůlí ovlivnitelné svalové pohyby.

K udržení tonusu vyžadují svaly nepře
tržitou stimulaci přidruženým i nervy. Od
stranění nebo odum ření těchto nervů vede 
ke svalové atrofii. N edostatek kontroly 
nutí svaly do spasmu, což vede k záškubům  
a křečím. Smyslové cesty nejsou ovlivněny, 
takže cit se u postižených svalů neztrácí. 

Jalovec podporuje funkci nervů.
Kadidlo pom áhá očistit emoce od s tra 

chu a hněvu, k terý  je společný u lidí trp í
cích tím to neurologickým onemocněním. 
Při onemocnění touto nemocí mají lidé 
často sebevražedné sklony.

Směsi Hope, Joy, Gathering a Forgi
veness pomáhají jednotlivcům  vyrovnat 
se s psychickými a emocionálními aspekty  
nemoci.

U neurologických onemocnění se často 
vyskytuje nedostatek s í r y . Síra vyžaduje 
vápník a vitam ín C nutné pro metaboliz- 
mus těla. Doplňky Super B a Sulfurzyme 
společně pomáhají při regeneraci poškoze
ných nervů a myelinové pochvy.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: rozm arýn, kadidlo, 

smil, šalvěj lékařská, jalovec, hřebíček, 
kardam om  

SMĚSI: Hope, Joy, Gathering, Brain Power, 
Clarity, Forgiveness 

R ecept na  ALS:
• 3 kapky rozm arýnu
• 1 kapka modrého eukalyptu
• 1 kapka ylang ylang
• 2 kapky hřebíčku
DOPLŇKY: Sulfurzyme, MultiGreens, Me- 

gaCal, Super C, Super C Chewable, Super 
B, Longevity Softgels, Omega Blue,
PD 80/20

PRŮVODCE p o u ž i t í m

KRÉMY PRO PÉČÍ O TĚLO: Prenolone Plus 
Body Cream

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje dle vlast
ního výběru po dobu 30 m inut každých 
4-6 hodin nebo podle potřeby.

• 2-3 kapky vybraného oleje vm asírovat 
do dlaní, dlaněmi p řik rý t nos a inhalo- 
vat během dne podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky doporučeného oleje 
na vatový tam pon nebo tkaninu a vložit 
do ventilátoru v domě, autě, hotelovém 
pokoji atd.

• Pokud se rozptyluje vzduchem v noci při 
spaní, nastav te autom atické vypínání na 
požadovaný čas.

POVRCHOVÉ:

Můžete aplikovat jednoduché oleje nebo 
směsi čisté nebo zředěné v závislosti na 
použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více inform ací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 1-3 kapky ředěného oleje 

50/50 na reflexní body mozku na čele, 
spáncích a na kostnatých výběžcích za 
ušním  boltcem (přím o za ušima).

• Použít přím ou aplikaci tlakem, vm asíro
vat 6-10 kapek ředěného oleje 50/50 od 
záhlaví dolů podél krku a páteře.

• Nakapat několik kapek oleje na mycí 
kartáč a důrazně v tíra t podél páteře 
(vždy používat přírodní kartáč, jelikož 
oleje mohou rozpouště t plastové sou
části).

• 3x měsíčně použít Raindrop techniku.

ALZHEIMEROVA CHOROBA

Přes 4 miliony Američanů trp í Alzhei- 
merovou chorobou. Ve Fram ingham ské 
studii byl zjištěn tém ěř dvojnásobný 
výskyt Alzheimerovy choroby u jedinců 
s vysokou hladinou hom ocysteinu. Hliník 
je i nadále spojován s Alzheimerem, přesto
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jsou s ta rš í Američané vyzýváni, aby se ka
ždoročně nechali naočkovat proti chřipce 
injekcemi, k teré obsahují hliník jako látku 
zvyšující účinek antigenu. Zjistilo se, že 
esenciální oleje z pepře, grapefru itu  a fe- 
nyklu stim ulují mozkovou činnost.6 Máto
vý olej je užitečný při ochraně proti s tresu  
a toxinům  v mozkových buňkách /

Vedoucí neurolog ve W ashingtonu, D. C. 
Dr. Richard Restick uvedl, že udržování 
norm álního synaptického přenášení sig
nálu by mohlo předcházet m noha druhům  
neurologického poškození v těle.

Esenciální oleje s vysokým  obsahem  
sesquiterpenů, jako je vetiver, cedrové 
dřevo, pačule, pravý heřm ánek, myrha, 
m eduňka a santál, vynikají schopností 
procházet skrz barié ru  mezi krevním  
řečištěm  a mozkem. Následující oleje jsou 
obecné mozkové stim ulanty:

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: santál, zázvor, m ušká

tový oříšek, pravý heřm ánek, nard, 
eukalyptus (E. globulus), kadidlo, pačule, 
cedrové dřevo, m yrha 

Smil podporuje ak tiv itu  neurotran- 
sm iterů. Muškátový oříšek je obecný 
mozkový stim ulant a napodobuje ak tiv i
tu  kůry  nadledvin.

SMĚSI: Brain Power, Common Sense, Valor, 
Valor Roll-On, Clarity, Harmony, Ruta- 
VaLa

DOPLŇKY: MultiGreens, Power Meal, Sul- 
furzyme, Essentialzyme, Mineral Essen
ce, M aster HIS nebo HERS, Super C, Su
per C Chewable, MegaCal, Omega Blue

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje dle vlast
ního výběru po dobu 30 m inut každých 
4-6 hodin nebo podle potřeby.

• 2-3 kapky vybraného oleje vm asírujete 
do dlaní, dlaněm i p řik ry jte  nos a inha- 
lujte během  dne podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky doporučeného oleje 
na vatový tam pon nebo tkaninu a vložit 
do ventilá toru  v domě, autě, hotelovém 
pokoji atd.

• Pokud se rozptyluje vzduchem v noci při 
spaní, nastav te autom atické vypínání na 
požadovaný čas.

POVRCHOVÉ:

• Aplikovat 1-2 kapky přímo na reflexní cen
tra  mozku. Tyto body zahrnují čelo, spán
ky a kostnaté výběžky za ušním boltcem 
[přímo za ušima). Aplikovat oleje a mír
ným přímým tlakem na oblast mozkového 
kmene [centrální horní část krku v záhla
ví) pokračovat dolů podél páteře.

• Aplikovat 1-2 kapky čistého oleje na Vita 
Flex body mozku na chodidlech l-2x 
denně.

• Používat Raindrop techniku jednou za 
dva týdny.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých
olejů liší. Ať dáváte oleje do kapsle nebo
je pijete v tekutém  stavu, sledujte prosím
pokyny na začátku této  kapitoly.
• 2-3 kapky oleje p řidat do lžíce medu, 

agáve, yakonu, javorového sirupu, jogu
rtu  atd.

• P řidat 3-4 kapky oleje do sklenice Nin- 
gXia Red džusu, rýžového mléka, m an
dlového mléka, kozího mléka, m rkvové
ho džusu nebo do vody a pak vypít.

c m }

„Analgetikum" je definováno jako slou
čenina, k te rá  se váže s m nožstvím  úzce 
spojených specifických receptorů  v cent
rálním  nervovém systému, aby blokovala 
vním ání bolesti nebo ovlivnila emocionál
ní reakci na bolest. Několik esenciálních 
olejů má analgetické vlastnosti.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: smil, jablečník, svaté 

dřevo, elemi, libavka, levandule, kopaiva
i
i
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SMĚSI: PanAway, Aroma Siez, Deep Relief 
Roll-On, Thieves, Inner Defense, Brain 
Power, Relieve It

SMĚSI KE ZMÍRNĚNÍ BOLESTI: S t e j n é  m n o ž 

s t v í  l i b a v k y ,  s m r k u  a  č e r n é h o  p e p ř e

Aplikace a použití
POVRCHOVĚ:

• Smíchat stejné m nožství libavky, sm rku 
a černého pepře a v tíra t se směsí olejů 
V-6.

• Můžete také aplikovat 2-3 kapky na Vita 
Flex body jater na pravém chodidle.

• Užitečná a osvěžující je jedna kapka pod

i
I

Anémie je stav způsobený nedostatkem  
červených krvinek. Může být mnoho p ří
čin anémie, proto by bylo lepší konzulto
vat správnou diagnózu s lékařem. K této 
poruše může p řispět nutriční nedostatek 
železa nebo vitam ínu B12, ale i nesprávná 
funkce jater. Očista jater a nutriční obživa 
při zvyšování počtu červených krvinek 
určitě pomohou.

Doporučení
JEDNODUCHĚ OLEJE: řím ský heřm ánek, 

tymián, kadidlo, smil, citron, saturejka, 
rozm arýn 

SMĚSI: Juva Cleanse, Di-Gize, EndoFlex, 
Juva Flex

DOPLŇKY: JuvaPower, MultiGreens, HRT, 
Super B, Rehemogen, JuvaSpice (na salá
ty  a vaření)

Aplikace a použití
VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Ať dáváte oleje do kapsle nebo 
je pijete v tekutém  stavu, sledujte prosím  
pokyny na začátku této  kapitoly.
• Užít 2x denně 2 kapsle naplněné smilem 

a čistem ve stejném poměru.

2-3 kapky oleje přidat do lžíce agáve, yako- 
nu, javorového sirupu, medu, jogurtu atd. 
P řidat požadované m nožství oleje do 
sklenice NingXia Red džusu, rýžové
ho mléka, mandlového mléka, kozího 
mléka, mrkvového džusu nebo do vody 
a pak vypít.

ANEURYSMA (VÝDUŤ)

Aneuryzm ata jsou slabá m ísta na cévní 
stěně, k te rá se vydouvají a mohou prask
nout. V případě mozkových výdutí může 
prasknutí cévy způsobit m rtvici, což 
může m ít za následek sm rt nebo ochrnutí. 
(Ú m rtnost v USA je přes 50%.) Ihned kon
tak tu jte  svého lékaře.

Některé esenciální oleje a doplňky s tra 
vy podporují kardiovaskulární systém  
a pomáhají regulovat krev. Cypřiš posiluje 
kapilární a cévní stěny. Smil pom áhá roz
pouště t krevní sraženiny.

D oporučení
JEDNODUCHĚ OLEJE: smil, cypřiš, cistus, 

citron
SMĚSI: Aroma Life, Juva Cleanse, Detoxzy- 

me, Essentialzyme, Purification 
DOPLŇKY: NingXia Red džus, BLM, Essen

tialzyme, Pure Protein, Ningxia Wolf- 
berries (sušené) CardiaCare, Digest + 
Cleanse 

Recept na aneurysma:
• 5 kapek cistu
• 1 kapka smilu
• 1 kapka cypřiše

Aplikace a použití
POVRCHOVĚ:

• Zředit esenciální oleje se sm ěsí olejů V-6 
50/50 a m asírovat na zadní části krku
a hlavy 3-5x denně.

• Rozptylovat vzduchem po dobu 30 mi
nut 4-6x denně nebo podle potřeby

• Požití: 2 kapsle 2x denně 50/50 s čistem 
a cypřišem.



z d r a v o t n í  p r ů v o d c e

ANGINA PECTORIS

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: hřebíček, smil, z lato

býl, pomeranč, citron, libavka 
SMĚSI: Di-Gize, Aroma Life, Peace & Cal

ming, Stress Away Roll-On, Valor, Valor 
Roll-On, RutaVaLa, RutaVaLa Roll-On, 
Longevity 

DOPLŇKY: NingXia Red džus, kustovnice 
NingXia (sušená). Omega Blue, MegaCal, 
Longevity Softgels, Essentialzyme, De- 
toxzyme

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete aplikovat jednoduché oleje nebo 
směsi čisté nebo zředěné v závislosti na 
použitých olejích.
• Aplikovat 1-3 kapky čistého oleje na 

oblast srdce l-3x denně.
• Aplikovat na levou stranu  hrudníku, 

levé ram eno a zadní část krku.
VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Ať dáváte oleje do kapsle nebo 
je pijete v tekutém  stavu, sledujte prosím  
pokyny na začátku té to  kapitoly.
• Užít 2 kapsle 2x denně.
• 2-3 kapky oleje p řidat do lžíce agáve, 

yakonu, javorového sirupu, medu, jogu
rtu  atd.

• Vmasírovat 1 kapku každého z 2 nebo
3 doporučených olejů na Vita Flex body 
srdce na chodidle, ruce a paži podle 
potřeby.

• P řidat požadované m nožství olejů do 
sklenice NingXia Red džusu, rýžové
ho mléka, mandlového mléka, kozího 
mléka, mrkvového džusu nebo do vody 
a pak vypít.

ANGÍNA 
' (ZÁNĚT MANDLÍ/TONSILITIDA)

Krční mandle jsou lymfatická tkáň  na 
horním  patře  zadní strany  krku, k terá bo
juje proti infekcím. Pokud jsou nakažena 
streptokokovou bakterií, zanítí se a způso
bí onem ocnění známé jako angína, akutní 
zánět krčních mandlí.

V šedesátých a sedm desátých letech 
bylo populární m andle při nakažení od
stran it. Avšak odnětí mandlí se provádí 
mnohem méně od té doby, kdy vědci zjis
tili, jak důležitou úlohu mandle hrají při 
ochraně a boji proti infekčním chorobám 
a optim alizaci im unitní reakce.

Nosní mandle je um ístěna v zadní části 
nosohltanu (známé i jako nosohltanové 
mandle) a rovněž se může nakazit -  one
m ocnění známé jako adenoitida (zánět 
nosní mandle).

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: myrha, jablečník, ka

sie, okotea, oregano, saturejka, kafrov- 
ník, tym ián, hřebíček, tea tree  

SMĚSI OLEJŮ: Melrose, Exodus 11, Im- 
muPower, Thieves 

DOPLŇKY: Inner Defense, Super C 
Chewable, Detoxzyme, Super C, Mineral 
Essence

ÚSTNÍ:  Thieves Spray, ústn í voda Thieves 
Fresh Essence Plus Mouthwash, Thieves 
Lozenges

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

• Přidat několik kapek esenciálního oleje 
do misky s vroucí vodou. Obličej nas ta 
vit nad misku. Hlavu zakrý t ručníkem.
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aby mělo odpařování dobrý účinek. Opa
kovat 2-3x denně.

• Pokud se rozptyluje vzduchem v noci při 
spaní, nastav te autom atické vypínání na 
požadovaný čas.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
informací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiďte pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 1-3 kapky oleje zředěného 

50/50 na hrdlo, hrudník  a zadní část 
krku 2-4x denně.

• Můžete také aplikovat 1-3 kapky oleje 
na Vita Flex body plic na chodidlech l-3x 
denně.

• Přiložit teplý obklad s 1-2 kapkami vy
braného oleje na hrdlo a oblast h rudn í
ku 2-3x denně.

• Podstoupit Raindrop techniku každý 
týden.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více informací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• 2-3 kapky oleje p řidat do lžíce agáve, 

yakonu, javorového sirupu, medu, jogur
tu  atd. 3-5x denně.

• Přidat požadované m nožství olejů do 
rýžového mléka 2-4x denně. Pro větší 
úlevu je dobré rýžové mléko ohřát a po
malu upíjet.

• Přidat kapku na jazyk nebo pod něj 2-6x 
denně nebo podle potřeby.

• Kloktat směs esenciálních olejů s vodou 
4-8x denně.

(viz ZÁVISLOSTI)

Zatímco role psychoterapie zůstává 
nepostradatelná, inhalace esenciálních 
olejů může natolik zm ěnit emoce, že p ro 

vede změnu v podprahové psychologii 
nebo narušených vzorech myšlení, k teré 
podporují toto sebedestruk tivn í chování. 
Toho je dosaženo schopností vůně přímo 
stim ulovat amygdalu, k terá je součástí 
em ocionálního centra mozku známého 
jako limbický systém.

Mnoho esenciálních olejů, jako citron 
a zázvor může při pravidelné inhalaci 
potlačovat em ocionální závislost anorek- 
tických jedinců na předčasné sm rti.

Mnoho lidí s anorexií věří, že si neza
slouží být zdraví nebo milováni, pokud 
nejsou „hubení".

Mentální anorexie (anorexie nervosa) je 
porucha příjmu potravy charakterizovaná 
celkovým odm ítáním  potravin  a skuteč
ným hladověním. To může nebo nem usí 
být doprovázeno bulim ií (chování ve stylu 
přejedení a následné vypuzení potravy).

Mnozí lidé, k te ří jsou anorektici, trp í 
život ohrožujícím nedostatkem  živin 
a m inerálních látek. N edostatek hořčíku 
a draslíku může ve skutečnosti vyvolat 
poruchy srdečního ry tm u a srdeční zá
stavu. Je zcela nezbytné, aby byly vápník, 
hořčík, draslík  a další chybějící m inerály 
doplněny.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLCJE: citron, m andarinka 

zelená, zázvor, m andarinka 
SMĚSI: Valor, Motivation, Brain Power, 

Valor Roll-On, Stress Away Roll-on 
DOPLŇKY: Mineral Essence, Balance Com

plete, MegaCal, Power Meal, Essentialzy- 
me. Omega Blue

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje dle vlast
ního výběru po dobu 30 m inut každých 
4-6 hodin nebo podle potřeby.

• 2-3 kapky vybraného oleje vm asírujete 
do dlaní, dlaněmi přik ry jte  nos a inha- 
lujte během dne podle potřeby.



ZD R A VO T N Í  PRŮVODCE

• Nakapat 2-3 kapky doporučeného oleje 
na vatový tam pon nebo tkaninu a vložit 
do ventilá toru  v domě, autě, hotelovém 
pokoji atd.

POVRCHOVÉ:

Můžete aplikovat jednoduché oleje nebo 
směsi čisté nebo zředěné v závislosti na 
použitém  oleji nebo olejích.
• Aplikovat 1-2 kapky (nezředěného) oleje 

na spánky nebo zadní stranu  krku podle 
potřeby.

• Užitečná a osvěžující je jedna kapka pod 
nos.

ANTIBIOTIKA-v e d l e jš í  ÚČINKY

Syntetické antibiotické léky ničí bez 
rozdílu užitečné a škodlivé bakterie. To 
může m ít za následek kvasinkové infekce 
včetně kandidózy, průjem , špatné v s tře 
bávání živin, únavu, degenerativní nemoci 
a mnoho dalších problémů.

Prům ěrný dospělý má neustále ve s třev 
ním tra k tu  1,35-1,8 kg užitečných bak terií 
nebo střevn í flóry, k te ré  podporují zdravé 
trávení a im unitní funkce těla a podporují 
následující tělesné funkce:
• P ředstavují p rvní linii obrany proti 

bakteriáln ím  a virovým  infekcím
• Produkují vitam íny B
• Udržují rovnováhu pH
• Působí proti p řerů stán í kvasinek a plísní
• Pomáhají při trávícím  procesu

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: máta, m áta klasnatá, 

citron
SMĚSI: Di-Gize, Purification, Thieves, GLF, 

EndoFlex
DOPLŇKY: Life 5, Balance Complete, Power 

Meal, Mineral Essence, Inner Defense, 
Digest + Cleanse, Juva Cleanse

• Life 5: během léčení antibiotiky užívat 
2-3 kapsle na lačno před  jídlem

• Po skončení léčení antibiotiky pokračo
vat v užívání Life 5 po 10-15 dnů

Antiseptikum  zabraňuje rů stu  patogen
ních organism ů. Mnoho esenciálních olejů 
má silné antiseptické vlastnosti. Je zdoku
mentováno, že esenciální oleje z hřebíčku 
a tym iánu ničí přes 50 druhů bakterií 
a více než 10 druhů plísní.

Další účinné esenciální oleje zahrnují 
skořici, kasii, tea tree, oregano a saturejku.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: tym ián, hřebíček, 

oregano, rozm arýn, saturejka, eukalyp- 
tus [E.globulus, E. dives, E.polybractea, 
E.radiatá), lavandin, skořice, kasie, 
kafrovník, tea tree  

SMĚSI: Purification, Melrose, R.C., Breathe 
Again Roll-On, Thieves 

DOPLŇKY: Inner Defense, Exodus 
DOMÁČÍ ČISTIČE A DESINFEKČNÍ PROSTŘEDKY: 

Thieves Lozenges, Thieves Fresh Essen
ce Plus Mouthwash, Thieves Foaming 
Hand Cleanser, Thieves W aterless Hand 
Purifier, Thieves Household Cleaner, 
Thieves Cleansing Bar Soap

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby k vyčištění 
vzduchu.

• Nakapat 2-3 kapky oleje na vatový tam 
pon nebo tkaninu a vložit do ventilátoru 
v domě, autě, hotelovém pokoji atd.

• Pokud se rozptyluje vzduchem v noci při 
spaní, nastav te autom atické vypínání na 
požadovaný čas.

POVRCHOVÉ:

Můžete aplikovat jednoduché oleje nebo 
směsi čisté nebo zředěné v závislosti na 
použitém  oleji nebo olejích. Pro poměr 
m nožství a podrobné inform ace o aplikaci 
olejů na pokožku se řiď te výše uvedenými 
pokyny.
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Aplikovat 1-2 kapky ředěné 50/50 a jem
ně vetřít na postiženou oblast.

ANTRAX (SNĚŤ SLEZINNÁ)

Bakterie sněti slezinné (Bacillus anthra- 
cis] je jednou z nejstarších a nejnebezpeč
nějších nemocí. Existují tř i převládající 
typy:
• Externí, získané z kontaktu  s nakažený

mi m rtvým i zvířaty
• Vnitřní, získané z dýchání vzdušných 

spor sněti
• Bojové, vyvinuté pro biologickou válku. 

Toto je nejnebezpečnější/nejvíce sm rto 
nosná varian ta
Když vzdušný typ  sněti vnikne do plic, 

je z 90 procent smrtelný, pokud se ve vel
mi rané fázi infekce nepodají antibiotika. 
Sněť však často není diagnostikována až 
do doby, kdy je na antibiotika pozdě.

Externí druhy sněti mohou být p řene
seny kontaktem  s kůží a vlnou zvířat. Za
tímco v posledních letech očkování a an ti
biotika zastavily nákazu snětí, vyvinuly se 
nové kmeny, k teré jsou odolné vůči všem 
protiopatřením .

Tymiánový olej je podle Dr. Jeana Valne- 
ta  efektivní proti sněti slezinné^. Za tuto 
činnost jsou zodpovědné dva vysoce anti- 
mikrobiální fenoly v tym iánu -  carvacrol 
a tymol.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: tym ián, oregano, h ře 

bíček, skořice, citronela, citrónová tráva 
SMĚSI: Exodus 11, Thieves, The Gift, Im- 

muPower, Melrose, Longevity 
DOPLŇKY: Inner Defense, ImmuPro, 

NingXia Red džus. Super C, Super C Che- 
wable

DOMÁCÍ ČISTÍCÍ A DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY:

Thieves Household Cleaner, Thieves 
Spray, Thieves W aterless Hand Purifier, 
Thieves Foaming Hand Soap, Thieves 
Wipes

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 15-30 m inut 4-6x denně 
nebo podle potřeby k vyčištění vzduchu.

POVRCHOVÉ:

• Používat oleje čisté nebo řed it 50/50 na 
ruce a další exponované oblasti pokožky.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

• Užít 1 kapsli 4x denně, s tříd a t oleje.

APNOE (ZÁSTAVA DECHU)

Apnoe je dočasná zástava dechu během 
spánku. Snižuje kvalitu spánku, což má za 
následek chronickou únavu, snížené imu
nitní funkce a nedostatek  energie.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: smrk, jedle balzámová 

(Idaho), cedrové dřevo, jalovec, ylang 
ylang

SMĚSI: Clarity, Valor, Valor Roll-On, Com
mon Sense, Stress Away Roll-On, Ruta- 
VaLa, W hite Angelica, Sacred Mountain, 
P resent Time 

DOPLŇKY: Thyromin, MultiGreens, Super B, 
Inner Defense, Ultra Young + Oral Spray

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut 3-4x denně 
nebo podle potřeby.

• Rozptylovat vzduchem v noci při spaní. 
Můžete nastav it časovač na požadova
nou dobu s autom atickým  vypínáním .

POVRCHOVÉ:

Můžete aplikovat jednoduché oleje nebo 
směsi čisté nebo zředěné v závislosti na 
použitých olejích.

• Vmasírovat 2-4 kapky čistého oleje do 
chodidel těsně před  spaním.



z d r a v o t n í  p r ů v o d c e

i.rgTffam
■  OSTEOARTRÓZA

O steoartróza (zánět kostních kloubů] 
znam ená poruchu kloubní chrupavky, k te 
rá tvoří výplň mezi kostm i v kloubu. Jak 
chrupavka ubývá, začínají se kosti kloubu 
tř í t  o sebe a opotřebovávat.

Revmatoidní a rtr itid a  je naopak způso
bena otokem a zánětem  synoviální mem
brány, k te rá  tvoří obložení kloubu.

P řírodní pro tizánětlivé látky, jako je 
pravý heřm ánek a libavka, jsou v kombi
naci s obnoviteli chrupavky (g lukosam in/ 
cbondroitin] silné p řírodn í léky na art- 
rózu.

Nejlepší p řírodn í protizánětlivé látky 
zahrnují tuky  bohaté na omega-3 a esenci
ální oleje, např. m uškátový oříšek, libavka, 
pravý heřm ánek a jedle balzám ová (Ida
ho). Nejlepší obnovitelé chrupavky jsou 
kolagen typu 11 a glukosam in obsažené 
v prášku BLM.

Muškátový oříšek je zdrojem  myris- 
ticinu, jehož protizánětlivé účinky byly 
zkoum ány v několika studiích. Při požití 
vn itřně  nebo při povrchové aplikaci inhi- 
buje zánětlivé prostaglandiny. Hřebíček 
vykazuje podobnou aktivitu .

Modrý sesquiterpen  cham azulen v n ě
meckém heřm ánku také vykazuje silnou 
protizánětlivou ak tiv itu  při použití jak 
povrchově, tak  vn itřně.

Methyl salicylát je hlavní složkou libav- 
ky, k terá  se podobně jako účinná látka 
v aspirinu přirozeně nachází ve směsi 
PanAway. Má silné protizánětlivé a anal- 
getické vlastnosti.

Glukosamin a cbondroitin jsou dvě nej
mocnější p řírodn í sloučeniny pro regene
raci chrupavky a jsou hlavním i přísadam i 
v doplňku BLM.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: jedle balzám ová (Ida

ho), eukalyptus [E. globulus), kadidlo.

libavka, svaté dřevo, máta, kozlík, pravý 
heřm ánek, kopaiva, smil

SMĚSI: PanAway, Relieve It ,  Aroma Siez, 
Deep Relief Roll-On

DOPLŇKY: ICP, JuvaPower, JuvaTone, Sulfur- 
zyme, BLM, Detoxzyme, Essentialzyme, 
MegaCal, Longevity Softgels

MASÁŽNÍ OLEJE A KRÉMY: Ortho Sport m a
sážní olej. Ortho Ease m asážní olej

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky oleje na vatový tam 
pon nebo tkaninu a vložit do ventilátoru 
v domě, autě, hotelovém pokoji atd.

• Pokud se rozptyluje vzduchem v noci při 
spaní, nastav te  autom atické vypínání na 
požadovaný čas.

POVRCHOVÉ:

• Zředit 5-10 kapek oleje v 1 lžíci směsi 
olejů V-6 a n a třít na potřebné místo. 
Esenciální oleje se také mohou apliko
vat čisté, poté následuje aplikace směsi 
olejů V-6.

• Užitečná a osvěžující je 1 kapka pod nos.
• Masáž těla: Masážní oleje Ortho Sport 

Massage Oil nebo Ortho Ease Massage 
Oil nabízí výraznou úlevu.

DOPLŇKY: Detoxikace těla a posílení klou
bů jsou důležité. Zam ěřte se na očistu 
tlustého střeva a jater:

• BLM: Užít 2-4 kapsle 2x denně
• MegaCal: Vmíchat 1 lžičku do vody před 

spaním
• ImmuPro: Užít 2-3 kapsle 3x denně
• ICP: Ráno přidat 2 odm ěrky do vody 

nebo džusu
• JuvaPower: Před spaním  přidat 2 od

m ěrky do vody nebo džusu
• Rehemogen: Čistí krev, k terá může ob

sahovat toxiny blokující absorpci živin 
a kyslíku do buněk (viz Oběh)

• Omega Blue: Užít 1-3 kapsle denně
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■  REVMATICKÁ ARTRITÍ DA
Revmatická (revm atoidní] a rtr itid a  je 

bolestivé zánětlivé onem ocnění kloubů, 
vyznačující se otokem, zahušťováním  
a zánětem  synoviální m em brány lemující 
kloub. O steoartróza se naproti tomu vy
značuje rozpadem  kloubní chrupavky bez 
otoku nebo zánětu.

Revmatická a rtritid a  je klasifikována 
jako autoim unitní onemocnění, jelikož je 
způsobena útokem vlastního im unitního 
systému na klouby.

Další faktory, k teré mohou zhoršit a r
tritidu:
• Nedostatek m inerálů a dalších živin
• M ikroorganismy a toxiny
• Nedostatek příjmu vody

Esenciální oleje pomáhají potlačit boles
ti a infekce. V případech, kde je a rtritid a  
způsobena infekčními organismy, jako je 
lymská borelióza (^Borrelia burgdorferi], 
chlamydie a salmonela, mohou esenciální 
oleje působit proti infekci a jako prevence.

Vysoce antim ikrobiální esenciální oleje 
zahrnují saturejku, rozm arýn, tea tree  
a oregano. Při povrchové aplikaci proni
kají esenciální oleje snadno do krevního 
řečiště.

Hlavní složka doplňku sulfurzym e -  
MSM je jeden z nejúčinnějších přírodních 
doplňků na zm írnění bolesti související 
s revm atism em  a artritidou.

MSM je předm ětem  řady klinických 
studií a byl předm ětem  rozsáhlé studie Dr. 
Ronalda Lawrence, k terý  ve své klinické 
praxi úspěšně léčí revm atism us a artritidu .

Glukosamin a chondroitin jsou také 
silné přírodní látky, k teré snižují zánět, 
zastavují postup artrózy  a regenerují 
chrupavku. Jsou základním i součástm i 
doplňku BLM.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: m uškátový oříšek,

hřebíček, saturejka, rozm arýn, tea tree,
smil, jedle balzámová (Idaho), borovice.

eukalyptus (E. globulus], kopaiva, m yr
ha, kadidlo, libavka, svaté dřevo, kozlík

SMĚSI: PanAway, Relieve I t,  Aroma Siez, 
Deep Relief Roll-On

DOPLŇKY: BLM, Detoxzyme, Sulfurzyme, 
MegaCal, M aster Formula HIS nebo 
HERS, Mineral Essense, Essentialzyme, 
Longevity Softgels, ImmuPro

MASÁŽNÍ OLEJE A KRÉMY: Ortho Ease m a
sážní olej. Ortho Sport m asážní olej

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby k vyčištění 
vzduchu.

• 2-3 kapky vybraného oleje vm asírujete 
do dlaní, dlaněmi p řik ry jte  nos a inha- 
lujte během dne podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky oleje na vatový tam 
pon nebo tkaninu a vložit do ventilátoru 
v domě, autě, hotelovém pokoji atd.

• Pokud se rozptyluje vzduchem v noci při 
spaní, nastav te autom atické vypínání na 
požadovaný čas.

POVRCHOVÉ:

• Zředit 5-10 kapek oleje v 1 lžíci směsi 
olejů V-6 a aplikovat na potřebné místo. 
Esenciální oleje se také mohou apliko
vat čisté, poté následuje aplikace směsi 
olejů V-6.

• Vmasírovat 2-4 kapky čistého oleje do 
chodidel těsně před  spaním.

• Přiložit rozehřátý  obklad jednou denně 
s oleji vlastního výběru na záda.

• Můžete také aplikovat 2-3 kapky na Vita 
Flex body na chodidlech

• M asírovat oleje vlastního výběru sm í
chané se směsí olejů V-6 a m asážním i 
oleji Relaxation Massage Oil, Sensation 
Massage Oil, Ortho Ease Massage Oil, 
Ortho Sport Massage Oil nebo Ortho 
Sport Massage Oil.
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VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Potřebné m nožství m usíte určit 
podle vlastních potřeb.
• Užít 1 - 2 kapsle oleje vlastního výběru 

denně.
• 2-3 kapky oleje p řidat do lžíce agáve, 

yakonu, javorového sirupu, medu, jogu
rtu  atd.

• P řidat 1-3 kapky olejů do sklenice 
NingXia Red džusu, rýžového mléka, 
mandlového mléka, kozího mléka, 
mrkvového džusu nebo do vody a vypít. 
Více inform ací naleznete v p říručce pro 
vn itřn í požití.

{viz ALERGIE)

Během astm atického záchvatu p růduš
ky v plicích zduří a zanesou se hustým , 
lepkavým hlenem. Svaly průdušek  se také 
začnou stahovat nebo zužovat, což má za 
následek velmi obtížné nebo nam áhavé 
dýchání. Pokud je záchvat vážný, může to 
být skutečně život ohrožující.

Mnoho astm atických záchvatů je vyvo
láno alergickou reakcí na pyl, kožní čás
tečky, lupy, alergeny koček a psů, roztoče 
a také potraviny jako jsou vejce, mléko, 
arom atické přípravky, barviva, konzer
vační látky a další chemické látky. Astma 
může být také vyvoláno infekcí dýchacích 
cest, cvičením, stresem  a psychologickými 
faktory.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: jablečník, eukalyptus 

(E. radiata], kadidlo, m odrý eukalyptus, 
kafrovník, svaté dřevo 

SMĚSI: R.C., B reathe Again Roll-On, Raven, 
Inspiration, Sacred M ountain 

DOPLŇKY: Detoxzyme, ICP, JuwaPower, 
MultiGreens, ImmuPro, Essentialzyme, 
Carbozyme

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru  po dobu 3-5 m inut nebo tak  čas
to jak je to příjemné.

• 2-3 kapky vybraného oleje vm asírujete 
do dlaní, dlaněm i přik ry jte  nos a inha- 
lujte během dne podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky oleje na vatový tam 
pon nebo tkaninu a vložit do ventilátoru 
v domě, autě, hotelovém pokoji atd.

• Pokud se rozptyluje vzduchem v noci při 
spaní, nastav te  autom atické vypínání na 
požadovaný čas.

POVRCHOVÉ:

Můžete aplikovat jednoduché oleje nebo 
směsi čisté nebo zředěné v závislosti na 
použitých olejích.
• Aplikovat 1-2 kapky smíchané s Ortho 

Ease, Relaxation nebo Sensation m asáž
ními oleji na spánky a zadní část krku 
podle potřeby.

• Můžete také aplikovat 2-3 kapky na Vita 
Flex body na chodidlech.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Ať dáváte oleje do kapsle nebo je 
pijete tekuté, sledujte prosím  pokyny na 
začátku této  kapitoly.
• Denně užít 1-2 kapsle jablečníku, mod

rého eukalyptu nebo jiného oleje, k terý  
m áte rádi.

• 2-3 kapky oleje přidat do lžíce agáve, 
yakonu, javorového sirupu, medu, jogu
r tu  atd.

• P řidat požadované m nožství oleje do 
sklenice NingXia Red džusu, rýžového 
mléka, mandlového mléka, kozího m lé
ka, mrkvového džusu nebo do vody a vy
pít. Více inform ací naleznete v příručce 
pro vn itřn í požití.

Zlepšení stravy  může být klíčem ke 
snížení problém ů spojených s autismem.
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Odstranění rafinovaných a syntetických 
cukrů a jejich nahrazení přírodním i sladi
dly, jako je agáve, p řírodní ovocná sladidla, 
javorový sirup atd., přineslo vynikající 
výsledky v mnoha případech autismu.

Autismus je neurologicky založená vý
vojová porucha, k terá je č ty řik rá t častější 
u chlapců než u dívek. Charakterizuje ji:
• Sociální neobratnost (sam otář]
• Neverbální a verbální kom unikační p ro 

blémy
• Opakující se chování (houpání, točení 

vlasů]
• Sebepoškozující chování (bouchání h la

vou]
• Velmi omezené nebo zvláštní zájmy
• Snížená nebo abnorm ální reakce na 

bolest, zvuky nebo jiné vnější podněty 
Autismus je stále více spojován s určitý 

mi vakcínami. Vědci nejčastěji citují MMR, 
což je kombinovaná vakcína proti spal
ničkám, příušnicím  a zarděnkám . Britský 
vědec Dr. Andrew Wakefield navrhuje 
používat u dětí oddělené vakcíny proti 
jednotlivým  nemocem (tj. spalničkám, 
příušnicím  a zarděnkám ] místo kombino
vané dávky MMR, dokud nebude proveden 
další výzkum.

Návrhy Dr. W akefielda mohou být přija
telné pro lidi, k te ří o očkování tém ěř nic 
nevědí, ale výzkum, k terý  byl proveden na 
vakcínách, vysílá velmi hlasité varování. 
Očkování v kombinaci nebo jednotlivě 
jsou škodlivá v každém věku. Děti jsou 
bohužel obvykle nevinné oběti, k teré trp í 
nejvíce.

Donedávna děti dostávaly díky očková
ní vysoké dávky thim erosalu. Thimerosal 
je konzervační přísada vakcíny, k terá 
obsahuje 49,6% rtu ti, což je vysoko nad 
limitem doporučeným am erickým  úřadem  
pro ochranu životního p rostřed í EPA. Ur
čitý úspěch při léčení autism u vyl dosažen 
detoxikací r tu ti a potravinovým i doplňky.

Někteří vědci věří, že gastro in testináln í 
poruchy mohou být spojeny s mozkovou

dysfunkcí, k te rá  způsobuje autism us 
u dětí (Horvath et al., 1998]. Ve skuteč
nosti existuje několik případů úspěšné 
léčby autism u pomocí pankreatických 
enzymů.

Stimulace limbické oblasti mozku může 
také pomoci léčit autism us. Vůně esenciál
ních olejů mají silnou schopnost stim ulo
vat tu to  část mozku, protože čich je vázán 
přím o na em ocionální centra. V důsledku 
toho má vůně esenciálního oleje potenciál 
vyvíjet silný vliv na poruchy jako je ADD 
a autism us.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: vetiver, pačule, levan

dule, eukalyptus (E. globulus], m eduň
ka, cedrové dřevo, santál, kadidlo 

SMĚSI: Brain Power, GLF, Valor, Valor Roll- 
-On, Clarity, Peace & Calming, Common 
Sense, The Gift 

DOPLŇKY: Detoxzyme, % Super B pro děti, 
Essentialzyme, Polyzyme, NingXia Red 
džus. Power Meal, Balance Complete, 
AlkaLime

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny podle potřeby.

• 2-3 kapky vybraného oleje vm asírujete 
do dlaní, dlaněm i p řik ry jte  nos a inha- 
lujte během dne podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky oleje na vatový tam 
pon nebo tkaninu a vložit do ventilátoru 
v domě, autě, hotelovém pokoji atd.

• Pokud se rozptyluje vzduchem v noci při 
spaní, nastav te autom atické vypínání na 
požadovaný čas.

POVRCHOVÉ:

• Aplikovat 1-2 kapky čistého (neředěné
ho] oleje na spánky a zadní část krku, 
podle potřeby.

• Užitečná a osvěžující je jedna kapka pod 
nos.
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• Vmasírovat 2-4 kapky čistého oleje na 
chodidla těsně před  spaním. Děti to 
milují.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

R ecept n a  au tism u s:
• 15 kapek kadidla
• 12 kapek myrhy
• 10 kapek jedle balzámové (Idaho)
• 10 kapek tu ranu
• 4 kapky m áta
• Užít 3 kapsle denně: ráno, poledne 

a večer
• Užít recept na Raindrop techniku 

2x denně: ráno a večer
Matka sedmiletého chlapce s dětskou 

mozkovou obrnou a autismem uvedla, že 
při používání této  životosprávy byl chlapec 
po jednom měsíci schopen chodit sám bez 
chodítka, výsledky testů  ve škole se zlepšily 
o 28% a rozsah pozornosti vzrostl o 30%.

Jeden z nejúčinnějších esenciálních olejů 
na utlum ení bolesti je m áta. Studie z roku 
1994 ukázala, že m áta je m im ořádně 
účinná při blokování vápníkových kanálů 
a substance P, což jsou důležité faktory 
pro přenos signálů bolesti.^® Další esenci
ální oleje včetně smilu, kadidla, m odrého 
eukalyptu, vetiveru, jablečníku, svátého 
dřeva, kozlíku, jedle balzámové (Idaho) 
a douglasky obecné také prokazují jedi
nečné v lastnosti při zm írňování bolesti.

Potvrdilo se, že zdroj organické síry  
MSM je rovněž velmi účinný při snižování 
bolesti a to především  bolesti tkán í a klou
bů. Bestseller Dr. Ronalda Lawrence a Dr. 
Stanleyho Jacobse se zabývá MSM, k teré 
nově definuje léčbu bolesti související 
zejména s artritidou  a fibromyalgií. Sul- 
furzym e je vynikajícím  zdrojem  MSM.

P řírodní pregnenolon může také o tupit 
bolest.

■  BOLEST KOSTI 

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: máta, vetiver, jableč- 

ník, svaté dřevo, libavka, jedle balzám o
vá (Idaho), kopaiva, smrk, borovice, smil 

SMĚSI OLEJŮ: PanAway, Relieve It, Deep 
Relief Roll-On 

DOPLŇKY: Sulfurzyme, MegaCal, BLM, Mi
neral Essence, M aster HIS nebo HERS, 
MultiGreens, Super B, Super C, Super C 
Chewable

MASÁŽNÍ OLEJE A KRÉMY: Ortho Ease Mass
age Oil, Ortho Sport Massage Oil, hyd
ratační krém  Regenolone M oisturizing 
Cream

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
inform ací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• N atřít 2-4 kapky oleje zředěného 50/50 

na místo podle potřeby.
• Vetřít několik kapek na Vita Flex body 

na chodidlech a opakovat podle potřeby.

■  CHRONICKÁ BOLEST
Pro výběr nejúčinnějšího esenciálního 

oleje na potlačení bolesti je po třeba vy
zkoušet všechny esenciální oleje v těchto 
kategoriích s cílem najít ten, k terý  je nejú
činnější na danou bolest.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: máta, jablečník, svaté 

dřevo, libavka, hřebíček, smil, smrk, 
elemi, oregano, douglaska obecná, jedle 
balzám ová (Idaho), kopaiva, kadidlo 

SMÉSI OLEJŮ: PanAway, Deep Relief 
Roll-On, Relieve It, Aroma Siez, Release, 
Sacred M ountain
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Esenciální oleje 
na zm írněn í bo lestí

PanAway je výkonný olej, který zmírňu
je bolest. Při aplikaci na postižené místo 
nebo na Vita Flex body na chodidlech pů
sobí během několika sekund. Střídat jeho 
používání s Relieve It. Tyto dvě směsi 
esenciálních olejů jsou účinnou kombi
nací při hluboké tkáňově bolesti i bolesti 
kostí. Deep Relief Roll-On je velmi užiteč
ný doma, v práci i při cestování.

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
informací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiďte pokyny na začátku této  kapitoly.
• Natřít 2-4 kapky oleje zředěného 50/50 

na místo podle potřeby.
• Přiložit teplý obklad s 1-2 kapkami vy

braného oleje na místo podle potřeby.
• Kadidlo: Užívat 1 kapsli denně.

c
(v iz  H Y P O G L Y K ÉM iE , J Á T R A ,  M EN ST R U A Č N Í 

A H O R M O N Á L N Í  P O T ÍŽ E )

Bolesti hlavy jsou obvykle způsobeny 
hormonální nerovnováhou, oběhovými p ro
blémy, stresem, nerovnováhou cukrů (hy- 
poglykémie), strukturáln ím i (páteřním i) 
výchylkami a potížemi s krevním tlakem.

Srovnávací studie s použitím  placeba 
provedená na německé univerzitě Chris- 
tian-Albrecht University v Kielu ukázala, 
že esenciální oleje mají stejnou účinnost 
při blokování bolesti hlavy způsobené 
napětím  jako paracetam ol (tj. Tylenol).^ '̂^^ 

Esenciální oleje také podporují cirku
laci, zmírňují svalové spasm y a snižují 
zánětlivou reakci.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: hřebíček, kopaiva, 

eukalyptus [E. globulus), m odrý eu- 
kalyptus, jablečník, heřm ánek pravý, 
levandule, myrha, máta, heřm ánek řím 
ský, rozm arýn, m áta klasnatá, kozlík, 
libavka

SMĚSI OLEJŮ: Brain Power, Clarity, Deep 
Relief Roll-On, M-Grain, PanAway, Stress 
Away Roll-On, Relieve It, R.C., Raven, 
Tranquil Roll-On 

Recept na obecnou bolest hlavy č.l:
• 4 kapky libavky
• 2 kapky levandule
• 3 kapky heřm ánku pravého
• 1 kapky hřebíčku
• 2 kapky kopaivy
Recept na obecnou bolest hlavy č.2:
• 4 kapky eukalyptu (E. globulus)
• 6 kapek m áty
• 2 kapky m yrhy
KRÉMY A SÉRA: Prenolone Plus Body Cream, 

Progessence Plus Serum

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky doporučeného oleje 
na vatový tam pon nebo tkaninu a vložit 
do ventilátoru v domě, autě, hotelovém 
pokoji atd.

• Pokud se rozptyluje vzduchem v noci při 
spaní, nastav te autom atické vypínání na 
požadovaný čas.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
sm ěsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro zís
kání více inform ací o aplikaci olejů na 
pokožku se řiď te pokyny na začátku této  
kapitoly.
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• Zředit 50/50, aplikovat 1-3 kapky na 
zadní část krku, za uši, na spánky, čelo 
a pod nos. Vyvarovat se aplikace do očí 
a na oční víčka.

• Vmasírovat 2-4 kapky čistého oleje na 
chodidla těsně před  spaním . Děti to 
milují.

• Přiložit teplý obklad s 1-2 kapkam i vy
braného oleje na záda.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

• P řidat 1 kapku oleje na jazyk a p řitisk
nout jej na horní část ústn í dutiny.

■  BOLEST HLAVY OD DUTIN
( v i z  INFEKCE N O S N Í C H  D UTIN )

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: jablečník, m odrý eu- 

kalyptus, eukalyptus {E. radiata], pelar- 
gónie, levandule, m áta, rozm arýn

SMĚSI OLEJŮ: R.C., B reathe Again Roll-On, 
Melrose, Purification, Raven, RutaVaLa, 
Stress Away Roll-On

Recept na bolest hlavy od dutin:
• 5 kapek tea tree
• 9 kapek rozm arýnu
• 2 kapky m odrého eukalyptu
• 2 kapky levandule
• 3 kapky m áty
• 4 kapky pelargónie
DOPLŇKY: Super C, Super C Chewable, 

ImmuPro, Mineral Essence, Detoxzyme

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 10 m inut opakovaně 
v průběhu dne nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje
do dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněm i nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

• Pokud se rozptyluje vzduchem v noci při 
spaní, nastav te autom atické vypínání na 
požadovaný čas.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti

na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více inform ací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 1-2 kapky čistého nebo ře 

děného oleje 2-5x denně nebo podle 
potřeby.

• Vmasírovat 2-4 kapky čistého oleje na 
chodidla přím o před spaním. Děti to 
milují.

■  BOLEST HLAVY ZPŮSOBENÁ 
NAPĚTÍM 

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: kozlík, kardamom, 

m andarinka zelená, jasmín, palm arosa, 
pelargónie, kadidlo, máta, levandule, 
heřm ánek řím ský 

SMĚSI OLEJŮ: Valor, Aroma Siez, M-Grain, 
Peace & Calming, Hope, Sacred Moun
tain, Trauma Life, PanAway, RutaVaLa, 
RutaVaLa Roll-On, Tranquil Roll-On, 
Valor Roll-On 

DOPLŇKY: MegaCal, Polyzyme, Balance 
Complete, NingXia Red džus. Mineral 
Essence, ICP, ComforTone, Essentialzyme

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky doporučeného oleje 
na vatový tam pon nebo tkaninu a vložit 
do ventilá toru  v domě, autě, hotelovém 
pokoji atd.

• Pokud se rozptyluje vzduchem v noci při 
spaní, nastav te autom atické vypínání na 
požadovaný čas.

POVRCHOVÉ:

• Aplikovat 1-2 kapky zředěného oleje 
50/50 podél vlasové linie, na zadní část 
krku a na čelo. Dávejte pozor, abyste
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nepoužili příliš mnoho oleje. Pokud ně
jaký olej ukápne blízko oka, bude pálit. 
Pokud se to stane, zřed it čistým  rostlin 
ným olejem -  nikdy ne vodou.

■  MIGRÉNA (BOLEST HLAVY 
CÉVNÍHOTYPU)

Naprostá většina m igrén může být 
způsobena přetížením  tlustého střeva 
nebo špatným  trávením . Kombinace ICP, 
ComforTone a Essentialzyme je pro čištění 
tlustého střeva nejdůležitější. Migrénu 
může doprovázet únava očí a zhoršené 
vidění. Sušená kustovnice obsahuje velké 
m nožství luteinu, k terý  je důležitý pro 
zdravý zrak.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: bazalka, kopaiva, 

eukalyptus [E. globulus), heřm ánek 
pravý, smil, levandule, majoránka, máta, 
rozm arýn, libavka 

SMĚSI OLEJŮ: Clarity, PanAway, M-Grain, 
The Gift, R.C., Raven, Stress Away Roll- 
-On, Tranquil Roll-On 

DOPLŇKY: NingXia Red džus Balance Com
plete, ComforTone, kustovnice NingXia 
(sušená), Essentialzyme, ICP, MegaCal, 
Polyzyme

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 2 hodi
ny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, promnout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

POVRCHOVÉ:

• Aplikovat 1-2 kapky čistého oleje na 
spánky, dolní část krku, do středu  čela 
a po obvodu nosních dírek. Také vmasí- 
rovat do palců u rukou i u nohou.

• Přiložit teplý obklad s 1-2 kapkami vy
braného oleje na zadní část krku nebo 
na záda.

BORELIÓZA (LYMESKÁ NEMOC)

Lymeská nemoc je virová infekce způ
sobená kousnutím  infikovaného klíštěte. 
Vyvolává ji m ikroorganism us Borrelia 
burgdorferi.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: tym ián, hřebíček, 

meduňka, oregano, myrha, m odrý euka
lyptus, okotea 

SMĚSI OLEJŮ: PanAway, Melrose, Thieves, 
Exodus 11

DOPLŇKY: Inner Defense, Power Meal, Poly
zyme, AlkaLime, Detoxzyme

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby. Pokud se 
rozptyluje vzduchem v noci při spaní, 
nastav te  autom atické vypínání na poža
dovaný čas.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
sm ěsi olejů čisté nebo ředěné v závis
losti na použitém  oleji nebo olejích. Pro 
získání více inform ací o aplikaci olejů na 
pokožku se řiď te pokyny na začátku té to  
kapitoly.
• Aplikovat 1-2 kapky čistého oleje na 

spánky a zadní část krku podle potřeby.
• Vmasírovat 2-4 kapky čistého oleje na 

chodidla těsné před spaním.
VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.

• Užívat 1 kapsli s doporučeným i oleji 3x 
denně.

• 2-3 kapky oleje přidat do lžíce agáve, 
yakonu, javorového sirupu, medu, jogu
rtu  atd.
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CE
(v iz  A ST M A )

Bronchitida je charak terizována zá
nětem  sliznice průdušek  doprovázeným  
uvolňováním těžkého hlenu. Bronchitida 
může být způsobena infekcí nebo po
bytem  v prachu, chemickými látkam i, 
znečištěním  ovzduší nebo cigaretovým  
kouřem.

Pokud k zánětu průdušek dochází pravi
delně po dlouhou dobu (tj. 3 měsíce z roku 
po několik let], jde o chronickou bronchiti- 
du. Ta může nakonec vést až k rozedmě plic. 

Symptomy mohou zahrnovat následující:
• Trvalý, suchý kašel
• Hlenovitý výtok z plic
• Obtížné dýchání

Vyvarování se znečištěného ovzduší 
je snadný způsob jak snížit sym ptom y 
zánětu průdušek. V případech, kdy zánět 
průdušek způsobily bakterie  nebo viry 
může v boji s infekcí pomoci inhalace sil
ně antim ikrobiálních esenciálních o le jů . 
Těžký hlen může po konzum aci potravin  
obsahujících zpracovaný cukr nebo mouku 
přibývat.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: rozm arýn, eukalyptus 

[E. radiata) a [E. globulus), tym ián, libav- 
ka, borovice, oregano, tea tree, jedle bal
zámová (Idaho), vavřín, kopaiva, m yrta, 
kafrovník, jablečník, m odrý eukalyptus, 
svaté dřevo 

SMĚSI: Raven, Melrose, Purification, PanA- 
way, R.C., Thieves, Breathe Again Roll- 
-On, Exodus II 

R ecep t n a  b ro n ch itid u :
• 2 kapky svátého dřeva
• 4 kapky m yrhy
• 5 kapek hřebíčku
• 6 kapek kafrovníku 
Poznámka: Směsi esenciálních olejů 
fungují výjim ečně dobře v respiračních 
aplikacích.

DOPLŇKY: Super C, Super C Chewable, Thie
ves Fresh Essence Plus Mouthwash, Life 
5, Longevity Softgels, Digest + Cleanse, 
Inner Defense

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat oleje vlastního výběru 
(střídat jednoduché oleje a směsi) po 
dobu 30 m inut každé 4-6 hodiny nebo 
podle potřeby.

• Pokud se rozptyluje vzduchem v noci při 
spaní, nastav te autom atické vypínání na 
požadovaný čas.

• Nakapat 2-3 kapky oleje vlastního výbě
ru  do dlaní, promnout, p řek rý t dlaněmi 
nos a inhalovat během dne podle potřeby.

• P řidat několik kapek oleje do misky 
s vroucí vodou. Obličej nastavit nad 
misku. Hlavu zak rý t ručníkem, aby mělo 
odpařování dobrý účinek. Opakovat
2-3x denně.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
sm ěsi olejů čisté nebo ředěné v závis
losti na použitém  oleji nebo olejích. Pro 
získání více inform ací o aplikaci olejů na 
pokožku se řiď te pokyny na začátku této  
kapitoly.
• Aplikovat 2-6 kapek čistého nebo ředě

ného oleje 50/50 na krk a hrudník  podle 
potřeby.

• Vmasírovat 2-3 kapky na Vita Flex body 
na chodidlech 2-4x denně.

• Přiložit teplý obklad s 1-2 kapkami vy
braného oleje na krk, hrudník  a horní 
oblast zad l-3x denně.

• Rektální: Použít některé z doporučených 
směsí, kombinovat 20 kapek s 1 lžící 
olivového oleje. Směs vstříknou t do 
konečníku pomocí malé stříkačky, pone
chat přes noc. Opakovat každou noc po 
dobu 2-3 dnů.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle
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nebo je pijete jako tekutinu, dbejte prosím  
pokynů na začátku této  kapitoly.
• Kloktat směs esenciálních olejů a vody 

4-8x denně.

CROHNOVA NEMOC
(v iz  KOLITiDA)

Crohnova nemoc vy tváří zánět, bolá
ky a v ředy na střevn í stěně. Tyto vředy 
se vyskytují hlouběji než u ulcerativní 
kolitidy. Na rozdíl od jiných forem koli- 
tidy se Crohnova choroba může vyskyt
nout také v jiných oblastech těla včetně 
tlustého střeva, slepého střeva, žaludku 
a hrdla.
PŘÍZNAKY ZAHRNUJÍ :

• Křeče V břiše
• Bolest v pravé dolní části břicha
• Průjem
• Obecný pocit nemoci

Záchvaty se mohou vyskytovat jednou 
nebo dvakrát denně po celou dobu života. 
Pokud nemoc pokračuje po mnoho let, 
může způsobit zhoršení střevní funkce, 
syndrom zvýšené propustnosti střeva, 
špatnou absorpci živin, z trá tu  chuti k jídlu 
a ztrá tu  hm otnosti, střevn í obstrukce, 
těžké krvácení a zvýšenou náchylnost 
k rakovině střev.

Většina vědců věří, že Crohnovu nemoc 
způsobuje přehnaná reakce im unitního 
systému a že je to vlastně autoim unitní 
onemocnění, při kterém  im unitní systém  
mylně útočí na vlastní tkáně těla. Díky 
schopnosti léčit mnoho autoim unitních 
onemocnění byla MSM podrobena roz
sáhlým studiím  a je předm ětem  výzkum u 
Stanleyho Jacobse z University of Oregon. 
MSM je klíčovou složkou Sulfurzyme.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: zázvor, muškátový 

oříšek, libavka, pravý heřm ánek, máta, 
kopaiva, fenykl, pačule 

SMĚSI OLEJŮ: Di-Gize, PanAway

DOPLŇKY: Omega Blue, Life 5, Detoxzyme, 
Sulfurzyme, Polyzyme, AlkaLime, ICP, 
ComforTone, Essentialzyme, MultiG- 
reens. Digest + Cleanse, NingXia Red 
džus. Balance Complete

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat oleje vlastního výběru po 
dobu 30 m inut každé 4-6 hodiny nebo 
podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky doporučeného oleje 
na vatový tam pon nebo tkaninu a vložit 
do ventilátoru  v domě, autě, hotelovém 
pokoji atd.

• Pokud se rozptyluje vzduchem v noci při 
spaní, nastav te autom atické vypínání na 
požadovaný čas.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo zředěné 50/50 v zá
vislosti na použitém  oleji nebo olejích. Pro 
získání více inform ací o aplikaci olejů na 
pokožku se řiď te pokyny na začátku této  
kapitoly.
• Dopřát si l-2x týdně Raindrop techniku 

obsahující ImmuPower.
• Přiložit teplý obklad s 1-2 kapkam i vy

braného oleje na záda.
VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, dbejte prosím  
pokynů na začátku této  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli s doporučeným i oleji 2x 

denně.
• P řidat 2-3 kapky oleje do rýžového m lé

ka a vypít 2-4x denně.
• Požadované m nožství olejů nakapat do 

sklenice NingXia Red džusu, rýžové
ho mléka, mandlového mléka, kozího 
mléka, mrkvového džusu nebo do vody 
a vypít.
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Režim  u C rohnovy nem oci:
Každá fáze trv á  3 dny a měla by se p ři

dat k předchozím  fázím.
FÁZE I: Polyzyme: 1-2 kapsle 3x denně
FÁZE II: Užívat Polyzyme v jogurtu  nebo 

tekutém  acidofilním mléku a tabletách 
dřevěného uhlí. Zatím neužívat ICP, 
ComforTone nebo Essentialzyme.

FÁZE III: Vypít 180 ml přírodního džusu 
(třešňový, švestkový, celerový, mrkvový 
nebo z kustovnice čínské) 2x denně.

FÁZE IV: Přidat 2 odm érky Balance Comple
te do vody nebo džusu 2x denně.

FÁZE V: (Začít pouze pokud nejsou znám ky 
krvácení.)

• ComforTone: 1 kapsle ráno a večer, než 
se uvolní stolice.

• ICP: začít s 1 zarovnanou lžičkou 2x 
denně a postupně zvyšovat.

• Essentialzyme: začít s 1 tabletou 3x den
ně. Pokud se objeví podráždění, p řesta t 
na několik dní užívat a poté znovu začít.

CUKROVKA (DIABETES)

Cukrovka je v současnosti hlavní p ří
činou kardiovaskulárních onem ocnění 
a předčasného ú m rtí v západních zemích. 
Cukrovka je příčinou nízké energie a trv a 
le vysoké hladiny glukózy v krvi.

Diabetes 1. typu se obvykle projevuje do 
30 let a je často považován za genetický. Dia
betes 11. typu se zpravidla projevuje v poz
dějším věku a může mít nutriční původ.

Bylo prokázáno, že chrom pom áhá tělu 
správně m etabolizovat cukry.

Kustovnice vyvažuje slinivku, je to an- 
tioxidant a čisticí p rostředek. V některých 
oblastech Číny, kde se kustovnice prav i
delně konzumuje, není cukrovka běžná.

Výtažek z listů  stévie je jednou z nejzná
mějších rostlin  regenerujících zdraví. Je 
to přirozené sladidlo, nemá žádné kalorie 
a nem á škodlivé vedlejší účinky zpracova
ného cukru nebo náhražek  cukru. Výměna 
stévie za cukr pom áhá obnovit toleranci

glukózy a norm alizovat kolísání hladiny 
cukru v krvi.

Ve studii časopisu Journal o f the National 
Medical Association bylo prokázáno, že 
bylinný recept z východní Indie je hypo- 
glykemický. Uvedené byliny jsou: Cinna- 
momum tamale, Pterocarpus marsupium, 
Momordica charantia, Azadirachta indica, 
Tinospora cordifolia, Aegle marmelos, Gym- 
nema silvestre, Syzygium cumini, Trigonella 
foenum-graecum  a Ficus racemosa.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: hřebíček, koriandr, 

fenykl, kopr, okotea, skořice, citrónová 
tráva

SMĚSI OLEJŮ: EndoFlex, Di-Gize, Thieves 
DOPLŇKY: MultiGreens, Stevia, MegaCal, 

Balance Complete, Essentialzyme, 
Carbozyme, M aster Formula HIS nebo 
HERS, Ningxia W olfberries (sušené)

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje v lastn í
ho výběru po dobu 30 m inut každých 
4-6 hodin nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, dbejte prosím  
pokynů na začátku této  kapitoly.
• Užívat 2 kapsle 50/50 okotea a korian- 

dru 2x denně.
• Požadované m nožství olejů nakapat do 

sklenice NingXia Red džusu, rýžové
ho mléka, mandlového mléka, kozího 
mléka, mrkvového džusu nebo do vody 
a vypít.
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ICUSHINGOVA NEMOC 
(NEROVNOVÁHA NADLEDVINEK)

Cushingova nemoc je charakterizována 
nadm ěrnou produkcí horm onů kůry  na- 
dledvin, jako je například kortizol. Zatím
co ty to  hormony mají v běžném m nožství 
zásadní význam  pro zdraví, jejich nekon
trolovaná nadprodukce může způsobit 
stejné škody jako jejich nedostatečná 
produkce. To má za následek následující 
příznaky:
• Pomalé hojení ran
• Obezita
• Nízká odolnost
• Akné
• Infekce
• Obličej ve tva ru  měsíce
• Lehce m odřinatá pokožka
• Osteoporóza
• Slabé nebo atrofické svaly 

Ačkoli Cushingova nemoc může být
způsobena poruchou hypofýzy, obvykle 
je vyvolána nadm ěrným  používáním  imu- 
nosupresivních kortikosteroidních léků, 
které se používají na astm a a artritidu . 
Jakmile se přestanou užívat, nemoc často 
poleví.

Klíčem ke snížení přebytku kortizolu je 
často snížení stresu.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: m áta klasnatá, jableč- 

ník, citron
SMĚSI OLEJŮ: Harmony, EndoFlex, Di-Gize, 

Peace & Calming, Acceptance, Groun- 
ding

DOPLŇKY: ImmuPro, PD 80/20, Mineral 
Essence, CortiStop Women's, Digest + 
Cleanse

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat oleje vlastního výběru po 
dobu 30 m inut každé 4-6 hodiny nebo 
podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky doporučeného oleje 
na vatový tam pon nebo tkaninu a vložit 
do ventilátoru  v domě, autě, hotelovém 
pokoji atd.

• Pokud se rozptyluje vzduchem v noci při 
spaní, nastav te autom atické vypínání na 
požadovaný čas.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo zředěné v závis
losti na použitém  oleji nebo olejích. Pro 
získání více inform ací o aplikaci olejů na 
pokožku se řiď te pokyny na začátku této  
kapitoly.
• Přiložit teplý obklad na oblast nadledvi- 

nek (na záda přes ledviny) s 1-2 kapkami 
doporučeného oleje.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, dbejte prosím  
pokynů na začátku této  kapitoly.
• Užívat 2 kapsle Exodus 11 denně.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: oregano, tym ián, m yr

ha, saturejka

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
sm ěsi olejů čisté nebo zředěné v závis
losti na použitém  oleji nebo olejích. Pro 
získání více inform ací o aplikaci olejů na 
pokožku se řiď te pokyny na začátku této  
kapitoly.
• První den aplikovat 2 kapky vybraného 

čistého oleje.
• Druhý den aplikovat 2 kapky tym iánu.
• Aplikovat na postižené místo s frekvencí 

podle potřeby.



z d r a v o t n í  p r ů v o d c e

CYSTY NA VAJEČNÍCÍCH A V DĚLOZE
(v iz  M E N S T R U A Č N Í  A H O R M O N Á L N Í  P O T ÍŽ E )

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: myrha, pelargónie, 

kadidlo, tea tree  
SMĚSI OLEJŮ: Dragon Time, ScIarEssence 
Recept na cysty u žen č.l:
• 9 kapek kadidla
• 5 kapek šalvěje m uškátové
• 5 kapek m yrhy
• 2 kapky tym iánu
• 2 kapky rozm arýnu 
Recept na cysty u žen č.2:
• 4 kapky kadidla
• 4 kapky pelargónie
• 2 kapky oregana
DOPLŇKY: FD 80/20, EndoGize, Estro, Fe- 

miCen, IGF, Mineral Essence, Essential- 
zyme

TĚLOVÉ KRÉMY A SÉRA: Frenolone Flus Body 
Cream, Frogessence Flus Serum

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Fro získání více 
inform ací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiď te pokyny na začátku té to  kapitoly.
• Aplikovat 1-3 kapky oleje na reprodukč

ní Vita Flex body kolem kotníku po obou 
stranách  nohy. Fostupovat od kotníku 
dolů ke klenbě nohy.

• Fřiložit teplý obklad s 1-2 kapkam i vy
braného oleje na m ísto podle potřeby.

• Vaginální podání: nakapat 1-2 kapky 
oleje zředěného 50/50 na hygienický 
tam pon, k te rý  se zavede každý večer 
4 noci za sebou.

POZNÁMKA: V případě podráždění p řerušit 
na 3 dny používání pak pokračovat.

{viz NESPAVOST)

Rozptylování vzduchem nebo přím á 
inhalace esenciálních olejů může m ít oka
m žitý pozitivní dopad na náladu. Čich je 
jediný smysl, k te rý  může přím o ovlivňovat 
limbickou oblast mozku. Studie na Univer
zity of Vienna ukázaly, že některé esenci
ální oleje a jejich p rim árn í složky (cineol) 
mohou stim ulovat krevní oběh a aktivitu  
v emocionálních oblastech mozku.

Klinické studie na katedře psychiatrie 
na Mie University of Medicine ukázaly, že 
citron snížil deprese a zároveň při inhalaci 
snižoval stres.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: jasmín, kadidlo, máta, 

ylang ylang, rozm arýn, citron, cedrové 
dřevo

SMĚSI OLEJŮ: Valor, Valor Roll-On, Live 
w ith  Fassion, Hope, Joy, Common Sense, 
The Gift, RutaVaLa 

DOPLŇKY: MultiGreens, Life 5, Super B, 
Mineral Essence, Balance Complete, 
Thyromin, EndoGize, ScIarEssence, 
Omega Blue

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem doporučené oleje 
po dobu 20 m inut 3x denně.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat 4-6x denně

• Nakapat 2-3 kapky doporučeného oleje 
na vatový tam pon nebo tkaninu a vložit 
do ventilátoru v domě, autě, hotelovém 
pokoji atd.

• Fokud se rozptyluje vzduchem v noci při 
spaní, nastav te autom atické vypínání na 
požadovaný čas.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo zředěné v závislos
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ti na použitých olejích. Pro získání více 
informací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiďte pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 1-2 kapky doporučeného čis

tého oleje na spánky a zadní část krku 
podle potřeby.

DETOXIKACE KRVE

Pokud je v krvi méně toxinů, je pro krev 
jednodušší správně fungovat a neustále 
rozvádět potřebné živiny po celém těle 
a strávený odpad a toxiny ven z těla, což 
je klíčem ke zdraví a schopnosti bojovat 
s chorobami a vylučovat chemikálie a jiné 
znečišťující látky.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: smil, zlatobýl, pelar- 

gónie, pravý heřm ánek, hřebíček, jedle 
balzámová (Idaho), saturejka 

SMĚSI: Di-Gize, GLF
DOPLŇKY: Juva Cleanse, MultiGreens, Re- 

hemogen, ICP, JuvaPower, JuvaSpice (na 
saláty a vaření), Sulfurzyme, Balance 
Complete
MSM (nachází se v Sulfurzyme) čistí tělo 
a krev.

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Vmasírovat 2-3 kapky (čistého) neředě
ného oleje na Vita Flex body na chodidlech 
a na vn itřn í stranu  zápěstí 2 -3 x  denně. 
VNITŘNÍ POŽITÍ:

Vyhledejte konkrétn í účinky těchto 
olejů a rozhodněte se sami, k terý  nejlépe 
odpovídá požadovaným výsledkům.
• Užít 1 kapsli dle vlastního výběru GLF, 

Juva Cleanse nebo rozm arýnu 2x denně.
• 2-3 kapky oleje přidat do lžíce agáve, 

yakonu, javorového sirupu, medu, jogu
rtu  atd.

• Přidat požadované m nožství oleje do 
sklenice NingXia Red džusu, rýžové
ho mléka, mandlového mléka, kozího

mléka, mrkvového džusu nebo do vody 
a vypít.

DIVERTIKULÓZA/DIVERTIKULITIDA
(viz KOLITIDA, CROHNOVA NEMOC)

Divertikulóza je jedno z nejběžnějších 
onemocnění v USA a je způsobeno nedo
statkem  vlákniny ve stravě. D ivertikuló
za se vyznačuje malými, abnorm álním i 
kapsam i (divertikly), k te ré se vychlipují 
ven slabými m ísty s třevn í stěny. Odhaduje 
se, že polovina všech Američanů ve věku 
od 60 do 80 let trp í divertikulózou. 
PŘÍZNAKY:

• Křeče
• Nadýmání
• Zácpa
• Horečka a zimnice
• Citlivost na dolní levé s traně břicha 

Jedním z nejjednodušších způsobů jak
ten to  stav  zlepšit je zvýšení příjm u vlák
niny na 20-30 g denně. Kontrakce tlu s té 
ho s třeva může stim ulovat také m átový 
olej.

Zatímco divertikulóza zahrnuje pouze 
abnorm ality tlustého střeva, divertikuliti- 
da nastává, když se ty to  abnorm ality  nebo 
divertikly infikují nebo zanítí. Divertikuli- 
tidou trp í 10-25% lidí s divertikulózou.

Mnoho z těchto příznaků jsou podobné 
příznakům  syndrom u dráždivého tračníku.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: oregano, pačule, anýz, 

pelyněk estragon, rozm arýn, fenykl, 
máta, tym ián, m uškátový oříšek, h řeb í
ček, okotea, m andarinka zelená, kadidlo, 
cedrové dřevo 

SMĚSI OLEJŮ: Di-Gize, Melrose, Thieves, 
Exodus 11, ImmuPower 

Recept na divertikulitidu:
• 15 kapek Di-Gize
• 5 kapek Melrose
DOPLŇKY: AlkaLime, Detoxzyme, Inner De

fense, Digest + Cleanse, ICP, ComforTone,
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Essentialzyme, Balance Complete, Juva- 
Power

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během  dne podle potřeby.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více inform ací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku té to  kapitoly.
• Zředit 50/50 a aplikovat na podbřišek 

2x denně.
• M asírovat 2-4 kapky na Vita Flex body 

střev  na chodidlech 2-3x denně.
• Rektální - aplikovat na noc p řed  spaním, 

udržet přes noc.
VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, dbejte prosím  
pokynů na začátku té to  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli 2-3x denně.
• 2-3 kapky oleje p řidat do lžíce agáve, 

yakonu, javorového sirupu, medu, jogu
rtu  atd.

DNA (PAKOSTNICE)
(viz  KLOUBY -  ZTUHLOST/BOLEST)

Dna je onem ocnění vyznačující se náhlý
mi krátkodobým i záchvaty bolesti kloubů 
a otoky, k teré jsou nejvíce patrné  v kloubu 
palce u nohy. Může také ovlivnit zápěstí, 
loket, koleno, kotník, ruku  nebo nohu.
S postupem  nemoci jsou bolesti a otoky 
kloubů stále častější a stávají se chronic
kými. U m noha kloubů včetně loktů a na 
ušních lalůčcích se vy tváří vápenité usaze
niny zvané tofy.

Dna je charakterizována hrom aděním  
krystalů  kyseliny močové v kloubech v dů
sledku přebytku kyseliny močové v krvi. 
Kyselina močová je vedlejší p rodukt roz
kladu bílkovin, k terý  je norm álně vylučo
ván ledvinam i do moči. Ke snížení koncen
trace kyseliny močové je nezbytné podpo
řit ledviny, nadledvinky a im unitní funkce. 
Také je nutná detoxikace vyčištěním  a pi
tím  dostatečného m nožství tekutin.

Propuknutí onemocnění může způsobit 
p řebytek  alkoholu, alergenní potraviny 
nebo p řísná dieta. Dnu mohou rovněž 
způsobit potraviny bohaté na puriny, jako 
je víno, ančovičky a zvířecí játra.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: jalovec, citron 
SMĚSI OLEJŮ: GLF 
Recept na dnu:
• 10 kapek citronu
• 4 kapky jalovce
• 2 kapky heřm ánku římského
• 3 kapky tea tree
DOPLŇKY: AlkaLime, MultiGreens, ICP, 

ComforTone, Essentialzyme, JuvaPower

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích.
• Jemně vm asírovat 1-3 kapky čistého 

oleje na postižené klouby 2 -3 x  denně.
VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli denně po 10 dní, odpočí

vat 4 dny. Opakovat podle potřeby.
• 2-3 kapky oleje p řidat do lžíce agáve, 

yakonu, javorového sirupu nebo medu. 
Vmíchat 1-3 kapky do přibližně 2,5dl 
studené vody a pomalu upíjet.
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Požadované m nožství olejů nakapat do 
sklenice NingXia Red džusu, rýžového 
mléka, mandlového mléka nebo kozího 
mléka atd. a pomalu upíjet. Podle p o tře 
by opakovat 1-2 x.

DYZENTÉRIE (ÚPLAVICE)

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: máta, citron, saturej- 

ka, oregano,
SMĚSI OLEJŮ: Thieves, Di-Gize, Juva Clean

se, Juva Flex 
Recept na dyzentérii:
• 5 kapek Thieves
• 5 kapek máty
DOPLŇKY: Inner Defense, Detoxzyme, 

Polyzyme, ImmuPro, ICP, ComfoiTone, 
Essentialzyme

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, dbejte prosím  
pokynů na začátku této  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli 3x denně.

Otok, zejména kolem kotníků, je ná
padný při hrom adění tekutiny  v tkáních. 
Tato opuchlost pod kůží a kolem kotníků 
je patrná  na konci dne, kdy se kapalina 
usadí v nejnižších částech těla. N edostatek 
draslíku může otok zhoršit, první pomocí 
je tedy zvýšení příjmu draslíku.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: heřm ánek pravý, li- 

bavka, máta, levandule, grapefruit, smil, 
m andarinka zelená, pelargónie, cypřiš 

SMĚSI OLEJŮ: Aroma Life, EndoFlex,
Di-Gize 

Recept na edém (obecný):
• 10 kapek libavky
• 6 kapek fenyklu
• 4 kapky jalovce
• 3 kapky pačule
• 8 kapek m andarinky zelené 
Recept na edém (ráno):
• 10 kapek m andarinky zelené
• 10 kapek cypřiše 
Recept na edém (večer):
• 8 kapek pelargónie
• 5 kapek cypřiše
• 5 kapek smilu nebo grapefruitu  
DOPLŇKY: Digest + Cleanse, Super C, Su

per C Chewable, ICP, JuvaPower, Essen
tialzyme, Detoxzyme, Life 5, MegaCal, 
Balance Complete

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více inform ací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 1-3 kapky zředěného oleje 

50/50 na postižené m ísto 2 -3 x  denně.
• Přiložit studený obklad s 1-2 kapkami 

vybraného oleje 1-2x denně na potřebné 
místo.

• Vmasírovat 1-3 kapky na Vita Flex body 
močového m ěchýře na chodidlech.

• Vmasírovat 15-20 kapek směsi z obec
ného Receptu pro edém zředěné 60/40 
se směsí olejů V-6 nebo jiným m asáž
ním olejem do nohou, od chodidel až po 
stehna. P roceduru provádět po dobu
1 týdne.

• Vmasírovat 15-20 kapek směsi z ranního 
Receptu pro edém zředěné 60/40 se smě-
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sí olejů V-6 nebo jiným m asážním  olejem 
do nohou, od chodidel až po stehna. Pro
ceduru provádět ráno po dobu 1 týdne. 
Stejnou proceduru opakovat večer se 
směsí z večerního Receptu pro edém. 

VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku té to  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli s vybraným  olejem 

2x denně.

K onkrétní přík lad

je znám případ, kdy měl jeden muž sr
deční bypass, pro který byla použita žíla 
z jeho nohy. V důsledku zadržování teku
tin noha otekla a vypadala jako z rosolu.

Noha byla nejprve masírována od 
chodidla nahoru se 4 kapkami cypřiše 
vmíchanými do masážního oleje Cel-Lite 
Magie Massge Oil. Masáž se opakovala 
se 4 kapkami fenyklu a pelargónie vm í
chanými do stejného masážního oleje. 
Po 20 minutách masírování se otok začal 
zmenšovat, až úplně vymizel.

e m o c io n á l n í t r a u m a

Účinek těžkého em ocionálního traum a
tu  může naru šit žaludek a trávicí systém.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: jedle balzám ová (Ida

ho), citron, heřm ánek pravý, růže, galba- 
num, kadidlo, levandule, kozlík 

SMĚSI OLEJŮ: P resent Time, Valor, Valor 
Roll-On, Release, Sacred Mountain, 
C hristm as Spirit, 3 Wise Men, Tranquil 
Roll-On, Stress Away Roll-On, Harmony, 
Forgiveness, Trauma Life, Peace & Cal
ming, W hite Angelica, Hope, The Gift

Recept na emocionální bolest:
• 12 kapek jedle balzámové (Idaho)
• 8 kapek levandule
• 6 kapek m ajoránky
• 3 kapky m áty klasnaté
• 2 kapky m áty
DOPLŇKY: Thyromin, Ultra Young + Oral 

Spray, M aster HIS nebo HERS, EndoGize, 
PD 80/20

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 2 hodi
ny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat 3-4x denně podle potřeby.

POVRCHOVÉ:

M ůžete použít jednoduché oleje nebo 
sm ěsi olejů čisté nebo ředěné v závis
losti na použitém  oleji nebo olejích. Pro 
získání více inform ací o aplikaci olejů na 
pokožku se řiď te pokyny na začátku této  
kapitoly.
• Nakapat 1-3 kapky Release na brzlík 

a jemně vetřít. Aplikovat až 3x denně 
podle potřeby.

• Smíchat stejné díly kadidla a Valor a ap
likovat 1-2 čisté kapky na spánky, čelo, 
tem eno a zadní část krku před  spaním. 
Používat po 3 noci.

• Aplikovat 1-2 čisté kapky na temeno
a čelo podle potřeby. Nejlepší je prová
dět aplikaci v tiché a tem né m ístnosti.

• Vetřít 1-3 kapky na Vita Flex body srdce 
2-3x denně.

• Vetřít 1-2 kapky oleje na spánky a zadní 
části krku několikrát denně.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.



PRŮVODCE POUŽITÍM

2-3 kapky oleje přidat do lžíce agáve, 
yakonu, javorového sirupu, medu, jogur
tu  atd. 1-2 X denně.

e n d o k r in n í SYSTEM

Endokrinní systém  zahrnuje žlázy v těle, 
které produkují hormony. Tyto žlázy jsou 
seskupeny kolem cév a uvolňují hormony 
přímo do krevního řečiště. Hypofýza vy
konává rozsáhlou kontrolu nad horm onál
ním (endokrinním] systém em  a je často 
nazývána hlavní žlázou. Mezi další žlázy 
patří slinivka, nadledvinky, štítná  žláza 
a příštítná tělíska, vaječníky a varlata.

Limbický systém  leží podél okraje 
mozkové kůry  [mozku] a je to systém  moz
ku produkující hormony. Zahrnuje amy- 
gdalu, hippocampus, epifýzu, hypofýzu, 
thalam us a hypotalam us.

Esenciální oleje zvyšují oběh v mozku 
a umožňují hypofýze a jiným žlázám lepší 
vylučování neuro transm iterů  a hormonů, 
které podporují endokrinní a im unitní 
systém.

Štítná žláza je jednou z nejdůležitějších 
žláz pro regulaci tělesných systémů. Hypo
talam us hraje ještě důležitější roli, neboť 
reguluje jak štítnou žlázu, tak  i nadledvin
ky a hypofýzu.

POZNÁMKA: Před použitím  esenciálních 
olejů by se epileptici měli poradit s od
borníkem. Dbejte zvýšené opatrnosti 
u olejů s vysokým obsahem ketonů, jako 
je bazalka, rozm arýn, šalvěj lékařská 
a vratič.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: Šalvěj muškátová, san- 

tál, cedrové dřevo, kadidlo, levandule
SMĚSI OLEJŮ: Valor, Valor Roll-On, Brain 

Power, RutaVaLa, RutaVaLa Roll-On, 
Common Sense, Peace & Calming

DOPLŇKY: ICP, ComforTone, Essentialzyme, 
NingXia Red džus, JuvaPower, M aster 
Formula HIS nebo HERS, Super B

Aplikace a použití
INHALACE:

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat 4x denně podle potřeby.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více inform ací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• M asírovat 2-4 kapky na Vita Flex body 

mozku na chodidlech 2 -3 x  denně.

FIBROIDNI NÁDORY
( v iz  M E N S T R U A Č N Í  A H O R M O N Á L N Í  P O T ÍŽ E )

Fibroidy jsou pom ěrně časté nezhoubné 
nádory ženské pánve, k teré se skládají 
z hladkých svalových buněk a vláknité 
pojivové tkáně. Fibroidy nejsou rakovinné, 
nevyvíjí se do rakoviny, ani nezvyšují rizi
ko rakoviny v děloze.

Fibroidy mohou m ít prům ěr od 1 mm až 
po 20 cm. Mohou se rozvinout do seskupe
ní nebo fungovat sam ostatně jako jediná 
klička nebo uzlina.

Fibroidy se často vyskytují u žen před 
m enopauzou a zřídka u mladých dívek, 
u kterých ještě nezačala m enstruace. Fib
roidy se obvykle stabilizují nebo dokonce 
vymizí u žen, k teré již prošly menopauzou.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: kadidlo, vratič, o re

gano, borovice, smil, cistus, levandule, 
pelargónie 

SMĚSI OLEJŮ: Valor, Valor Roll-On, Endo- 
Flex, Cel-Lite Magie Massage Oil 

DOPLŇKY: MultiGreens, Power Meal, Balan
ce Complete, PD 80/20, Essentialzyme, 
Life 5



ZD R A VO T N Í  PRŮVODCE

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněm i nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více inform ací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku té to  kapitoly.
• Přiložit teplý obklad s 1-2 kapkam i vy

braného oleje na záda.
• Užitečná a osvěžující je 1 kapka pod nos.
• Zředit 50/50 a n a třít na po třebné místo

3-6x denně.
• Vmasírovat 2-4 kapky čistého oleje na 

chodidla těsně před  spaním
VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli s vybraným  olejem 

2x denně.

CBBSD
Fibromyalgie je autoim unitní onemoc

nění měkkých tkání. A rtritida se oproti 
tom u vyskytuje v kloubech. Mezi příznaky 
p a tří celková tělesná bolest v některých 
částech horší než v jiných a většinou se 
objeví při krátkodobém  cvičení.

Bolest je obvykle ustavičná a ruší spá
nek tak, že č tv rtá  etapa spánku není nikdy 
dosažena a tělo se nem ůže regenerovat 
a léčit. Fibromyalgie je stav zakyselení, 
při němž jsou toxická já tra  (viz ja tern í 
poruchy).

Nejlepším přírodním  lékem na fibro- 
myalgii je konzum ace omega 3 tuků, jako

je lněné semínko, proteolytické enzymy 
(např. brom elain a pankreatin) a MSM.

Podle výzkum níka Dr. Ronalda Lawren
ce, PhD z UCLA nabízí dodatečný přísun 
MSM průlom  v léčbě fibromyalgie.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: kadidlo, libavka, ko- 

paiva, heřm ánek pravý, m uškátový oří
šek, jedle balzám ová (Idaho)

SMĚSI OLEJŮ: PanAway, Relieve It, Im- 
muPower, Ortho Ease, Deep Relief Roll- 
-On, Stress Away Roll-On 

DOPLŇKY: AlkaLime, Sulfurzyme, Essen- 
tialzym e. Super C, Super C Chewable, 
MultiGreens, ICP, ComforTone, Super Gal, 
Life 5, Thyromin, SleepEssence, 
Polyzyme

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více inform ací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• P řik ládat teplý obklad na potřebné m ís

to 3x týdně.
• Každý týden vm asírovat do svalové 

tkáně při celkové m asáži těla.
• Každý týden začlenit Raindrop techniku 

a p řidat některou ze sm ěsí na imunitu.
VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Užívat 2 kapsle vybraného oleje 2x denně.
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GASTRITIDA (ZÁNĚT ŽALUDKU)

Gastritida nastává ve chvíli, kdy se zaní
tí slizniční výstelka žaludku a dojde k roz
rušení buněk. To může vést ke krvácejícím 
vředům  a těžkým  zažívacím poruchám. 
Gastritida je způsobena nadm ěrnou p ro 
dukcí žaludečních kyselin, konzumací 
alkoholu, stresem  a plísňovou nebo bak te
riální infekcí.
PŘÍZNAKY GASTRITIDV:

• Ztráta hm otnosti
• Bolest břicha
• Křeče

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: máta, citron, fenykl, 

pačule, pelyněk estragon 
SMĚSI OLEJŮ: Di-Gize, Purification, Juva 

Cleanse
DOPLŇKY: AlkaLime, Polyzyme, Essential- 

zyme, Carbozyme, Detoxzyme, Life 5, 
Digest + Cleanse, Balance Complete

Aplikace a použití
VNITŘNÍ POŽITÍ:

DOPLŇKOVÝ REŽIM PRO GASTRITIDU:

• AlkaLime: % lžičky každé ráno.
• Polyzyme: 3-4 kapsle 3x denně.
• ComforTone a ICP: Začít po 2 týdnech 

užívání produktů  uvedených výše.
• MegaCal: 1 lžička každé ráno do přibliž

ně 2,5dl teplé vody.

GIARDIA (LAMBLIE STŘEVNÍ)
Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: bazalka, pačule, máta, 

m áta klasnatá 
SMĚSI OLEJŮ: Di-Gize, Juva Cleanse, Melro

se, Purification 
DOPLŇKY: Detoxzyme, Essentialzyme, Di

gest + Cleanse, Mineral Essence

PRŮVODCE POUŽITÍM 

Aplikace a použití
VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Každé 2 hodiny užívat 10 kapek bazalky, 

máty, Di-Gize nebo jiných požadovaných 
olejů zředěných v kapsli 50/50.

C M U M
VAROVÁNÍ: Při uštknu tí jedovatým  hadem 

okam žité vyhledejte lékařskou pomoc.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: hřebíček, m odrý 

eukalyptus, jedle balzámová (Idaho), 
kopaiva, citron, pačule, kadidlo, tym ián, 
tea tree

SMĚSI OLEJŮ: Purification, Melrose, Thie
ves

SP R E JE :  Thieves Spray 

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

• Aplikovat 2-3 kapky oleje zředěného 
50/50 na postiženou oblast každých 
15 m inut dokud není k dispozici profesi
onální pomoc.

HALITÓZA (ZÁPACH Z ÚST)
(v iz PLÍSŇOVÉ INFEKCE)

Stálý zápach z úst nebo onem ocnění dás
ní mohou být příznakem  špatného trávení, 
kandidózy, rozm nožení kvasinek nebo 
jiných zdravotních problémů.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: hřebíček, máta, citron, 

tea tree, m áta klasnatá, m andarinka, 
kůra skořice, rozm arýn, libavka 

SMĚSI OLEJŮ: Thieves, Melrose, Purificati
on, Di-Gize



z d r a v o t n í  p r ů v o d c e

Recept na zápach z úst č.l:
• 3 kapky m áty
• 2 kapky citronu
• 2 kapky hřebíčku
• 1 kapka tea tree  
Recept na zápach z úst č.2:
• 4 kapky m áty k lasnaté
• 2 kapky m andarinky
• 2 kapky skořice
DOPLŇKY: Detoxzyme, Allerzyme, Digest 

+ Cleanse, Mineral Essence, Life 5, IGF, 
ComforTone 

ÚSTNÍ PÉČE: Thieves Dentarom e Ultra 
Toothpaste, Thieves Spray, Thieves Lo
zenges

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

• Pomocí vatové tyčinky aplikovat 4-8 ka
pek z výše uvedených jednoduchých 
olejů nebo sm ěsí olejů zředěné 50/50 
do ústn í dutiny a na jazyk, dásně a zuby
2-4x denně podle potřeby.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

• Zředit esenciální oleje a směsi olejů ve 
2 lžičkách nek taru  z m odré agáve (Blue 
Agave) a Id l teplé vody. Kloktat podle 
potřeby (2-4x denně).

(viz KREVNÍ SRAŽENINY)

Hematom je hm ota sražené krve podob
ná nádoru vyvolaná následkem  porušení 
cévy nebo kapilární stěny. Esenciální 
oleje, jako je smil, pelargónie a cistus, jsou 
vynikající na vyrovnávání viskozity krve 
a rozpouštění sraženin. Hřebíčkový olej 
a oleje kůry  citrusů, napřík lad  citronu 
a grapefruitu , jsou účinné při ředění krve 
a pom áhají urychlit rozpuštěn í sraženiny.

Ti, k terým  se snadno udělají modřiny, 
mají obvykle nízkou hladinu vitam ínu C, 
což může být způsobeno špatným  tr á 
vením a nedostatečnou schopností těla 
vstřebávat vitam ín C.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: pelargónie, smil, cis

tus, citron, m uškátový oříšek, hřebíček, 
cypřiš, grapefruit, libavka 

SMĚSI OLEJŮ: PanAway, Relieve It, Longevi
ty, Aroma Life 

DOPLŇKY: Super C, Super C Chewable, Mi
neral Essence, Omega Blue, Longevity 
Softgels, AlkaLime, NingXia Red džus, 
kustovnice NingXia (sušená)

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více inform ací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Vmasírovat stejné díly citronu, levan

dule a smilu na potřebné m ísto za využi
tí teplého obkladu nebo bez obkladu.

• Přiložit teplý obklad s 1-2 kapkami 
vybraného oleje na záda na 15 m inut 
2x denně.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Užívat 2 kapsle zředěné 50/50 se smi- 

lem a čistem 2x denně mezi jídly.
• Vypít požadované m nožství olejů ve 

sklenici rýžového mléka, mandlového 
mléka, kozího mléka atd. 2x denně.
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PRŮVODCE p o u ž i t í m

O H ®
D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: myrha, smil 
SMĚSI OLEJŮ: Melrose, Purification 
KRÉMY, BALZÁMY: růžová m ast (Rose 

Ointment), Tender Tush 
R ecept na  hem oro idy  č. 1:
• 4 kapky bazalky
• 1 kapka cistu
• 1 kapka cypřiše
• 1 kapka smilu

Pro ředění a lepší aplikaci sm íchat s rů 
žovou m astí (Rose Ointment).
R ecept na  hem oro idy  č. 2:
• 3 kapky cypřiše
• 2 kapky smilu
• 4 kapky myrhy

Pro ředění a lepší aplikaci smíchat s rů 
žovou m astí (Rose Ointment).
DOPLŇKY: Polyzyme, MultiGreens, Longe

vity Softgels, MegaCal, Digest + Cleanse, 
ICP, ComforTone, Essentialzyme

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

• Aplikovat jednoduché oleje nebo směsi 
olejů čisté nebo ředěné v závislosti na 
použitých olejích.

• Rektální im plantát pomocí malé injekční 
stříkačky jednou za dva dny po dobu 6 
dnů. Nejlepší na noc před  spaním, aby se 
udržel co možno nejdéle.

• N atřít 3-5 kapek zředěných 50/50 na 
potřebné místo. Může to štípat, ale po
1-2 aplikacích obvykle přináší úlevu.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více informací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly. Účinnost vnitřn ího 
požití závisí na každém jednotlivci. Může 
to však p řinést i jiné výhody, k teré se ne
projeví ihned.

2-3 kapky oleje p řidat do lžíce agáve, 
yakonu, javorového sirupu, medu, jogu
rtu  atd.
Požadované m nožství olejů nakapat do 
sklenice NingXia Red džusu, rýžového 
mléka, mandlového mléka, kozího m lé
ka, mrkvového džusu nebo i do vody 
a vypít.

HEPATITIDA (INFEKČNÍ ŽLOUTENKA)

Virová žloutenka je závažné onem ocně
ní ja ter ohrožující život, k teré může mít 
za následek zjizvení ja ter (cirhózu) a p ří
padnou destrukci orgánu a sm rt. Pokud se 
domníváte, že m áte hepatitidu, navštivte 
okam žitě lékaře.

Existuje několik různých druhů žlouten
ky: Žloutenka A (šíří se kontam inovanou 
potravou, vodou nebo výkaly) a žloutenky 
B a C (šíří se kontam inovanou krv í nebo 
sperm atem ).

Studie z roku 2003 provedená Dr. Roge- 
rem  Lewisem na výzkum né klinice Young 
Life Research Clinic v Springville v Uta
hu hodnotila účinnost smilu, rojovníku 
a semen celeru při léčbě případů pokro
čilé hepatitidy C. V jednom případě byla 
u 201etého muže s diagnózou hepatitidy 
C zjištěna virová zátěž 13 200. Poté kdy 
každý den po dobu jednoho měsíce bez 
dalšího zákroku užíval 2 kapsle (přibližně 
750 m iligram ů každá) OLE -  směsi smilu, 
rojovníku, semen celeru a Juva Cleanse, 
klesla virová zátěž pacienta o více než 80 
procent na 2 580.

Mezi příznaky pa tří žloutenka, slabost, 
z trá ta  chuti k jídlu, nevolnost, hnědavé 
nebo čajové zbarvení moči, bolesti břicha, 
horečka a bělavá stolice.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: rojovník, semena ce

leru, kafrovník, máta, myrha, libavka, 
heřm ánek pravý
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SMĚSI OLEJŮ: Juva Flex, PanAway, Juva 
Cleanse, GLF 

DOPLŇKY: JuvaPower, JuvaSpice (pro sa
láty a vaření), MultiGreens, JuvaTone, 
ImmuPro, Polyzyme, Detoxzyme, Life 5, 
ICP, ComforTone, Essentialzyme, M aster 
Formula HIS nebo HERS 

POZNÁMKA: Vyvarovat se grepového džusu 
a jakýchkoli léků, k te ré  zatěžují játra.

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje neho 
směsi olejů čisté neho ředěné v závislosti 
na použitém  oleji neho olejích. Pro získání 
více inform ací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 1-3 kapky oleje zředěného 

50/50 na karotické tepny na pravé a levé 
straně krku těsně pod čelistní kostí na 
ohou stranách  2-5x denně. Karotické 
tepny mají schopnost rychle v střebává
ním a jsou tak  výborným  m ístem  pro 
aplikaci olejů.

• Aplikovat 1-3 kapky na Vita Flex hody 
ja ter na pravém chodidle l-3x denně.

• Používat Raindrop techniku 2-3x týdně.
• Přiložit teplý obklad s 1-2 kapkam i vy

hraného oleje na já tra  l-2x denně.
VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
neho je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Užívat 2 kapsle 3x denně.
• Požadované m nožství olejů nakapat do 

sklenice NingXia Red džusu, rýžové
ho mléka, mandlového mléka, kozího 
mléka, mrkvového džusu neho do vody 
a vypít.

DENNÍ REŽIM PRO HEPATITIDU:

• Začít s očistou tlustého střeva s použi
tím  ICP, ComforTone a Essentialzyme.

• Po 3 dnech p řidat 1-2 tablety  JuvaTone 
3x denně.

ImmuPro: užít 4 tablety  na noc, 1-2 ta b 
lety ráno a odpoledne.
MultiGreens: užít 1-3 kapsle 3x denně.

HLENY-PŘEBYTEK

Mnoho olejů funguje jako přírodní ex- 
pektorancium  (usnadňují vykašlávání) 
a pom áhá tkáním  zbavit se hlenu, m ěkké
ho a tvrdého plaku a toxinů.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: levandule, citron, 

cypřiš, máta, tea tree, borovice, tym ián, 
eukalyptus (E. globulus), rozm arýn 

SMĚSI OLEJŮ: Di-Gize, Raven, 3 Wise Men, 
Purification, R.C., Breathe Again Roll-On 

R ecept n a  vykašláván í:
• 3 kapky citronu
• 3 kapky eukalyptu (E. globulus)
• 2 kapky borovice

Aplikace a použití
INHALACE:

Poznámka: Některé studie zjistily, že in
halace esenciálních olejů má rychlejší 
a výraznější účinek na odkašlávání než 
jejich požití.

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
sm ěsi olejů čisté nebo ředěné v závis
losti na použitém  oleji nebo olejích. Pro 
získání více inform ací o aplikaci olejů na 
pokožku se řiď te pokyny na začátku této  
kapitoly.
• Aplikovat 2-4 kapky oleje zředěného 

50/50 na oblast mezi hrudním i obratli 
T4 a T5 a rovinou ram en 3-5x denně.

• Vmasírovat doporučené oleje na Vita 
Flex body na chodidlech 2-4x denně.
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VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více informací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli s doporučeným i oleji 2x 

denně.

HÜNIKOVA TOXICITA

Hliník je silně toxický kov, k te rý  může 
v lidském těle způsobit vážné neurologic
ké poškození -  i v nepatrném  m nožství. 
Hliník je příčinou mnoha chorob v těle, 
především  Alzheimerovy choroby.

Lidé nevědomky vstřebávají hliník z ná
dobí, nápojových plechovek, p rostředků  
na žlučník, dokonce i z deodorantů a dal
ších kosmetických výrobků. Prvním  k ro 
kem ke snižování hliníkové toxicity v těle 
je vyvarovat se těchto druhů produktů  na 
bázi hliníku. Začněte číst etikety  a pře- 
svědčete se sami.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: smil, pomeranč, m an

darinka zelená, hřebíček, pačule 
SMĚSI: GLF, Thieves, Di-Gize 
DOPLŇKY: JuvaTone, JuvaCleanse, ICP, De- 

toxzyme, Essentialzyme, MegaCal, Com- 
forTone, Chelex

Aplikace a použití
Začít s čištěním  jater, krve a tlustého 

střeva, aby se tělo zbavilo toxinů a odpadu.

Esenciální oleje jsou ideální pro léčbu 
většiny hmyzích pokousání, protože mají 
výjimečné antiseptické vlastnosti a jsou 
rozpustné v oleji. Esenciální oleje jako je 
levandule a m áta snižují svědění a infekci 
v důsledku kousnutí hmyzem.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: levandule, citronela, 

eukalyptus [E. globulus), tea tree, máta, 
rozm arýn, kopaiva, jablečník 

SMĚSI: PanAway, Purification, Melrose 
Recept na kousnutí a bodnutí č .l:
• 2 kapky tym iánu
• 10 kapek levandule
• 4 kapky eukalyptu (E. rad ia ta  }
• 3 kapky heřm ánku pravého 
Recept na kousnutí hmyzem č.2:
• 20 kapek svátého dřeva
• 20 kapek vratiče
• 10 kapek m odrého eukalyptu

Vetřít malé m nožství do kůže nebo pou
žít ve spreji.

Pro zničení hmyzu postříka t povlečení 
a oblečení.

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

• N atřít 1-2 kapky směsi na kousnutí
a bodnutí čisté nebo zředěné 50/50 na 
potřebné m ísto 2-4x denně.

■  KOUSNUTÍ KLÍŠTĚTEM 
ASVILUŠKOU

Je důležité, aby p řed  léčbou kousnutí 
byly k líšťata i svilušky (larvy sam etky 
podzim ní] odstraněny. Lidé vyzkoušeli 
mnoho různých způsobů, jak se těchto 
útočníků zbavit. Svilušky mohou být ně
kdy odstraněny  nebo zničeny zakrytím  
m ísta kousnutí bezbarvým  lakem na 
nehty.

Běžnou m etodou pro odstranění klíšťat 
je se jich jemně dotknout právě vyhořelou 
hlavičkou od sirky. Teplo způsobí, že se 
klíšťata pustí, takže pak mohou být jedno
duše sm etena.

Při odstraňování klíšťat a svilušek fun
gují esenciální oleje rychle. Smíchejte ty 
mián nebo oregano v ředění 50/50 a naka
pejte 1-2 kapky na oblast kousnutí. Fenoly 
v těchto olejích obvykle způsobí, že se 
klíšťata a svilušky uvolní a snaží se dostat
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z oleje pryč. Když k tom u dojde, mohou se 
odstran it a zničit.

Jediná kapka máty, směsi Abundance, 
směsi Exodus II nebo jakéhokoliv jiného 
jednoduchého oleje nebo směsi olejů, k teré 
jsou považovány za „pálivé" způsobí, že se 
k líště nebo sviluška uvolní z pokožky. „Pá
livý" olej má vysoký obsah fenolů, k teré  
mohou při aplikaci ve formě čistého oleje 
spálit pokožku. V tom to případě je cílem 
„dostat živočicha pryč."

U většiny lidí na tro še  popálení nezáleží. 
Po odstraněn í k líštěte  nebo svilušek nat
ře te  na m ísto kousnutí 1-2 kapky n ěk teré
ho z olejů uvedených níže.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: levandule, rozm arýn, 

tea tree , máta, myrha, kadidlo, jedle 
balzám ová (Idaho)

SMĚSI: Melrose, Thieves, R.C, The Gift, 
Purification

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

• Aplikovat 1-6 kapky čistého nebo řed ě
ného oleje v závislosti na velikosti posti
žené oblasti 3-5x denně.

■  KOUSNUTÍ PAVOUKEM 
ČERNÁ VDOVA

Nakapat 1 kapku jakéhokoliv oleje 
jako je Purification, Melrose, The Gift, 
citron atd.
OKAMŽITÉ VYHLEDAT LÉKAŘSKOU POMOC

■  KOUSNUTÍ PAVOUKEM 
KOUTNÍK JEDOVATÝ

Kousnutí tím to pavoukem způsobuje 
bolestivé zarudnutí a puchýře, k te ré se 
vyvíjí až na gangrenózní slupku postižené 
oblasti. Nakapat 1 kapku jakékoliv dostup
ného oleje jako je Purification, Melrose, 
The Gift, citron atd.
OKAMŽITÉ VYHLEDAT LÉKAŘSKOU POMOC

R ecep t n a  k o u sn u tí pavoukem :
• 1 kapka levandule
• 1 kapka myrhy
• 1 kapka Melrose 
POVRCHOVÉ:

• Aplikovat 1 kapku některé ze směsí uve
dených výše každých 10 minut, než bude 
poskytnuto odborné lékařské ošetření.

HMYZ-REPELENT

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: vratič, svaté dřevo, 

máta, tea tree, pelargónie, citron, roz
m arýn, citrónová tráva, tym ián, m áta 
klasnatá, citronela 

SMĚSI OLEJŮ: Purification, Melrose, Thieves

R epelen t na hmyz

Prostředek odpuzující komáry: svaté 
dřevo, citron, vratič, citronela 
Prostředek odpuzující moly: pačule, 
svaté dřevo
Prostředek odpuzující ovády: vratič, 
citronela
Prostředek odpuzující mšice: Smí
chat 10 kapek máty klasnaté a 15 kapek 
esenciálního oleje pomeranče s 2 litry 
slané vody, dobře promíchat a postříkat 
rostliny.
Prostředek odpuzující šváby: Smí
chat 10 kapek máty a 5 kapek cypřiše 
v V2 šálku slané vody. Dobře promíchat 
a postříkat místa, kde švábi žijí. 
Prostředek odpuzující karase stříb
řitého: eukalyptus (E. radiatá], Thieves 
Pro odpuzení hmyzu se esenciální 
oleje mohu rozptylovat vzduchem nebo 
nakapat na vatový tampon nebo dřevě
né třísky (pro použití v šatnách nebo 
zásuvkách).
Zkoušejte vlastní kombinace olejů.
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Recept na odpuzovač hmyzu č. 1:
• 6 kapek máty
• 6 kapek tea tree
• 9 kapek vratiče
Recept na odpuzovač hmyzu č. 2:
• 6 kapek vratiče
• 6 kapek svátého dřeva

Smíchat a použít neředěné nebo zředěné 
s trochou vody.
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Horečka je jednou z nejsilnějších léči
vých reakcí lidského těla a je známkou 
toho, že tělo bojuje proti infekčním nemo- 
cem. Pokud však horečka nepřim ěřeně 
zvýší tělesnou teplotu (přes 40°C), může 
dojít k neurologickému poškození.

Nejlepší způsob snížení horečky je po
mocí protizánětlivých esenciálních olejů 
užívaných vnitřně a povrchově.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: máta, m odrý eukalyp- 

tus, muškátový oříšek, heřm ánek pravý, 
jedle balzámová (Idaho), kopaiva, m yr
ha, jablečník 

SMĚSI OLEJŮ: ImmuPower, Melrose, Raven, 
Clarity, M-Grain, RutaVaLa, RutaVaLa 
Roll-On

DOPLŇKY: Super C, Super C Chewable, Im- 
muPro, Longevity Softgels 

BALZÁM NA RTY: Cinnamint Lip Balm, La
vender Lip Balm, Grapefruit Lip Balm

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 2 hodi
ny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybranéhaoleje do 
dlaní, promnout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat 3-4x denně podle potřeby.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti

na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více inform ací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 2-3 kapky oleje zředěného 

50/50 na čelo, spánky a zadní část krku.
• Můžete také aplikovat 2-3 kapky na Vita 

Flex body ja ter na pravém chodidle.
VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli s vybraným  olejem l-2x 

denně.
• 2-3 kapky oleje přidat do lžíce agáve, yako- 

nu, javorového sirupu nebo medu. Vmíchat
1-3 kapky esenciálního oleje do sklenice
s 2,5dl studené vody a pomalu upíjet.

• Požadované m nožství olejů nakapat do 
sklenice NingXia Red džusu, rýžového 
mléka, mandlového mléka nebo kozího 
mléka atd. a pomalu upíjet. Udělat l-2x 
podle potřeby.

HORMONÁLNÍ EDÉM -  CYKLICKÝ

Tento typ edému obvykle kolísá v závis
losti na ženském m enstruačním  cyklu. Na 
začátek se může použít dobrý horm onální 
krém  s progesteronem . Před započetím  ja
kékoli horm onální terapie byste však měli 
navštívit svého lékaře a požádat o krevní 
te s t hladiny horm onů pro vyhodnocení 
individuálních potřeb.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: Šalvěj muškátová, 

šalvěj lékařská, pelargónie, m andarinka 
zelená

SMĚSI OLEJŮ: SclarEssence, Lady Sclareol, 
Dragon Time, EndoFlex 

DOPLŇKY: PD 80/20, Ultra Young + Oral 
Spray, FemiGen, EndoGize, Thyrom in 

PÉČE O TĚLO (SÉRA A KRÉMY): Progessence 
Plus Serum, Prenolone Plus Body Cream
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(viz PORUCHA POZORNOSTI)

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: levandule, vetiver, 

heřm ánek římský, m áta, okotea, kozlík, 
cedrové dřevo 

SMĚSI OLEJŮ: RutaVaLa, RutaVaLa Roll-On, 
Peace & Calming, Stress Away Roll-On, 
Tranquil Roll-On, Sacred Mountain, 
Grounding, Gathering

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem 5x denně až 30 
dní, p řeru šit na dobu 5 dní a dále opako
vat, pokud je to nutné.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
inform ací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 2-4 kapky čistého oleje na p rs

ty  a bříška p rstů  u nohou podle potřeby.

m:an.íwr.ai,,im
Hypoglykemie může být způsobena 

nedostatečnou funkcí štítné  žlázy [viz 
Štítná žláza).

Nadm ěrná spo třeba cukru nebo medu 
také přivodí reak tivn í hypoglykémii, ve 
k teré je rychlý n á rů s t h ladiny cukru v krvi 
následován prudkým  poklesem  na m im o
řádně nízkou hladinu cukru.

Hypoglykémie může být v některých 
případech předzvěstí kandidózy, alergií, 
chronického únavového syndrom u, depre
se a chemické citlivosti.

Mezi příznaky hypoglykémie [nízká 
hladina cukru v krvi) patří:
• Únava, ospalost, spavost po jídle
• Bolest hlavy nebo závratě, pokud je 

doba mezi jídly příliš dlouhá

• Chuť na sladké
• Alergická reakce na potraviny
• Bušení srdce, třes, pocení, rychlý srdeč

ní tep
• Nepozornost, kolísání nálady, podráždě

nost, úzkost, nervozita, neschopnost se 
vyrovnat se stresem  a pocity emocionál
ní deprese

• N edostatek motivace, disciplíny a k re 
ativity

• Hlad, k te rý  nelze uspokojit
Často jsou lidé s některým i z těchto 

příznaků chybně diagnostikováni buď 
s chronickou únavou nebo neurózou. Místo 
toho mohou m ít hypoglykémii.

K léčbě chronické hypoglykémie je 
důležité léčit základní příčinu, jako je 
kandidóza nebo přem nožení kvasinek [viz 
Plísňové infekce).

Esenciální oleje mohou snížit příznaky 
hypoglykémie tím, že pomáhají srovnat 
chutě na sladké a podporují a stabilizují 
m etabolism us cukru v těle.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: levandule, skořice, 

koriandr, kopr, fenykl, kůra skořice 
DOPLŇKY: MultiGreens, NingXia Red džus, 

Life 5, Digest + Cleanse, ICP, JuvaPower, 
kustovnice NingXia [sušená)

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 2 hodi
ny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne libovolně často.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitých olejích.

Pro získání více inform ací o aplikaci ole
jů na pokožku se řiď te pokyny na začátku 
této  kapitoly.
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• Vetřít 1-2 kapky oleje na spánky a zadní 
část krku několikrát denně.

• Přiložit teplý obklad s 1-2 kapkami vy
braného oleje na záda.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více informací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli denně (koriandr, kopr

a fenykl fungují nejlépe na poruchy tr á 
vení).

á4ikMďk
( v i z A P N O E )

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: jedle balzámová (Ida

ho), galbanum, santál, kozlík, levandule, 
růže, cedr červený, ylang ylang 

SMĚSI OLEJŮ: RutaVaLa, RutaVaLa Roll-On, 
Stress Away Roll-On, The Gift, H arm o
ny, Sacred Mountain, Valor, T ransfor
mation

DOPLŇKY: SleepEssence, MegaCal, Mineral 
Essence, Detoxzyme, Essentialzyme

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

• Vmasírovat 4-6 kapek oleje zředěného 
50/50 na chodidla těsné před  spaním.

i

§

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: saturejka, oregano, 

eukalyptus (E. radiatá), máta, hřebíček, 
tea tree, m odrý eukalyptus, jablečník 

SMĚSI OLEJŮ: ImmuPower, Di-Gize, Exo
dus 11, Thieves, Raven, R.C., Breathe 
Again Roll-On 

DOPLŇKY: Digest + Cleanse, Inner Defense, 
ParaPree, Essentialzyme, Detoxzyme, 
ICP, JuvaPower

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem 2-4x denně. 
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více inform ací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 2-4 kapky oleje ředěného 

50/50 na hrudník, žaludek nebo spodní 
část zad 2x denně nebo podle potřeby.

• l-2x týdně aplikovat Raindrop techniku.
• Aplikovat 1-2 kapky čistého (neředěné

ho) oleje na spánky a zadní část krku, 
podle potřeby.

• Přiložit teplý obklad na podbřišek l-2x 
denně.

• Dopřát si teplou koupel s vlastní koupe
lovou solí připravenou pomocí následují
cího Receptu na chřipku:

Recept na chřipku nebo nachlazení:
• 2 kapky eukalyptu (E. radiatá)
• 6 kapek kadidla
• 3 kapky jablečníku
• 6 kapek sm rku
• 15 kapek kafrovníku
• 1 kapka libavky

Důkladné sm íchat výše uvedené esenci
ální oleje s % šálkem koupelové soli nebo 
jedlé sody a přidávat sů l/m ix  olejů do 
tekoucí teplé vody při napouštění koupele.

Namočit se do teplé vody na 20 až 30 mi
nut nebo než voda vychladne.
VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Požadované m nožství olejů nakapat do 

sklenice NingXia Red džusu, rýžového 
mléka, mandlového mléka, kozího m lé
ka, mrkvového džusu nebo do vody a vy
pít 2-4x denně.

• Užívat 1 kapsli 3x denně.
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CHUT K j íd l u  - ZTRATA

Zázvor stim uluje trávení a zlepšuje chuť 
k jídlu.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: zázvor, m áta klasnatá, 

pomeranč, m uškátový oříšek, m áta 
SMĚSI: Citrus Fresh, Christm as Spirit, 

RutaVaLa, Di-Gize 
DOPLŇKY: Essentialzyme, Polyzyme, Com- 

forTone, MegaCal, Mineral Essense

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• 2-3 kapky vybraného oleje vm asírujete 
do dlaní, dlaněm i p řik ry jte  nos a inha- 
lujte během dne podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky oleje na vatový tam 
pon nebo tkaninu a vložit do ventilátoru  
v domě, autě, hotelovém pokoji atd.

• Pokud se rozptyluje vzduchem v noci při 
spaní, nastav te autom atické vypínání na 
požadovaný čas.

POVRCHOVÉ:

Můžete aplikovat jednoduché oleje nebo 
směsi čisté nebo zředěné v závislosti na 
použitém  oleji nebo olejích.
• Aplikovat 5-6 kapek s m asážním  olejem

3-5x denně nebo podle potřeby.
• Můžete také aplikovat 2-3 kapky na Vita 

Flex body na chodidlech.
• Užitečná a osvěžující je jedna kapka pod 

nos.
VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Ať dáváte oleje do kapsle nebo je 
pijete jako tekutinu, sledujte prosím  poky
ny na začátku té to  kapitoly.
• Užít 1 kapsli Di-Gize 2x denně.
• 2-3 kapky oleje p řidat do lžíce agáve, ya- 

konu, javorového sirupu, medu, jogurtu  
atd.

Požadované m nožství olejů nakapat do 
sklenice NingXia Red džusu, rýžové
ho mléka, mandlového mléka, kozího 
mléka, mrkvového džusu nebo do vody 
a vypít. Sledujte pokyny na začátku této  
kapitoly.

(v iz  PROSTATA, TRAUMA)

Impotence [neschopnost sexuálního 
výkonu) může být způsobena fyzickým 
omezením v důsledku nehody nebo zraně
ní nebo psychologickými faktory, jako jsou 
zábrany, traum a, stres atd.

Mužská impotence je často spojena 
s problém y s prostatou  nebo operací p ro 
staty.

Pokud je impotence spojena s psycho
logickým traum atem  nebo nevyřešeným i 
em ocionálními problémy, je třeba se těm i
to problém y zabývat dříve, než je možné 
přejít k sam otné léčbě impotence.

Podle rozsáhlého historického podkla
du může vůně zesilovat touhu a v y tváře t 
náladu, k te rá je schopna překonat frigi
ditu nebo impotenci. Ve skutečnosti se 
vůně jako je růže nebo jasm ín používají 
k přilákání p artn e rů  opačného pohlaví 
a vytvoření rom antické atm osféry již od 
starověku.

Moderní výzkum  ukázal, že vůně něk te
rých esenciálních olejů stim uluje emocio
nální centrum  mozku. To vysvětluje, proč 
mají esenciální oleje potenciál pomoci 
lidem překonat impotenci způsobenou 
emocionálními faktory  nebo zábranam i.

■  IMPOTENCE U MUŽŮ 

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: zlatobýl, kadidlo, my

rha, zázvor, m uškátový oříšek, jasmín, 
ylang ylang 

SMĚSI OLEJŮ: Valor, Valor Roll-On, Mister, 
SclarEssence
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DOPLŇKY: EndoGize, P rostate Health 

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem 15 m inut 2x 
denně nebo podle potřeby.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
informací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiďte pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 2-3 kapky čistého oleje na Vita 

Flex body na chodidle nebo v podbřišku. 
Nepoužívat na citlivou kůži v rozkroku.

■  IMPOTENCE U ŽEN 

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: citronová tráva, 

jasmín, růže, kadidlo, šalvěj muškátová, 
šalvěj lékařská, pelargónie, ylangylang 

SMĚSÍ OLEJŮ: Lady Sclareol, Joy, Valor, Scla- 
rEssence,Valor Roll-On 

DOPLŇKY: EndoGize, PD 80/20, FemiGen 
SÉRA A KRÉMY PRO PÉČI O TÉLO: Progessence 

Plus Serum, Prenolone Plus Body Cream

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem 15 m inut denně 
nebo podle potřeby.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
informací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiďte pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 2-3 kapky čistého oleje na Vita 

Flex body na chodidle nebo v podbřišku.

INFEKCE -  BAKTERIÁLNÍ A VIROVÉ

Difúze esenciálních olejů vzduchem je 
jedním z nejlepších způsobů, jak zabránit 
šíření vzdušných bakterií a virů. Mnoho

PRŮVODCE POUŽITÍM

esenciálních olejů, jako je oregano, satu- 
rejka a rozm arýn, má silné antim ikrobiál- 
ní účinky a může účinně eliminovat mnoho 
druhů patogenů.

Viry a bakterie mají tendenci hibernovat 
podél páteře. Tělo může dlouhou dobu hos
tit v irus v latentním  stavu. Pokud je imu
nitní systém  oslaben, ty to  v iry se mohou 
uvolnit a to se pak projeví onemocněním.

Raindrop technika podél páteře pomocí 
oregana a tym iánu pom áhá zm írnit zánět 
a ničit m ikroorganism y. Lze však také 
použít jiné oleje, k teré také mají silné 
antivirové a an tibak teriá ln í v lastnosti. 
ImmuPower, R.C. a Purification dobře 
fungují pro aplikaci pomocí Raindrop 
techniky.

Oleje saturejka, kafrovník, m odrý euka- 
lyptus, svaté dřevo, kadidlo, tym ián atd. 
aplikované podél páteře pomocí Raindrop 
techniky jsou účinné na mnoho infekcí, 
zejména na hrudní infekce (viz nachlazení, 
plíce, záněty dutin  a infekce krku).

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: saturejka, rozm arýn, 

citronová tráva, hřebíček, růžové dřevo, 
tea tree, oregano, tym ián, pelargónie, 
jablečník, svaté dřevo, okotea, kadidlo 

SMÉSI OLEJŮ: Purification, Melrose, R.C., 
ImmuPower, Exodus 11, Thieves, Raven, 
The Gift, Breathe Again Roll-On 

DOPLŇKY: Inner Defense, Super C, Super C 
Chewable, NingXia Red džus. Longevity 
Softgels, MultiGreens, ImmuPro, Omega 
Blue, Life 5, kustovnice NingXia (sušená]

■  NIČENÍ VZDUŠNÝCH VÍRŮ 
A BAKTERIÍ

Pravidelně s tř íd a t difúzi ImmuPower 
a Thieves.

Povrchově aplikovat 1 kapku tea tree  
a 1 kapku rozm arýnu na zastavení infekce. 
JEDNODUCHÉ OLEJE: tea tree, skořice, h ře 

bíček, tym ián, svaté dřevo, vratič, o re
gano, kafrovník nebo kadidlo
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SMĚSI OLEJŮ: Thieves, Melrose, Purification 

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje v lastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 3-4 ho
diny nebo podle potřeby. Pokud se 
rozptyluje vzduchem v noci při spaní, 
nastav te  autom atické vypínání na poža
dovaný čas.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během  dne podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky oleje na vatový tam 
pon nebo tkaninu a vložit do ventilátoru 
v domě, autě, hotelovém pokoji atd.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více inform ací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku té to  kapitoly.
• N atřít 4-6 kapek zředěných 20/80 na 

potřebné m ísto 2 -3 x  denně.
• 1-2X týdně aplikovat Raindrop techniku. 
VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku té to  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli 2x denně.

JATERNÍ/STAŘECKÉ SKVRNY

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: santál, cypřiš modrý, 

levandule, m uškátový oříšek 
SMĚSI OLEJŮ: Di-Gize, GLF 
R ecep t n a  ja te rn í  sk v rn y :
• 20 avokádového oleje
• 6 kapek santálu
• 4 kapky cypřiše m odrého
• 4 kapky levandule
• 4 kapky m uškátového oříšku

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více inform ací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku této kapitoly.
• Aplikovat 2-4 kapky čisté směsi na ja ter

ní skvrny na postižené m ísto 3x denně 
po dobu 2 týdnů.

Játra jsou jedním  z nejdůležitějších or
gánů a hrají význam nou roli při detoxikaci 
těla. Pokud se já tra  poškodí, často kvůli 
nadm ěrné konzumaci alkoholu, virové 
hepatitidě nebo špatné stravě, může se 
v krvi a tkáních vy tvořit přebytek  toxinů, 
k teré mohou m ít za následek degenerativ- 
ní onem ocnění a sm rt.

Žloutenka (abnorm ální žlutá barva 
kůže] může být jedinou viditelnou znám 
kou onem ocnění jater.

Symptomy přetížených nebo nemocných 
jater:
• Nevolnost
• Z tráta chuti k jídlu
• Tmavě zbarvená moč
• Stolice nažloutlé nebo šedé barvy
• Bolesti břicha nebo ascites (vodnatel- 

nost b řišní], což je neobvyklá oteklost 
břicha způsobená hrom aděním  tekutiny

• Svědění, derm atitida (zánět kůže] nebo 
kopřivka

• Poruchy spánku způsobené nahrom adě
ním nefiltrovaných toxinů v krvi

• Obecná únava a z trá ta  energie
• N edostatek sexuální touhy
• Toxická já tra

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: rojovník, semena cele

ru, citron, kardam om , pelargónie, sem e
na mrkve, heřm ánek pravý, rozm arýn, 
pom eranč
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C h ra ň te já tra

Vyvarujte se alkoholických nápojů. 
Vyvarujte se zbytečného používání léků 
na Recept. Dokonce volně prodejné léky 
na bolest mohou mít ve středně vyso
kých dávkách toxické účinky na játra. 
Konzumujte stravu s vysokým ob
sahem selenu. Obsahuje jej rostlinná 
potrava, para ořechy, tuňák, maso, 
vejce atd. Selen umožňuje proteinům  
tvořit důležité antioxidační enzymy, 
které zabraňují poškození buněk volný
mi radikály.
Vyvarujte se míchání léků zejména 
s alkoholem.
Vyvarujte se působení průmyslových 
chemikálií kdykoli je to možné. 
Konzumujte zdravou stravu složenou ze 
zeleniny a ovoce. Ovoce přirozeně čistí. 
Doplňky: Detoxzyme, Essentialzyme 
a kustovnice čínská (Ningxia wolfber- 
ry), která se obecně používá v Číně jako 
tonikum jater a detoxikační činidlo.

SMĚSI OLEJŮ: Juva Flex, Release, Juva 
Cleanse

Recept na podporu jater:
• 2 kapky heřm ánku pravého
• 3 kapky semen celeru
• 10 kapek pom eranče
• 5 kapek rozm arýnu
DOPLŇKY: JuvaTone, JuvaPower, Juva Špice 

(na saláty a vaření), Longevity Softgels, 
Sulfurzyme, Digest + Cleanse, ICP, Com- 
forTone, Essentialzyme, Life 5, K&B

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby. Pokud se 
rozptyluje vzduchem v noci při spaní, 
nastavte autom atické vypínání na poža
dovaný čas.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více inform ací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 1-3 kapky na Vita Flex body 

ja ter na pravém chodidle.
• Vmasírovat 2-4 kapky čistého oleje na 

chodidla těsně před  spaním.
• Přiložit teplý obklad s 1-2 kapkam i vy

braného oleje na já tra  1-2x denně.
• Dopřát si Raindrop techniku l-2x týdně. 
VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli s doporučeným i oleji 2x 

denně.
• 2-3 kapky oleje p řidat do lžíce agáve, 

yakonu, javorového sirupu, medu, jogu
rtu  atd.

• Požadované m nožství olejů nakapat do 
sklenice NingXia Red džusu, rýžového 
mléka, mandlového mléka, kozího m lé
ka, mrkvového džusu nebo do vody a vy
pít. Takto postupovat 2-4x denně.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: kadidlo, santál, cypřiš, 

elemi, řebříček, růže, cistus, myrha, 
smil, levandule 

SMĚSI OLEJŮ: Gentle Baby, A ustralian Blue, 
3 Wise Men 

Recept na prevenci jizev:
• 2 kapky smilu
• 3 kapky levandule
• 4 kapky myrhy
• 1 kapka santálu
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DOPLŇKY: Super C, Super C Chewable, Sul- 
furzyme, Power Meal, MegaCal, Mineral 
Essence, Essentialzym e 

MASTI PRO PÉČÍ O TĚLO: Tender Tush, Re- 
genolone Body Cream, Rose Ointment, 
Boswellia W rinkle Cream

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitých olejích.

Pro získání více inform ací o aplikaci ole
jů na pokožku se řiď te pokyny na začátku 
této  kapitoly.
• Aplikovat 2-6 kapek čisté směsi na p re 

venci jizev okolo rány a na ránu nebo 
říznutí denně až do zahojení.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: eukalyptus [E. globu

lus), m áta, myrha, zlatobýl, eukalyptus 
[E. radiatá), rojovník, smrk, kafrovník, 
cedrové dřevo, m ajoránka, yzop, kopai- 
va, jedle balzám ová (Idaho)

SMÉSi OLEJŮ: R.C., Breathe Again Roll-On, 
Raven, Thieves, Melrose, Peace & Cal
ming, Exodus II

DOPLŇKY: Inner Defense, ImmuPro,
Super C

ÚSTNÍ PÉČE: Ústní voda Thieves Fresh 
Essence Plus ústn í voda. Thieves Hard 
Lozenges, Thieves Soft Lozenges, 
Thieves Spray

Aplikace a použití
INHALACE:

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

• Rozptylovat oleje vlastního výběru po 
dobu 30 m inut každé 4-6 hodiny nebo 
podle potřeby.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo zředěné 50/50 v zá
vislosti na použitém  oleji nebo olejích. Pro 
získání více inform ací o aplikaci olejů na 
pokožku se řiď te pokyny na začátku této  
kapitoly.
• Přiložit teplý obklad s 1-2 kapkami vy

braného oleje na hrudník, hrdlo a horní 
část zad 2x denně.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, dbejte prosím  
pokynů na začátku této  kapitoly.
• Podle potřeby k loktat s ústn í vodou 

Thieves Fresh Essence Plus Mouthwash 
během dne.

• Používat Thieves Spray podle potřeby.

■  ČERNÝ/DÁVIVÝ KAŠEL
Černý kašel obvykle postihuje děti, 

proto je nutné před povrchovým použitím  
esenciální oleje vždy řed it se směsí olejů 
V-6 nebo jiným rostlinným  olejem lisova
ným za studená. Začněte s nízkou koncen
trací, než se projeví reakce. V intervalech 
rozptylovat vzduchem a sledovat reakci.

Černý kašel je nakažlivé onemocnění po
stihující dýchací systém, především  u dětí. 
Pokud se dýchací cesty zanesou hustým  
hlenem, dochází k infikování plic. V p růbě
hu několika dnů se stav zhoršuje, což vede 
k dlouhým záchvatům  kašle (až 1 minutu). 
Kvůli nepřetržitém u kašli je dýchání obtíž
né a nam áhavé.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: rozm arýn, levandule, 

bazalka, libavka, tym ián, oregano, tea 
tree, m uškátový oříšek, máta, m odrý 
eukalyptus, jablečník 

SMÉSI OLEJŮ: Thieves, Melrose, Raven, R.C., 
Breathe Again Roll-On 

DOPLŇKY: Super C, Super C Chewables, 
Longevity Softgels, Essentialzyme,
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Detoxzyme, MultiGreens, ImmuPro, Sul- 
furzyme, Digest + Cleanse, Inner Defen
se, M aster Formula HIS nebo HERS 

ÚSTNÍ PÉČE: Thieves Spray, ústn í voda 
Thieves Fresh Essence Plus Mouthwash, 
Thieves Lozenges

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 15 minut, střídají se jed
noduché oleje a směsi olejů 3-lOx denně 
podle potřeby. Pokud se rozptyluje vzdu
chem v noci při spaní, nastavte autom a
tické vypínání na požadovaný čas.

• Přidat pár kapek oleje do misky s vroucí 
vodou. Obličej nastavit nad misku. Hlavu 
zakrý t ručníkem, aby mělo odpařování 
dobrý účinek. Opakovat 2-4x denně.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém oleji nebo olejích. Pro získání 
více informací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiďte pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 2-4 kapky oleje zředěného 

50/50 na krk a hrudník  podle potřeby.
• Vmasírovat 2-4 kapky čistého oleje na 

chodidla a Vita Flex body těsné před 
spaním. Speciálně pro děti to může být 
prospěšné.

• Přiložit teplý obklad s 1-2 kapkami vy
braného oleje na krk, h rudník  a horní 
část zad l-3x denně.

■  SUCHÝ KAŠEL 

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: eukalyptus (E. radi- 

ata), citron, m odrý eukalyptus, svaté 
dřevo, oregano, kadidlo, kafrovník, ty 
mián, myrha, cedrové dřevo, eukalyptus 
(E. globulus), m áta 

SMÉSI OLEJŮ: R.C., Thieves, Melrose, Raven, 
Purification, Exodus II, Breathe Again 
RoII-On

VNITŘNÍ POŽITÍ:

Recept na čaj na suchý kašel:
• 2 kapky citronu
• 3 kapky eukalyptu (E. radiata)
• 1 lžička m odré agáve (blue agave) nebo 

javorového sirupu
Množství použitého oleje se u různých 

olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Id l ohřáté filtrované vody s několi

ka kapkami oleje a pomalu upíjet. Pro 
úlevu opakovat podle potřeby.

• P řidat požadované oleje do rýžového 
mléka a pít 2-4x denně. Pro větší úlevu 
je dobré rýžové mléko ohřát a pomalu 
upíjet.

• 2-3 kapky oleje přidat do lžíce agáve, 
yakonu, javorového sirupu, medu, jogur
tu  atd. 3-5x denně.

• P řidat několik kapek na jazyk nebo pod 
něj 2-6x denně nebo podle potřeby.

• Kloktání: sm íchat esenciální oleje s vo
dou 4-8x denně.

• Sprej: N astříkat Thieves Spray do ústn í 
dutiny podle potřeby.

■VLHKÝ KAŠEL 

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: eukalyptus (E. globu

lus), eukalyptus (E. radiata), máta, m yr
ha, zlatobýl, rojovník, smrk, kafrovník, 
cedrové dřevo, m ajoránka, yzop, kopai- 
va, jedle balzámová (Idaho)

SMÉSI OLEJŮ: R.C., Breathe Again RoII-On, 
Raven, Thieves, Melrose, Peace & Cal
ming, Exodus II 

DOPLŇKY: Inner Defense, ImmuPro, Su
per C, Super C Chewable 

ÚSTNÍ PÉČE: Ústní voda Thieves Fresh 
Essence Plus Mouthwash, Thieves Hard 
Lozenges, Thieves Soft Lozenges, Thie
ves Spray
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Aplikace a použití
INHALACE:

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněm i nos 
a inhalovat během  dne podle potřeby.

• Rozptylovat oleje v lastního výběru po 
dobu 30 m inut každé 4-6 hodiny nebo 
podle potřeby.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo smě
si olejů čisté nebo zředěné 50/50 v závislosti 
na použitém oleji nebo olejích. Pro získání 
více informací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiďte pokyny na začátku této kapitoly.
• Přiložit teplý obklad s 1-2 kapkam i vy

braného oleje na hrudník, hrdlo a horní 
část zad 2x denně.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, dbejte prosím  
pokynů na začátku té to  kapitoly.
• Podle po třeby  k lok ta t s ústn í vodou 

Thieves Fresh Essence Plus M outhwash 
během  dne.

• Používat Thieves Spray podle potřeby.

KLOUBY -  ZTUHLOST/BOLEST

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: smrk, douglaska obec

ná, elemi, jedle balzám ová (Idaho), h eř
mánek pravý, máta, borovice, libavka, 
svaté dřevo, vratič

SMÉSI OLEJŮ: PanAway, Aroma Siez, Relie
ve It, Deep Relief Roll-On

Recept na bolest kloubů č. 1:
• 10 kapek černého pepře
• 2 kapky rozm arýnu
• 5 kapek m ajoránky
• 5 kapek levandule
Recept na bolest kloubů č. 2:
• 7 kapek jedle balzámové (Idaho)
• 4 kapky libavky
• 2 kapky heřm ánku m odrého
• 3 kapky vratiče

DOPLŇKY: BLM, MegaCal, Sulfurzyme, 
klejopryskyřice z myrhy nebo kadidla 
(spolknout 2 krystaly  2x denně). Omega 
Blue

MASÁŽNÍ OLEJE A KRÉMY: Hydratační krém  
Regenolone M oisturizing Cream, Ortho 
Ease Massage Oil, Ortho Sport Massage 
Oil

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
inform ací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Vmasírovat 3-6 kapek na potřebné m ís

to zředěné 50/50. Pro zm írnění bolesti 
opakovat podle potřeby.

• Aplikovat na příslušné Vita Flex body na 
chodidlech. Opakovat podle potřeby.

KOLITIDA (ZÁNĚT TLUSTÉHO 
STŘEVA)

Ulcerativní kolitida, znám á také jako 
ileitida (zánět kyčelníku) nebo proktitida 
(zánět konečníku), se projevuje zánětem  
horních v rstev  sliznice tračn íku  tlustého 
střeva. Liší se od syndrom u dráždivého 
tračníku, k te rý  není zánětlivý a Crohnovy 
nemoci, k terá  se vyskytuje hlouběji ve 
stěně tlustého střeva.

Zánět a vředové boláky, k teré jsou cha
rak teristické pro ulcerózní kolitidu, se 
vyskytují nejčastěji v dolním tlustém  s tře 
vě a konečníku a občas po celém tlustém  
střevě.

Mezi příznaky p a tří únava, nevolnost, 
z trá ta  váhy a chuti k jídlu, krvavý průjem, 
z trá ta  tělesných tekutin  a živin, časté ho
rečky, křeče v břiše, artritida , onemocnění 
jater a kožní vyrážka.

Užívat Polyzyme současně s ComforTone 
a p řed  přidáním  směsi JuvaPower počkat 2 
týdny nebo déle. Začít s malým m nožstvím
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a postupně zvyšovat. Pokud se objeví něja
ké potíže, snížit dávku.

■  ULCERATIVNÍ KOLITIDA 

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: m áta klasnatá, 

libavka, máta, pelyněk estragon, anýz, 
fenykl

SMĚSI OLEJŮ: Di-Gíze, GLF, Juva Cleanse 
DOPLŇKY: Digest + Cleanse, AlkaLime,

Life 5, JuvaPower, Detoxzyme, ICP, 
Essentialzyme, Polyzyme, MegaCal

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat oleje vlastního výběru po 
dobu 30 m inut každé 4-6 hodiny nebo 
podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, promnout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
informací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiďte pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 4-6 kapek oleje vlastního 

výběru zředěného 50/50 na podbřišek,
3-6x denně.

• Vmasírovat 2-4 kapky čistého oleje na 
chodidla před  spaním.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, dbejte prosím  
pokynů na začátku této  kapitoly.
• Užívat 2 kapsle s jakýmikoli dvěma výše 

uvedenými oleji 2-3x denně.

■  VIROVÁ KOLITIDA
Používat níže uvedené prostředky  pro 

kolitidu, k terá může být způsobena spíše 
virem než bakterií.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: citronová tráva, h ře 

bíček, Melrose, m odrý cypřiš, meduňka, 
oregano, kmín, tea tree, pelyněk e s tra 
gon, tym ián, řím ský heřm ánek, pravý 
heřm ánek, rozm arýn, máta, skořice 

SMĚSI OLEJŮ: Thieves, Purification, Di-Gize 
DOPLŇKY: Digest + Cleanse, Inner Defense, 

Longevity, Polyzyme, Essentialzyme,
Life 5

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více inform ací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat několik kapek zředěných 

50/50 na oblast tlustého střeva 4-6x 
denně.

• Můžete také nakapat 2-3 kapky na Vita 
Flex body tlustého střeva.

• Použít Raindrop techniku l-2x týdně.
• Na oblast tlustého střeva přiložit tep 

lý obklad se stejným  pom ěrem  smilu 
a směsi Di-Gize zředěné 20/80.

• Použít Recept uvedený níže pro rek tá ln í 
im plantát 3x týdně.

Recept na kolitidu tlustého střeva:
• 2 kapky oregana
• 2 kapky tym iánu
• 3 kapky niaouli (Melaleuca 

quinquenervia)
• 2 kapky heřm ánku pravého
• 2 kapky hřebíčku
• 2 kapky máty

Smíchat výše uvedené oleje s 1 lžící sm ě
si olejů V-6.
VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, dbejte prosím  
pokynů na začátku této  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli 2 -3 x  denně.
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2-3 kapky oleje p řidat do lžíce agáve, 
yakonu, javorového sirupu, medu, jogu
rtu  atd.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: kozlík, vetiver, santál, 

m odrý cypřiš, černý pepř, máta, jedle 
balzám ová (Idaho), kopaiva, kadidlo

SMĚSI OLEJŮ: Hope, Valor, Valor Roll-On, 
Surrender, The Gift, Inspiration, Brain 
Power, Trauma Life, R.C.

MASÁŽNÍ OLE JE ,  KRÉMY, SÉRA: Progessence 
Plus Serum, Regenolone hydratační 
krém. Sensation m asážní oleje

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje dle v lastn í
ho výběru po dobu 15 m inut 4-7x denně.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti
na použitém  oleji nebo olejích.
• Aplikovat 3-5 kapek zředěného oleje 

50/50 na spánky, krk a ram ena.
• Použít Raindrop techniku s výše uvede

nými oleji.

Kopřivka je svědění nebo zánět kůže, 
k terý  může n as ta t v důsledku alergií, po
škození jater, chemikálií a dalších faktorů.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: m yrha, heřm ánek 

pravý, heřm ánek římský, kafrovník, 
eukalyptus (E. radiatá), tea tree  

SMĚSI OLEJŮ: RutaVaLa, RutaVaLa Roll-On, 
Stress Away Roll-On, Tranquil Roll-On, 
Peace & Calming 

DOPLŇKY: Super Gal, MegaCal, Mineral 
Essence, Sulfurzyme, M aster Formula 
HIS nebo HERS, AlkaLime, MultiGreens

MASTI: Tender Tush (KidScents), Rose 
Ointment

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

• Pokud se rozptyluje vzduchem v noci při 
spaní, nastav te autom atické vypínání na 
požadovaný čas.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
inform ací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• N atřít 2-4 kapky zředěného oleje 50/50 

na m ísto podle potřeby.
• Přiložit studený obklad na místo podle 

potřeby.

KOUŘENI ~ o d v y k a n í

(viz  ZÁVISLOSTI)

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: skořice, hřebíček, 

m uškátový oříšek, máta, heřm ánek 
římský, šalvěj m uškátová

SMĚSI OLEJŮ: Thieves, Harmony, Juva 
Cleanse, Peace & Calming, GLF

DOPLŇKY: ICP, ComforTone, Essentialzyme, 
Life 5, JuvaTone, JuvaPower, JuvaSpice 
(na saláty a vaření)

Aplikace a použití
INHALACE:

Inhalujte oleje, k teré jsou pro vás nejú
činnější, kdykoli m áte chuť na cigaretu.
• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 

výběru po dobu 30 m inut 4-5x denně 
podle potřeby.
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VNITŘNÍ POŽITÍ:

• Vyčistit tlusté  střevo a já tra  s ICP, Com- 
forTone, Essentialzyme a JuvaTone.

• Nakapat 1 kapku Thieves na jazyk poka
ždé, když m áte chuť kouřit.

• JuvaTone, JuvaPower a JuvaSpice (na 
saláty a vaření) detoxikují játra, která 
pomáhají snížit chutě na nikotin a ko
fein. Užívat 3 tablety  JuvaTone 3x denně 
a 2 lžíce JuvaPower nebo JuvaSpice 
denně.

Esenciální oleje mohou m ít silně antioxi- 
dační a an tibakteriáln í účinky na kůži. 
Esenciální oleje používaně na pokožku 
jsou často kombinovány s rostlinným  nos
ným olejem s cílem:
• Pomalého odpařování, umožňující více 

času na pronikání olejů do kůže.
• Zachování lipidově bariéry  kůže, jelikož 

většina esenciálních olejů má tendenci 
vysušovat pokožku.

• Zvýšení účinku esenciálních olejů, 
protože mnoho olejů funguje dobře
v součinnosti s rostlinným  olejem. Četně 
kožní problémy souvisí s dysfunkcí jater. 
Může být nezbytně čistit, stim ulovat 
a pečovat o já tra  a tlustě  střevo po dobu 
30-90 dnů před tím, než začne docházet 
ke zlepšení pleti.

■  BŘEČŤAN A ŠKUMPA JEDOVATÁ 

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: heřm ánek pravý, m od

rý eukalyptus, myrha, pačule, vetiver, 
heřm ánek římský, citron, vratič, tea 
tree, rozm arýn, bazalka, nard  

SMĚSI OLEJŮ: Melrose, Purification, R.C., 
Juva Cleanse 

DOPLŇKY: Detoxzyme, ComforTone, Mi
neral Essence, Digest + Cleanse, ICP, 
JuvaPower

Esenciální o leje a v ita lita  kůže

Tea tree, jablečník a citrónová tráva 
mohou pomoci zbavit se akné a udržet 
vyrovnaný stav mastně pleti. Citróno
vá tráva je hlavní složkou Morning Start 
Bath and Shower Gel, který se používá 
pro vyrovnání pH pokožky, uvolnění lym- 
fatického systému a stimulaci oběhu.

TĚLOVÉ KRÉMY, MASTI A SÉRA: Rose 
Ointment, Tender Tush, Sandalwood 
M oisture Cream, Thieves Spray, Lava- 
Derm Cooling Mist, ClaraDerm

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

• Aplikovat 4-6 kapek oleje zředěného 
50/50 na postiženě oblasti 2x denně.

• Přiložit studený obklad na postiženě 
místo 2x denně.

■  EKZÉM/DERMATÍTIDA
Ekzém i derm atitida představují zánět 

kůže. Nejčastěji jsou způsobeny alergiemi, 
ale také mohou ukazovat na onemocnění 
jater.

D erm atitidu obvykle vyvolávají vnější 
faktory, jako spálení od slunce nebo kon
ta k t s břečťanem , kovy z náram kových ho
dinek, náušnice, šperky apod. Vnitřní 
faktory  jsou pak napřík lad  dráždivě che
mikálie, mýdla a šampony, nebo alergie na 
lepek a intolerance na laktózu.

V případě derm atitidy  i ekzému kůže 
zčervená, je šupinatá a svědí. Mohou se 
tvořit malé puchýře, a pokud při škrábání 
prasknou, může dojít k infekci.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: cistus, m odrý cypřiš, 

heřm ánek římský, pelargónie, levandule, 
heřm ánek pravý, m yrha 

SMĚSI OLEJŮ: Juva Cleanse, Purification, 
Melrose, A ustralian Blue
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DOPLŇKY; Detoxzyme, ICP, ComforTone, 
Essentialzyme, JuvaTone, JuvaPower, 
Polyzyme 

MASTI PRO PÉČI O TĚLO: Rose Ointment, 
Tender Tush, Regenolone M oisturizing 
Cream

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
inform ací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat na postižené m ísto 1-2 kapky 

oleje zředěného 50/50 podle potřeby.

BKOŽNÍVŘEDY 

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: smil, heřm ánek řím 

ský, levandule, pačule, hřebíček, m yrha 
SMĚSI OLEJŮ: Thieves, Purification, Relie

ve It, Melrose 
DOPLŇKY: Super C, ICP, ComforTone, Essen

tialzyme, Pov^er Meal, NingXia Red džus. 
Inner Defense, Digest + Cleanse 

MASTI PRO PÉČI 0  TĚLO: Tender Tush, Rose 
O intment

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

• Aplikovat 4-6 kapek oleje čistého nebo 
zředěného 50/50 na postiženou oblast 
2x denně.

B MATEŘSKÉ ZNAMÉNKO 

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: oregano, tym ián, tea 

tree
SMĚSI OLEJŮ: Melrose, Purification

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

• Na vysušení m ateřského znaménka ap
likovat 1-2 kapky čistého (neředěného) 
oregana na znaménko 2 -3 x  denně. Lze 
použít také jiné oleje, k teré jsou efektivní.

BGPRUZENINY
Pokud se oleje používají pro děti, je 

třeb a  je ředit. Na opruzeniny stačí použít 
pouze 1-2 kapky smíchané s Tender Tush 
nebo Rose Ointment.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: levandule, smil, heř

m ánek římský, cypřiš 
SMĚSI OLEJŮ: Gentle Baby, Purification, 

Valor
PÉČE O PLEŤ: Rose Ointment, ClaraDerm, 

Tender Tush, LavaDerm, Cooling Mist

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
sm ěsi olejů čisté nebo ředěné v závis
losti na použitém  oleji nebo olejích. Pro 
získání více inform ací o aplikaci olejů na 
pokožku se řiď te pokyny na začátku této  
kapitoly.
• Aplikovat 1-2 kapky oleje zředěného 

50/50 a/nebo m asti na postižené m ísto
2-4x denně při vým ěně plen.

BPLÍSŇOVÉ KOŽNÍ INFEKCE
Plísně a kvasinky se živí rozkládajícími 

se nebo odum řelým i tkáněm i, k teré exis
tují všude, např. v žaludku, na kůži, v jídle, 
venku na trávníku, na zahradě, na domá
cích zvířatech atd. Pokud se udržují pod 
kontrolou, jsou kvasinky a plísně obývající 
naše orgány neškodné a stráv í to, co naše 
tělo nestráv í nebo nepoužívá.

Pokud krm ím e přirozeně se vyskytu
jící kvasinky v našem  těle jednoduchými 
cukry, je větší pravděpodobnost, že se 
jejich rů s t vym kne kontrole a kvasinky
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se přemnoží. Toto onemocnění je známé 
jako systémová kandidóza a projevuje se 
kvasinkam i napadajícími krev, gastroin- 
testinální tra k t a tkáně.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: tea tree, citrónová 

tráva, oregano, levandule, pačule 
SMĚSI OLEJŮ: Melrose, ClaraDerm, Purifi

cation
Recept na plíseň na kůži:
• 10 kapek pačule
• 4 kapky niaouli (Melaleuca 

quinquenervia)
• 2 kapky tea tree
• 5 kapek citrónové trávy  
DOPLŇKY: Life 5, Digest + Cleanse, ICP,

ComforTone, Essentialzyme, Mineral 
Essence

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

• Natřít 2-4 kapky oleje zředěného 50/50 
na potřebné m ísto 3-5x denně.

■  POVOLENÁ KŮŽE 

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: levandule, smil, pa

čule, cypřiš, m andarinka zelená, santál 
SMĚSI OLEJŮ: Humility, Inspiration, Joy 
Recept na zpevnění kůže (ráno):
• 3 kapky m andarinky zelené
• 3 kapky cypřiše
Recept na zpevnění kůže (večer):
• 8 kapek pačule
• 5 kapek cypřiše
• 5 kapekpelargónie
• 1 kapka santálu
DOPLŇKY: Super C, Super C Chewable, ICP, 

ComforTone, Essentialzyme, Mineral 
Essence, JuvaPower 

MASÁŽNÍ OLEJE, KRÉMY A MÝDLA: A R T Pu
rifying toner, Boswellia W rinkle Cream, 
Cel-Lite Magic Massage Oil

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

• Aplikovat 4-6 kapek oleje čistého nebo 
zředěného 50/50 na postižené m ísto 2x 
denně. Použít Recept na ráno před  oblé
káním  a Recept na večer před  spaním. 
Posilovači cvičení s činkami také může

pomoci napnout povislou kůži.

■ROZPRASKANÁ 
NEBO SUCHÁ KŮŽE 

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: neroli, růže, cedrové 

dřevo, heřm ánek římský, palm arosa, pe- 
largónie, levandule, nard, myrha, santál

TĚLOVÉ KRÉMY, MASTI A SÉRA: A R T  Night 
Reconstructor, Essential Beauty Serum 
for Dry Skin, Tender Tush, Sandalwood 
M oisture Cream, Rose Ointment

PÉČE 0  RTY: Lavender Lip Balm, Cinnamint 
Lip Balm, Grapefruit Lip Balm

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

• Aplikovat 2-3 kapky oleje zředěného 
20/80 na bázi přírodního neparfémova- 
ného pleťového mléka (směs olejů V-6 
nebo avokádový olej) nebo jiného vyso
ce kvalitního zklidňujícího oleje. Natřít 
na místo podle potřeby.

• Smíchat 3-5 kapek esenciálních olejů s 1 
lžičkou Sensation nebo Genesis Hand & 
Body Lotion na vyrobení velmi účinného 
tonika, k teré se použije na hydrataci 
pokožky popraskaných rukou a udržení 
přirozené rovnováhy pH pokožky.

• Koupelové a sprchové gely jako je Dra
gon Time, Evening Peace, Morning Start 
a Sensation jsou vyráběny tak, aby 
napom áhaly d rže t v rovnováze kyselou 
v rstvu  kůže. Pevná mýdla jsou bohatá 
na zvlhčovače.
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Esenciální oleje 
pro om lazení pokožky

Omlazení a léčení:
• růže, santál, myrha, kadidlo, vetiver

Předcházení a zpomalení tvorby 
vrásek:
• levandule, nard, myrha, kadidlo, santál 

Regenerace:
• pelargónie, smil, nard, Melrose, santál

Obnovení elasticity pokožky:
• santál s levandulí
• ylang ylang s levandulí
• pačule s ylang ylang

Proti předčasnému stárnutí pokožky:
• Vmíchat následující směs do 1 lžíce 

směsi olejů V-6, jakéhokoli vysoce kva
litního rostlinného oleje nebo neparfé- 
movaného pleťového mléka a natřít na 
potřebné místo 2x denně.

Recept na omlazení kůže:
• 6 kapek santálu
• 4 kapky pelargónie
• 3 kapky levandule
• 2 kapky posvátného kadidla

Rovnováha pH m ůže pomocí

Lupénka, ekzém, dermatitida, suchá kůže, 
alergie a podobné problémy ukazují na 
nadměrně kyselé pH v těle. Čím více kyse
lin se vyskytuje v krvi a na kůži, tím men
ší terapeutický účinek budou oleje mít.

Lidé, kteří mají negativní reakci na 
esenciální oleje, mají obvykle velmi kyse
lé pH. V krvi a na kůži musí být udržována 
alkalická rovnováha, aby oleje fungovaly 
co nejlépe. AlkaLime a MultiGreens jsou 
užitečné pro udržování rovnováhy [viz 
Plísně].

■  STRIE
Strie se nejčastěji spojují s těhotenstvím , 

mohou se však objevovat během náhlého 
vzrůstu  nebo p řírů s tk u  hm otnosti.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: kadidlo, elemi, nard, 

pelargónie, levandule, m yrha 
SMĚSI OLEJŮ: Gentle Baby, Sensation, Valor, 

W hite Angelica 
DOPLŇKY: Sulfurzyme, MegaCal, BLM, 

Super B, Super C, Super C Chewables, 
Essentialzym e 

MASÁŽNÍ O LEJE, PLEŤOVÁ MLÉKA A MASTI: 

Tender Tush, Rose Ointment, A R T Day 
Activator, A R T  Ni^ht R econstructor 

Aplikace a použiti
POVRCHOVÉ:

• Aplikovat 3-6 kapek oleje čistého nebo 
zředěného 50/50 2x denně.

■  SVĚDĚNÍ
Ke svědění může dojít následkem  suché 

pokožky, poruchy funkce jater, hmyzu, 
alergie nebo přílišného vystavení vlivu 
chemikálií nebo slunečního záření.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: oregano, levandule, 

vetiver, m uškátový oříšek, heřm ánek 
pravý, máta, pačule 

SMÉSI OLEJŮ: Aroma Siez, Purification, 
Melrose, Thieves, Di-Gize 

DOPLŇKY: Digest + Cleanse, Life 5, Juva 
Flex, JuvaTone, ComforTone, Essential
zyme, Detoxzyme, IGF, JuvaPower 

MAST! PRO PÉČI 0  TĚLO: Tender Tush, Rose 
Ointment, Regenolone M oisturizing 
Cream

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích.
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• N atřít 1-2 kapky čistého oleje na po
třebné místo několikrát denně podle 
potřeby.

• Zředit 50/50 a n a třít na potřebné místo
3 -6 x  denně.

• Jestliže je onemocnění patrné  na po
kožce, postříka t spreji Spray LavaDerm 
Cooling Mist nebo ClaraDerm.

■  UCPANÉ PÓRY 

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: pomeranč, pelargónie, 

citron, cypřiš
SMĚSI OLEJŮ: Purification, Melrose, Inner 

Child
PÉČE O PLEŤ: A RT Gentle Foaming Cleanser 

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

• Aplikovat 2-4 kapky čistého oleje na po
stiženou oblast a jem ně se třít vatovým  
tamponem.

• A.R.T. Purifying Toner, hydratační 
mýdla.

• Satin Facial Scrub Mint je určen na jem 
ný peeling pro vyčištění pleti a zm írnění 
akné. Pokud je jeho s tru k tu ra  pro pleť 
příliš abrazivní, smíchejte jej s Orange 
Blossom Facial Wash. Je to výborný 
prostředek  pro jedince s těžkým  nebo 
mírným akné.

• Rozetřít masku na obličeji a nechat 
zaschnout přibližně pět minut, aby ne
čistoty vyšly ven a současně se vyčistila 
a tonizovala pleť. Pro lepší pronikání si 
přes obličej položte teplý ručník.

• Smýt teplou vodou a se třít jemným po
klepáním  teplé u těrky na tvář. Pokud 
nem áte čas nechat masku uschnout, 
jemně přípravek vm asíru jte kruhovým  
pohybem po dobu 30 sekund, poté 
opláchněte. Pak použijte hydratační 
krém  Sandalwood M oisture Cream. 
Funguje dobře také pod základový 
make-up.

Tipy jak se zbavit akné
Vyloučit ze stravy mléčné výrobky, 
smažené potraviny, chemické přísady 
a cukr.

Vyvarovat se používání líčidel a chloro
vané vody.

Vyvarovat se používání plastů, které 
mohou vylučovat estrogenní chemi
kálie.

Na problémové oblasti aplikovat po
vrchově esenciální oleje jako např. tea 
tree. Výzkum publikovaný v časopise 
Medical Journal o fAustralia'^'^ prokázal, 
že se tento postup vyrovná léčbě akné 
pomocí benzoyl peroxidu.

Zahájit čisticí program s využitím  
Cleansing Trio, Sulfurzyme, Detoxzy- 
me, Essentialzyme, ICP a Juva Power.

■VITILIGO
Vitiligo je onemocnění, při kterém  

pokožka ztrácí pigm ent melanin, k te rý  
určuje barvu kůže, vlasů a očí. K vitiligu 
dochází, pokud buňky produkující melanin 
odum řou nebo m elanin netvoří. Dochází 
tak  k pomalému rozšiřování bílých skvrn 
nepravidelných tvarů , k teré se objevují na 
pokožce.

Příčina nebyla dosud stanovena, ale exi
stují teorie, že vitiligo může být způsobe
no poruchou im unitního systému, dědič
nými možnostmi, nutričním i nedostatky, 
přílišným  používáním  chemikálií a možná 
i znečištěním  životního prostředí, k teré 
ovlivňuje správnou funkci těla produkují
cího melanin.

Někteří lidé věří, že poruchu u nich 
vyvolala nějaká konkrétn í událost, např. 
spálení od slunce nebo emocionální u trp e 
ní. Nicméně se neprokázalo, že by některá 
z těchto teorií byla jednoznačnou příčinou 
vitiliga.
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D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: santál, myrha, vetiver, 

pačule
SMĚSI OLEJŮ: Brain Power, Dream Catcher, 

Humility, SleepEssence, Deep Relief 
Roll-On

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitých olejích.
• Aplikovat 2-4 kapky požadovaného čis

tého oleje 2x denně.
DOPLŇKY: Essentialzyme, Detoxzyme, ICP, 

JuvaPower, Mineral Essence, Digest + 
Cleanse, Inner Defense 
Může pomoci očistná dieta. Očista ja ter 

a trávicího systém u usnadňuje vyšší ab
sorpci živin a vylučování odpadních látek 
a umožňuje tak  tělu fungovat správně 
a být zdravé.

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
inform ací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Smíchat 3-4 kapky oleje zředěného 50/50 

se směsi olejů V-6 nebo přidat k pleťové
mu mléku řady A RT nebo hydratačním u 
krému a aplikovat podle potřeby.

• Růžová m ast (Rose Ointment) byla vyvinu
ta  s cílem udržet pokožku jemnou a vláč
nou a dodávat jí léčivé živiny. ]e to přiro
zený změkčující prostředek a neobsahuje 
žádné chemikálie nebo syntetické přísady, 
které mohou způsobit podráždění kůže.

POZNÁMKA: Dávejte si pozor, aby se krém  
nebo olej nedostal do blízkosti očí.

«minima*
(v iz  CHŘIPKA, INFEKCE)

■VRÁSKY 

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: kadidlo, myrha, vetiver, 

smil, cypřiš, růže, levandule, pačule, pe- 
largónie, santál, neroli, palm arosa, nard

SMĚSI OLEJŮ: Gentle Baby, Sensation, 3 Wise 
Men, W hite Angelica, Highest Potential

Recept na redukci vrásek:
• 5 kapek santálu
• 4 kapky pelargónie
• 3 kapky levandule
• 6 kapek kadidla
DOPLŇKY: MegaCal, Longevity Softgels, 

NingXia Red džus. Omega Blue, M aster 
Formula HIS nebo HERS, Sulfurzyme, 
Super B

KRÉMY A MASTI PRO PÉČI O TĚLO: A R T  Day
Activator, A R T Night Reconstructor, 
Boswellia W rinkle Cream, Wolfber- 
ry  Eye Cream, A R T  Gentle Roaming 
Cleanser, A R T  Purifying Toner, Rose 
Ointment, Sandalwood M oisture Cream

■  BOLEST V KRKU 

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: cypřiš, eukalyptus 

(E. radiatd), citron, kadidlo, tym ián, 
oregano, máta, myrha, libavka, tea tree, 
kafrovník 

SMĚSI OLEJŮ: Thieves, Melrose, Raven 
Recept na bolest v krku č. 1:
• 2 kapky tym iánu
• 2 kapky cypřiše
• 1 kapka eukalyptu (E. radiata)
• 1 kapka m áty
• 1 kapka myrhy
• 1 lžička medu
Recept na bolest v krku č. 2:
• 2 kapky eukalyptu (E. globulus)
• 5 kapek citronu
• 2 kapky libavky
• 1 kapka m áty
DOPLŇKY: Super C, Super C Chewable, Im- 

muPro, Longevity Softgels, Omega Blue
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ÚSTNÍ OŠETŘENÍ: Thieves Lozenges, ústn í 
voda Thieves Fresh Essence Plus Mouth
wash, Thieves Spray

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, promnout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

• Přidat několik kapek esenciálního oleje 
do misky s vroucí vodou. Obličej n as ta 
vit nad misku. Hlavu zakrý t ručníkem, 
aby mělo odpařování dobrý účinek. Opa
kovat 2-3x denně.

• Pokud se rozptyluje vzduchem v noci při 
spaní, nastav te autom atické vypínání na 
požadovaný čas.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
informací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiďte pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 1-3 kapky oleje zředěného 

50/50 na hrdlo, hrudník  a zadní část 
krku 2-4x denně.

• Aplikovat 1-3 kapky oleje na Vita Flex 
body plic na chodidlech l-3x denně.

• Podstoupit kom pletní Raindrop techni
ku každý týden.

• Přiložit teplý obklad s 1-2 kapkami vy
braného oleje na hrdlo a oblast h rudn í
ku 2-3x denně.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více informací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• 2-3 kapky oleje přidat do lžíce agáve, 

yakonu, javorového sirupu, medu, jogur
tu  atd. 3-5x denně.

PRŮVODCE p o u ž i t í m

• P řidat 2-3 kapky oleje do rýžového mlé
ka a vypít 2-4x denně. Pro větší úlevu 
je dobré rýžové mléko ohřát a pomalu 
upíjet.

• Přidat kapku na jazyk nebo pod něj 2-6x 
denně nebo podle potřeby.

• Kloktání: 4-8x denně se sm ěsí esenciál
ních olejů a vody.

■  KAŠEL 

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: eukalyptus (E. radia- 

tá), citron, m odrý eukalyptus, oregano, 
kadidlo, kafrovník, tym ián, myrha, ce
drové dřevo, saturejka, eukalyptus [E. 
globulus), m áta 

SMÉSI OLEJŮ: R.C., Thieves, Melrose, Raven, 
Purification, Exodus II 

R ecept n a  k ašel:
• 1 kapka libavky
• 10 kapek eukalyptu (E. globulus]
• 1 kapka m áty
DOPLŇKY: Super C, Super C Chewable, Exo

dus, Longevity Softgels, MultiGreens, 
Essentialzyme, Power Meal, ImmuPro, 
Omega Blue

Aplikace a použití
INHALACE:

• Aplikovat na h rudník  a hrudní kost 3-6x 
denně.

• Rozptylovat vzduchem oleje po dobu
30 m inut 2-3x denně. Použít Valor a poté 
s tříd a t s dalšími oleji.

• P řidat několik kapek esenciálního oleje 
do misky s vroucí vodou. Obličej n as ta 
vit nad misku. Hlavu zakrý t ručníkem, 
aby mělo odpařování dobrý účinek. Opa
kovat 2-3x denně.

POVRCHOVÉ:

Oleje saturejky, kafrovníku a tym iánu 
používané na páteř při Raindrop technice 
jsou užitečné pro všechny infekce, k teré se 
týkají hrudníku.
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• Zředit 50/50 1-3 kapky požadovaného 
oleje a vše ve třít do oblasti krku, h ru d 
níku a zadní části krku 2-4x denně.

• Aplikovat 1-3 kapky na Vita Flex body 
plic na chodidlech l-3x denně.

• Podstoupit Raindrop techniku každý 
týden.

• Aplikovat Thieves Spray libovolně často.
VNITŘNÍ POŽITÍ:

• P řidat jakékoli doporučené oleje do 
rýžového mléka a vypít 2-4x denně. Pro 
větší úlevu je dobré rýžové mléko ohřát 
a pomalu upíjet.

• 2-3 kapky oleje p řidat do lžíce agáve, ya- 
konu, javorového sirupu, medu, jogurtu  
atd.

ÚSTNÍ:

• Nakapat 1-2 kapky na jazyk 2-6x denně 
nebo podle potřeby.

• Kloktat směs esenciálních olejů a vody 
4-8x denně.

• Kloktání: ú stn í voda Thieves Fresh 
Essence Plus Mouthwash.

• Aplikovat Thieves Spray libovolně často 
podle potřeby.

BLARYNGITIDA (ZÁNĚT HRTANU)
Přidat 2 kapky Melrose a 1 kapku c itro 

nu do V2 lžičky m odré agave nebo javoro
vého sirupu a po dobu 1-2 m inut zadržet 
v zadní části úst, pak spolknout. Opakovat 
podle potřeby.

USTNI PECE:

• Sprej: Aplikovat Thieves Spray podle 
potřeby.

• Kloktání: ústn í voda Thieves Fresh 
Essence Plus M outhwash podle potřeby.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: eukalyptus [E. radi- 

atá), citron, m odrý eukalyptus, svaté 
dřevo, oregano, kadidlo, kafrovník, ty 
mián, myrha, cedrové dřevo, eukalyptus 
[E. globulus), m áta

SMĚSI OLEJŮ: R.C., Thieves, Melrose, Raven, 
Purification, Exodus 11, Breathe Again 
Roll-On

DOPLŇKY: Super C, Super C Chewable, Lon
gevity Softgels, MultiGreens, ImmuPro, 
Omega Blue

Aplikace a použití
INHALACE:

• Aplikovat na hrudník  a h rudní kost 3-6x 
denně.

• P řidat několik kapek esenciálního oleje 
do misky s vroucí vodou. Obličej n as ta 
vit nad misku. Hlavu zakrý t ručníkem, 
aby mělo odpařování dobrý účinek. Opa
kovat 2-3x denně.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitých olejích.
• Aplikovat 1-3 kapky oleje zředěného 

50/50 na hrdlo, hrudník  a zadní část 
krku 2-4x denně.

• Aplikovat 1-3 kapky vybraného oleje na 
Vita Flex body plic na chodidlech l-3x 
denně.

• Podstoupit kom pletní Raindrop techni
ku 2-3x týdně.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• P řidat něk terý  z doporučených olejů do 

rýžového mléka a pít 2-4 k rát denně. Pro 
větší úlevu je dobré rýžové mléko ohřát 
a pomalu upíjet.

• 2-3 kapky oleje přidat do lžíce agáve, 
yakonu, javorového sirupu, medu, jogur
tu  atd. 3-5x denně.

• P řidat několik kapek na jazyk nebo pod 
něj 2-6x denně nebo podle potřeby.

• Kloktat směs esenciálních olejů s vodou 
4-Bx denně.

• N astříkat Thieves Spray do ústn í dutiny 
podle potřeby.
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■  STREPTOKOKOVÝ ZÁNET 
NOSOHLTANU 

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: eukalyptus [E. globu

lus), kadidlo, myrha, jablečník, m odrý 
eukalyptus, saturejka, okotea, hřebíček, 
skořice, oregano, tym ián 

SMĚSI OLEJŮ: Exodus 11, Melrose, Raven, 
Thieves, R.C., ImmuPower 

Recept na streptokokový zánět 
nosohltanu:
• 1 kapka skořice
• 6 kapek levandule
• 2 kapky oregana
• 1 kapka tym iánu
DOPLŇKY: Inner Defense, ImmuPro,

Super C, Longevity Softgels, Super C 
Chewable, MultiGreens, ICP, Comfor- 
Tone, Essentialzyme, Omega Blue 

ÚSTNÍ: Thieves Spray, Thieves Lozenges

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

• Přidat několik kapek esenciálního oleje 
do misky s vroucí vodou. Obličej n as ta 
vit nad misku. Hlavu zakrý t ručníkem, 
aby mělo odpařování dobrý účinek. Opa
kovat 2-3x denně.

• Pokud se rozptyluje vzduchem v noci při 
spaní, nastav te autom atické vypínání na 
požadovaný čas.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více informací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiďte pokyny na začátku této  kapitoly.

• Aplikovat 1-3 kapky oleje zředěného 
50/50 na hrdlo, hrudník  a zadní část 
krku 2-4x denně.

• Lze také aplikovat 1-3 kapky oleje na 
Vita Flex body plic na chodidlech l-3x 
denně.

• Přiložit teplý obklad s 1-2 kapkami vy
braného oleje na hrdlo a oblast h rudn í
ku 2-3x denně.

• Podstoupit Raindrop techniku každý 
týden.

VNITŘNÍ POŽITÍ:
M nožství použitého oleje se u různých 

olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• 2-3 kapky oleje p řidat do lžíce agáve, 

yakonu, javorového sirupu, medu, jogur
tu  atd. 3-5x denně.

• P řidat požadované m nožství olejů do 
rýžového mléka 2 -4 x  denně. Pro větší 
úlevu je dobré rýžové mléko ohřát a po
malu upíjet.

• P řidat kapku na jazyk nebo pod něj 2 -6 x  
denně nebo podle potřeby.

• Kloktat směs esenciálních olejů s vodou 
4-8x denně.

• N astříkat Thieves Spray do ústn í dutiny 
podle potřeby.

Režim pro streptokokový zánět 
nosohltanu:
• ImmuPro: užívat 2 - 4  tablety  před  spa

ním.
• Longevity Softgels: užívat 2 - 4  kapsle 

denně.
• Super C: užívat 2-3  tablety  2 x  denně 

nebo žvýkat Super C Chewables podle 
potřeby.

• Každý týden používat Raindrop techni
ku s ImmuPower a/nebo Exodus 11 podél 
páteře.

• Aplikovat Thieves Spray každé 2 hodiny 
do krku.
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k rev n í  d e st ič k y  -  NiZKA HLADINA

JEDNODUCHÉ OLEJE: citron, tym ián, tea 
tree, pelargónie, cypřiš 

DOPLŇKY: JuvaTone, Rehemogen 
• Ke zvýšení účinků používat Rehemogen 

s JuvaTone, JuvaPower, JuvaSpice (na 
saláty a vaření).

k re v n í  s r a ž e n in y

( v i z H E M A T O M )

Jak lidé stárnou, viskozita nebo husto ta 
krve se zvyšuje a stejně tak  i tendence 
k nadm ěrném u srážen í krve.

Pokud se krevní sraženiny tzv. embolie 
vyskytnou v mozku, mohou způsobit m rt
vici. V případě, že ucpou koronární tepnu, 
mohou způsobit ischemický infarkt.

U lidí s cukrovkou nebo s vysokým  krev
ním tlakem  je daleko pravděpodobnější, že 
zem řou na krevní sraženiny.

Některé esenciální oleje, např. hřebíček, 
smil, cistus a m uškátový oříšek, mohou být 
vysoce účinné pro přirozené ředění krve.

Tyto oleje jsou také jedny z nejsilněj
ších znám ých an tiox idantů  a mohou zpo
m alit tvorbu okysličeného cholesterolu 
v buňkách, k te rý  přispívá k arte riosk le- 
róze. Smil je účinný v prevenci tvorby 
krevních sražen in  a podporuje rozpouš
těn í sraženin .

Potrava bohatá na vitam ín E, vitam ín 
A a omega-3 m astné kyseliny je pro správ
nou viskozitu krve zásadní.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: cistus, hřebíček, smil, 

citron, grapefruit, m uškátový oříšek 
SMĚSI: Aroma Life, Di-Gize 
DOPLŇKY: CardiaCare, Omega Blue, Lon

gevity Softgels, Thieves, Inner Defense, 
NingXia Red džus 

ÚSTNÍ PÉČE: Zubní pasty  Thieves Dentaro- 
me obsahují hřebíčkový olej, k te rý  p ři
rozeně snižuje srážlivost krve.

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete aplikovat jednoduché oleje nebo 
směsi čisté nebo zředěné v závislosti na 
použitém  oleji nebo olejích.
• Zředit 50/50 a aplikovat na potřebné 

m ísto 3-6x denně.
• Přiložit teplý obklad na 15 m inut denně 

s 1-2 kapkam i vybraného oleje na posti
ženou oblast.

• Vmasírovat na potřebné m ísto cistus, 
levanduli a smil ve stejném  poměru.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Dejte oleje do kapsle nebo vypijte 
jako tekutinu.
• Užívat 2 kapsle 50/50 s čistem a smilem 

2x denně.
• 4-6 kapek oleje p řidat do lžíce agáve, 

yakonu, javorového sirupu, medu, jogu
r tu  atd.

• Přidat požadované m nožství oleje do 
sklenice NingXia Red džusu, rýžového 
mléka, mandlového mléka, kozího mléka, 
mrkvového džusu nebo do vody a vypít.

Některé esenciální oleje jsou při povr
chové aplikaci nebo při použití na tlakové 
obvazy vynikající na zpom alení krvácení 
a zahájení léčení.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: smil, pelargónie, cis

tus, cypřiš, levandule, myrha 
SMÉSI: Purification, Trauma Life, Deep 

Relief Roll-On 
DOPLŇKY: JuvaPower, JuvaSpice (na saláty 

a vaření). Master Formula HIS nebo HERS

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitých olejích.
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Aplikovat 1-2 kapky čistého (nezředěné- 
ho) oleje na malé rány.
Můžete také nakapat 2-3 kapky na Vita 
Flex body na chodidlech.
Přiložit studený obklad se zředěným i
1-2 kapkam i smilu, myrhy, atd.

Toto onem ocnění vzniká z důvodu ne
dostatku vitam ínu C ve stravě a projevuje 
se slabostí, anémií, houbovitým i dásněmi, 
krvácením  z dásní a nosu a tv rdnutím  
svalů lýtek a nohou.

Kontrolovat stravu, p řesta t užívat cukr, 
mléčné výrobky, sušené a zpracované 
potraviny.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: kadidlo, svaté dřevo, 

modrý eukalyptus, kopaiva, červený 
cedr, libavka 

SMĚSI OLEJŮ: Di-Gize, Juva Cleanse 
DOPLŇKY: Brain Power, Valor, RutaVaLa 

a RutaVaLa Roll-On, Valor Roll-On, 
Tranquil Roll-On, Clarity, Common Sense

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat oleje vlastního výběru po 
dobu 30 m inut každé 4-6 hodiny nebo 
podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo zředěné v závislosti 
na použitém oleji nebo olejích. Pro získání 
více informací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 2-4 kapky čistého oleje na 

bázi lebky, krk a horní část páteře (ob
ratle C1-C6) a chodidla.

• Aplikovat 1-2 kapky čistého oleje na 
spánky a zadní část krku podle potřeby.

• Přiložit teplý obklad s 1-2 kapkami vy
braného oleje na záda.

Doporučení
DOPLŇKY: Super C, Super C Chewable, 

Power Meal, Balance Complete, NingXia 
Red džus. Mineral Essence, Essentialzy- 
me, Detoxzyme, Super B

Ledviny odstraňují odpadní látky z krve 
a pomáhají kontrolovat k revní tlak. F iltru
jí více než 200 litrů  krve denně a o d stra 
ňují více než 2 litry  odpadních produktů  
a vody, k te rá  z ledvin proudí močovody ve 
formě moči do močového měchýře.

Pro dobré zdraví jsou silné ledviny 
nezbytné. Nevýkonné nebo poškozené 
ledviny mohou m ít za následek hrom adění 
odpadu v krvi a způsobit vážné poškození.

Vysoký krevní tlak  může být příčinou 
a důsledkem  chronického selhání ledvin, 
jelikož ledviny hrají při regulaci krve cent
ráln í roli (viz Vysoký krevní tlak). 

P říznaky špatné funkce ledvin:
• Málo časté nebo nedostatečné močení
• Otok, zejména kolem kotníků
• Ztížené dýchání z důvodu hrom adění 

tekutiny  v hrudníku

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: grapefruit, citron, 

pelargónie, jalovec 
SMĚSI OLEJŮ: Di-Gize, GLF, Juva Flex 
DOPLŇKY: K&B, Digest + Cleanse

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje v lastn í
ho výběru po dobu 30 m inut každé
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4-6 hodiny nebo podle potřeby. Pokud 
se rozptyluje vzduchem v noci při spaní, 
nastav te autom atické vypínání na poža
dovaný čas.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inbalovat během dne podle potřeby.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitých olejích.
• Aplikovat 6-8 kapek oleje zředěného 

50/50 na záda do oblasti ledvin podle 
potřeby.

• Užitečná a osvěžující je 1 kapka pod nos.
• Vmasírovat 2-4 kapky čistého oleje na 

chodidla těsně před  spaním . Především  
děti mohou m ít z té to  m asáže užitek.

• Přiložit teplý obklad s 1-2 kapkam i vy
braného oleje na záda l-2x denně.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli s doporučeným i oleji 3x 

denně.
• 2-3 kapky oleje p řidat do lžíce agáve, 

yakonu, javorového sirupu, medu, jogu
r tu  atd.

• Požadované m nožství olejů nakapat do 
sklenice NingXia Red džusu, rýžového 
mléka, mandlového mléka, kozího m lé
ka, mrkvového džusu nebo do vody a vy
pít. Více inform ací naleznete na začátku 
této  kapitoly.

■  LEDVINOVÉ KAMENY
(viz MOČOVÝ MĚCHÝŘ ~ ZÁNĚT)

Ledvinové kam eny mohou způsobit 
intenzivní bolest a nebezpečné infekce. 
Před zahájením  jakékoli léčby ledvinových 
kam enů se vždy obraťte na odborníka.

Ledvinový kám en je pevný kousek m ate
riálu, k terý  vzniká v ledvinách z rozpuště-

Jed n o d u ch ý  způsob, 
jak  posílit ledviny

Přidat 3 kapátka K&B do 1 dl filtrované 
vody a pít 3x denně.

Vypít 2,5 dl vody obsahující asi 10 
procent neslazené brusinkové šťávy 
a čerstvou šťávu z Vz citronu.

Pít dostatek jiných tekutin, nejlépe 
filtrovanou vodu.

ných minerálních nebo proteinových pro
duktů v moči. Občas se větší kameny za
chytí v močovodu, močovém měchýři nebo 
v močové trubici, což může blokovat průtok 
moči a způsobit tak  intenzivní bolest. 

Existují č ty ři typy ledvinových kamenů:
• Kameny z vápníku (nejčastější typ)
• Kameny z hořčíku a am oniaku (struvito- 

vý kámen)
• Kameny z kyseliny močové
• Kameny z cystinu (nejvzácnější) 
Příznaky mohou zahrnovat následující:
• Trvalá pronikavá bolest v boku nebo ve 

spodní části zad
• Krev v moči
• Mdloby

Je důležité pít dostatečné m nožství vody 
(nejméně šest sklenic o objemu 2,5dl den
ně), aby mohly ledvinové kam eny projít.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: smil, citron, kadidlo, 

pelargónie, jalovec, pomeranč, libavka 
DOPLŇKY: K&B, Polyzyme, Essentialzyme, 

Detoxzyme 
TEKUTINY: jablečný ocet

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby. Pokud se
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Detoxikace ledvin

Kustovnice čínská se po staletí používá 
v Číně jako tonikum ledvin a detoxikační 
prostředek. Esenciální oleje také mohou 
pomoci při detoxikaci díky různým che
mickým složkám a jedinečným schopnos
tem rozpouštět se v tucích.

Recept na detoxikaci ledvin:
• 6 kapek heřmánku pravého
• 6 kapek jalovce
• 2 kapky fenyklu

Přidat 5 kapek směsi do gelové kapsle, 
doplnit kapsli se sm ěsí olejů V-6, užívat 
2x denně. Také můžete aplikovat čistou 
směs na obklad na ledviny.

Doplňky:
K&B, MultiGreens, Sulfurzyme, Detox- 
zyme, Essentialzyme, ICP, JuvaPower

rozptyluje vzduchem v noci při spaní, 
nastavte autom atické vypínání na poža
dovaný čas.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, promnout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

POVRCHOVÉ:
Můžete použít jednoduché oleje nebo 

směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém oleji nebo olejích. Pro získání 
více informací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Vmasírovat 2-4 kapky čistého oleje na 

Vita Flex body ledvin na chodidlech 
těsně před  spaním.

• Aplikovat 6-10 kapek doporučených čis
tých olejů na oblast ledvin l-2x denně.

• Přiložit teplý obklad s 1-2 kapkami vy
braného oleje na záda.

VNITŘNÍ POŽITÍ:
Množství použitého oleje se u různých 

olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání

PRÜVODCE POUŽíTÍM

více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Užívat 2 kapsle s doporučeným i oleji 2x 

denně.
• 2-3 kapky oleje p řidat do lžíce agáve, 

yakonu, javorového sirupu, medu, jogu
r tu  atd.

• Požadované m nožství olejů nakapat do 
sklenice NingXia Red džusu, rýžové
ho mléka, mandlového mléka, kozího 
mléka, mrkvového džusu nebo do vody 
a vypít.

• Požadované m nožství olejů nakapat do 
sklenice rýžového mléka 2-4x denně.

■  ZÁNĚT/INFEKCE LEDVIN 
(NEFRITIDA)

Zánět ledvin může být způsoben s tru k 
turáln ím i nedostatky, špatným i stravo
vacími návyky nebo bakteriáln í infekcí 
způsobenou bakteriem i Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Enterobacter 
a Klebsiela bakteria. Abnorm ální proteiny 
polapené v glomerulecb (malé filtrační 
jednotky v ledvinách) mohou také způso
bit zánět a poškození těchto malých filt
račních jednotek. Tento problém se nazývá 
glomerulonefritida.

Toto onem ocnění může být akutn í (roz
vine se během  několika dnů) nebo chronic
ké (trvá měsíce nebo roky, než se rozvine). 
Nejmírnější formy nem usí vykazovat 
žádné příznaky, krom ě těch, k teré p ro 
káže až te s t moči. V pokročilejších fázích 
moč vypadá zkaleně, protože obsahuje 
malé m nožství krve a nakonec, v důsledku 
vylučování více krve, zčervená -  příznaky 
hrozícího selhání ledvin.

Jako u všech vážných onem ocnění ihned 
kontaktujte při podezření na infekci led
vin jakéhokoli d ruhu lékaře. Příznaky 
mohou zahrnovat následující:
• Pocit nepohodlí v dolní části zad
• Ospalost
• Nevolnost
• Zkalená nebo červeně zbarvená moč
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Poškození glom erulů způsobené bak
teriáln í infekcí se nazývá pyelonefritida. 
Chcete-li snížit infekci, vypijte denně asi 
4,5 litru  vody smíchané s 2,5dl neslazené 
brusinkové šťávy a používejte výrobky 
uvedené níže.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: kmín, cistus, kadidlo, 

smil, citrónová tráva, rozm arýn, pelar- 
gónie, tym ián 

SMĚSI OLEJŮ: Melrose, Purification, Longe
vity, Thieves 

DOPLŇKY: Mineral Essence, ICP, JuvaPower, 
Inner Defense, Super C, Super C Chewab- 
le. Life 5, Digest + Cleanse, K&B

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněm i nos 
a inhalovat během  dne podle potřeby.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitých olejích.
• Vmasírovat 2-4 kapky čistého oleje na 

chodidla těsně před  spaním.
• Přiložit studený obklad s 1-2 kapkam i 

vybraného oleje na oblast ledvin l-2x 
denně.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Užívat 2 kapsle s doporučeným i oleji 2x 

denně po dobu 10 dní.
• 2-3 kapky oleje p řidat do lžíce agáve, 

yakonu, javorového sirupu, medu, jogu
r tu  atd.

Požadované m nožství olejů nakapat do 
sklenice NingXia Red džusu, rýžového 
mléka, mandlového mléka, kozího mléka, 
mrkvového džusu nebo do vody a vypít.

Lupus je autoim unitní onemocnění, k te 
ré má několik různých variant.

Lupus vulgaris se vyznačuje hnědým i 
lézemi, k teré se mohou tvořit na kůži a /  
nebo na obličeji, hnisají a tvoří jizvy.

Diskoidní Lupus erythematosus se vyzna
čuje šupinatým i červenými skvrnam i na 
kůži nebo lézemi ve tvaru  motýla na obliče
ji. Je m írnější než lupus systémového typu.

Systémový Lupus erythematosus je m no
hem vážnější a častější než diskoidní lu
pus. Zanítí pojivovou tkáň  v jakékoli části 
těla včetně kloubů, svalů, kůže, cév a mem
brán obklopujících plíce a srdce a občas 
i ledviny a mozek.

Jelikož je lupus autoim unitní onem ocně
ní, úspěšně se léčí organickou sírou MSM, 
k terá  se nachází v doplňku Sulfurzyme.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: eukalyptus [E. globu

lus), tym ián, m uškátový oříšek, myrha, 
libavka, bazalka 

SMĚSI OLEJŮ: Valor, Valor Roll-On, PanAway, 
R.C., Breathe Again Roll-On, EndoFlex 

R ecep t n a  lupus:
• 3 kapky myrhy
• 4 kapky eukalyptu (E. globulus)
• 10 kapek levandule
• 3 kapky muškátového oříšku 
DOPLŇKY: Sulfurzyme, Essentialzyme, Po-

lyzyme, MultiGreens, Thyromin, Master 
HIS nebo HERS

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje v lastn í
ho výběru po dobu 30 m inut každé
4-6 hodiny nebo podle potřeby. Pokud
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se rozptyluje vzduchem v noci při spaní, 
nastavte autom atické vypínání na poža
dovaný čas.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, promnout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závis
losti na použitém  oleji nebo olejích. Pro 
získání více inform ací o aplikaci olejů na 
pokožku se řiď te pokyny na začátku té to  
kapitoly.
• Aplikovat 1-2 kapky čistého oleje na 

spánky a zadní část krku podle potřeby.
• Každý druhý den si dopřát celkovou m a

sáž těla za použití esenciálních olejů.
VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více informací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli s 5 kapkam i požadované 

směsi 2x denně.
Denní režim pro lupus:
1. Koupelové soli: Použít výše uvedenou 

směs pro lupus, p řidat 30 kapek do % 
šálku koupelové soli nebo jedlé sody
a přidat do teplé koupele. Namočit se do 
koupele na 20-30 m inut nebo se trva t 
než voda vychladne.

2. Vita Flex: Vmasírovat Pan Away do 
chodidel a za 2 hodiny použít na masáž 
chodidel Thieves.

3. Povrchové: Vmasírovat 10-15 kapek 
bazalky na oblast ja ter a na chodidla
2-3x denně.

4. Sulfurzyme: Užívat 1-2 lžíce prášku 
nebo 5 kapslí l-2x denně.

5. Essentialzyme: Užívat 2-6 tablet 
2x denně.

6. MultiGreens: Užívat 2-4 kapsle 
2x denně.

PRŮVODCE p o u ž i t í m

LYMFATICKY SYSTEM

Esenciální oleje jsou již dlouho známé 
jako podpůrný p rostředek  ke stimulaci 
a detoxikaci lymfatického systému.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: m yrta, grapefruit, cit

rónová tráva, m andarinka zelená, pom e
ranč, rozm arýn, cypřiš, yzop, m yrha 

SMÉSI OLEJŮ: Di-Gize, Aroma Life, 
En-R-Gee, Citrush Fresh 

Recept na lymfatický systém:
• 3 kapky cypřiše
• 1 kapka pom eranče
• 2 kapky grapefruitu
DOPLŇKY: ImmuPro, Super C, Super C Che- 

wable. Longevity Softgels, MultiGreens, 
Digest + Cleanse, Life 5 

MASÁŽNÍ OLEJE A KRÉMY: Masážní olej Cel- 
Lite Magie Massage Oil, hydratační krém  
Regenolone M oisturizing Cream

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby. Pokud se 
rozptyluje vzduchem v noci při spaní, 
nastav te  autom atické vypínání na poža
dovaný čas.

POVRCHOVÉ:

M ůžete použít jednoduché oleje nebo 
sm ěsi olejů čisté nebo ředěné v závis
losti na použitém  oleji nebo olejích. Pro 
získání více inform ací o aplikaci olejů na 
pokožku se řiď te pokyny na začátku této  
kapitoly.
• Aplikovat 2-4 kapky výše uvedené směsi 

pro lymfatický systém  nebo doporuče
ných olejů ředěných 50/50 na bolavé 
lymfatické uzliny a do podpaží 2-3x 
denně.

• Každý týden nebo podle potřeby začle
nit Raindrop techniku.
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• Přiložit teplý obklad s 1-2 kapkam i vy
braného oleje na postižené m ísto l-2x 
denně.

• V m asírovat výše uvedenou směs pro 
lym fatický systém  do oblasti lymfatic- 
kých žláz a pak aplikovat Cel-Lite Magie 
Massage Oil a olej z g rapefru itu  nebo 
cypřiše, k te rý  nepom áhá detoxikovat 
chemické látky uložené v tělesném  
tuku.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku té to  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli s 5 kapkam i výše uve

dené směsi pro lym fatický systém  2x 
denně.

M.C.T.D.
(SMÍŠENÉ ONEMOCNĚNÍ POJIVÁ)

(viz LUPUS)

M.C.T.D. je autoim unitní onem ocnění po
dobné lupusu, kdy se pojivové tkáně v těle 
zanítí a bolí. Onemocnění obvykle vyvolá
vá špatná asimilace bílkovin a nedostatek  
m inerálních látek.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: rozm arýn, m uškátový 

oříšek, hřebíček, bazalka, m ajoránka, 
m áta, libavka 

SMĚSI OLEJŮ: Relieve It, Valor, Valor Roll- 
-On, ImmuPower 

M.C.T.D. Recept na bolesti a potíže:
• 10 kapek bazalky
• 8 kapek libavky
• 6 kapek cypřiše
• 3 kapky m áty
DOPLŇKY: Sulfurzyme, Essentialzyme, De- 

toxzyme, JuvaPower, ICP, MultiGreens, 
MegaCal, Omega Blue

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru  po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

POVRCHOVÉ:

M ůžete použít jednoduché oleje nebo 
sm ěsi olejů čisté nebo ředěné v závis
losti na použitém  oleji nebo olejích. Pro 
získání více inform ací o aplikaci olejů na 
pokožku se řiď te pokyny na začátku této  
kapitoly.
• Vmasírovat 4-8 kapek oleje zředěného 

50/50 na postižené místo 2-3x denně.
• M asírovat 1-3 kapky na Vita Flex body 

na chodidlech.
• Každý týden nebo podle potřeby začle

nit Raindrop techniku.
Režim pro M.C.T.D./Lupus 

V etřít 2-4 kapky ImmuPower na já tra 
a na Vita Flex body jater na spodní straně 
pravého chodidla 2-3x denně. Zjistilo se, že 
postup pom áhá proti onemocnění lupus, 
k te ré se podobá M.C.T.D.

Malárie je závažné onemocnění, které 
způsobuje několik druhů kom árů i4nop/ie- 
les. Přestože je m alárie převážně omezena 
na kontinenty Asie a Afriky, vzrostl počet 
případů v Severní a Jižní Americe. Pokud 
se neléčí, může být m alárie fatální. 
PŘÍZNAKY:

• Horečka
• Zimnice
• Chudokrevnost

Nejlepší obranou proti m alárii je použít 
účinný repelent proti kom árům  Anopheles. 
Jedním z několika málo přírodních léčeb
ných p rostředků  onemocnění je p řírodní 
chinin. Esenciální oleje jako je niaouli 
[Melaleuca quinquenervid) mohou pomoci 
posílit im unitní reakci.



PRŮVODCE POUŽÍTiM

i

i

I
i

i

i

i
i

i

i

i

i

a

a

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: citron, tym ián, kadi

dlo, rozm arýn, šalvěj lékařská, fenykl, 
pelargónie, řebříček 

SMĚSI OLEJŮ: Thieves, Melrose, Im- 
muPower

DOPLŇKY: Inner Defense, Digest + Cleanse, 
MultiGreens, JuvaPower 

KRÉMY PRO PÉČÍ O TĚLO A SP R E JE :  Prenolone 
Body Cream, Thieves Spray

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

• Pokud se rozptyluje vzduchem v noci při 
spaní, nastav te autom atické vypínání na 
požadovaný čas.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém oleji nebo olejích. Pro získání 
více informací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiďte pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 1-2 kapky čistého nebo zředě

ného oleje 50/50 na spánky a zadní část 
krku podle potřeby.

• Užitečná a osvěžující je jedna kapka pod 
nos.

• Vmasírovat 2-4 kapky čistého oleje na 
chodidla těsné před spaním.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více informací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Pro posílení im unitního systém u sm í

chat 3-6 kapek citrónového oleje s 1 
lžičkou sirupu z m odré agáve a 2,5 dl 
vody, p ro třepat a pravidelné upíjet.

(viz  ŠOK)

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: m eduňka, máta, san- 

tál, kardam om , m áta klasnatá
SMÉSI OLEJŮ: Clarity, Trauma Life, Brain 

Power

Aplikace a použití
INHALACE:

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat l-2x denně.

S rostoucím  věkem klesá u žen hladina 
progesteronu a přispívá k osteoporóze, 
zvýšenému riziku rakoviny prsu  a ra 
koviny dělohy, výkyvům  nálad, depresi 
a m noha dalším  onemocněním. Hladina 
estrogenů může také k lesat a zvýšit tak  
u ženy riziko onem ocnění srdce.

Ve věku mezi 45. a 55. rokem hladina 
těchto horm onů klesá až do bodu, kdy se 
zastaví m enstruace. Klesající úroveň lze 
zv rá tit povrchové aplikovaným i krém y 
s progesteronem  nebo pregnenolonem, což 
může být nejúčinnéjší způsob, jak nahrad it 
a zvýšit klesající hladinu hormonů.

Pregnenolon je obzvláště účinný, jelikož 
je to prekurzor, ze kterého tělo vy tváří jak 
progesteron, tak  estrogen.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: pelargónie, šalvěj 

m uškátová, šalvěj lékařská 
SMÉSI OLEJŮ: Dragon Time, Lady Sclareol, 

T ransform ation, SclarEssence 
DOPLŇKY: PD 80/20, EndoGize 
TĚLOVÉ KRÉMY A SÉRA: Progessence Plus 

Serum, Prenolone Plus Body Cream
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Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněm i nos 
a inbalovat během  dne podle potřeby.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více inform ací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 4-6 kapek oleje zředěného 

50/50 na čelo, temeno, chodidla, podbři- 
šek a dolní část zad l-3x denně.

• Denně přiložit teplý obklad na dolní část 
zad a podbřišek.

• Vmasírovat 3-6 kapek na reprodukční 
Vita Flex body na chodidlech.

m e n s t r u a č n í  a  h o r m o n á l n í  
p o t í ž e

P řírodní hormony, jako je napřík lad  
p řírodn í progesteron a pregnenolon, p řed 
stavují nejúčinnější léčbu na m enstruační 
potíže a p ro ti nepravidelnosti. Nejúčinněj
ší způsob podání je transderm áln í aplika
ce v krém u. Pouhých 20 mg aplikovaných 
na kůži dvakrát denně odpovídá v n itřn í
mu užití 1000 mg.

Jakmile ženy dosáhnou menopauzy, 
produkce progesteronu klesá a často vzni
ká stav estrogenové dominance. Nejčastěji 
předepisované léky jsou konjugované 
estrogeny (z koňské moči) nebo syntetický 
m edroxyprogesteron. Molekuly v těchto 
syntetických horm onech jsou lidskému 
tělu cizí a časem mohou dram aticky zvýšit 
riziko rakoviny vaječníků a rakoviny prsu.

SENDOMETRIÓZA
Endom etrióza nastane, pokud se dělož- 

ní sliznice vyvíjí na vnější stěně dělohy.

vaječníků, vejcovodů, pochvy, střev  nebo 
na břišní stěně. Tyto fragm enty nemohou 
vyjít ven jako norm ální děložní sliznice, 
k te rá  se během m enstruace vypuzuje.

Z tohoto důvodu se často kolem děložní 
tkáně vzniklé na nevhodných m ístech tvo
ří vláknité cysty. Příznaky zahrnují bolesti 
břicha nebo zad během m enstruace nebo 
bolesti, k teré po ukončení m enstruace 
často rostou. Další příznaky představují 
náročný průběh m enstruace a bolest při 
pohlavním  styku.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: fenykl, šalvěj lékař

ská, šalvěj m uškátová 
SMÉSI OLEJŮ: Thieves, Melrose, SclarEssen- 

ce, Lady Sclareol 
DOPLŇKY: ImmuPro, EndoGize, FemiGen, 

Super C, Super C Chewable, PD 80/20, 
ICP, Estro, ComforTone, Essentialzyme 

KRÉMY PRO PÉČI O TÉLO A SÉRA: Prenolone 
Plus Body Cream, Progessence Plus 
Serum

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inbalovat během dne podle potřeby.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více inform ací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Na žaludek přiložit teplý obklad, k terý  

obsahuje Melrose.
• Vmasírovat 2-4 kapky čistého oleje 

Thieves na chodidla.
VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle
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nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více informací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Očista tlustého střeva a jater: ICP, Com- 

for Tone, Detoxzyme, Essentialzyme, 
JuvaPower

■  HYSTEREKTOMIE 

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: Šalvěj lékařská, šalvěj 

muškátová 
SMĚSI OLEJŮ: Dragon Time, Lady Sclareol, 

SclarEssence 
DOPLŇKY: PD 80/20, EndoGize, FemiGen 
KRÉMY PRO PÉČI O TĚLO A SÉRA: Progessence 

Plus Serum, Prenolone Plus Body Cream

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Pokud se rozptyluje vzduchem v noci při 
spaní, nastav te autom atické vypínání na 
požadovaný čas.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závis
losti na použitém  oleji nebo olejích. Pro 
získání více inform ací o aplikaci olejů na 
pokožku se řiď te pokyny na začátku té to  
kapitoly.
• Vmasírovat 2-4 kapky čistého oleje na 

chodidla přímo před spaním.
• Přiložit teplý obklad s 1-2 kapkam i vy

braného oleje na dolní část zad a břicho.

■  MENSTRUAČNÍ KŘEČE 

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: kozlík, levandule, 

šalvěj muškátová, bazalka, rozm arýn, 
šalvěj lékařská, heřm ánek římský, cy
přiš, pelyněk estragon, vetiver 

SMÉSI OLEJŮ: Dragon Time, EndoFlex

Recept na menstruační křeče:
• 10 kapek Dragon Time
• 5 kapek chmelu (Humulus lupulus] 
DOPLŇKY: PD 80/20, EndoGize, Deep Relief

Roll-On, Relieve It, PanAway, NingXia 
Red džus

KRÉMY PRO PÉČI O TÉLO: Prenolone Plus 
Body Cream, Regenolone M oisturizing 
Cream

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během  dne podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky doporučeného oleje 
na vatový tam pon nebo tkaninu a vložit 
do ventilátoru  v domě, autě, hotelovém 
pokoji atd.

• Pokud se rozptyluje vzduchem v noci při 
spaní, nastav te autom atické vypínání na 
požadovaný čas.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více inform ací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Přiložit teplý obklad na oblast dělohy

2-3x týdně.
• Vmasírovat 2-4 kapky na reprodukční 

Vita Flex body na chodidlech.
• Aplikovat 2-3 kapky doporučených olejů 

na dolní část zad a oblast žaludku něko
likrát za den podle potřeby.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli s doporučeným i oleji 2x 

denně po 2 týdny před m enstruací.
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• Pokud m enstruaci doprovází migrény, 
očista tlustého střeva a ja ter může zm ír
nit syndromy.

»NADMĚRNÉ KRVÁCENÍ 

Doporučení
SMĚSI OLEJŮ: Recept na nadm ěrné krvácení:
• 10 kapek pelargónie
• 5 kapek smilu
• 5 kapek cistu

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru  po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněm i nos 
a inbalovat během  dne podle potřeby.

POVRCHOVÉ:

M ůžete použít jednoduché oleje nebo 
sm ěsi olejů čisté nebo ředěné v závis
losti na použitém  oleji nebo olejích. Pro 
získání více inform ací o aplikaci olejů na 
pokožku se řiď te pokyny na začátku té to  
kapitoly.
• Aplikovat 4-6 kapek oleje zředěného 

50/50 na čelo, temeno, plosky nohou, 
podbřišek a dolní část zad l-3x denně.

• Přiložit teplý obklad s 1-2 kapkam i vy
braného oleje na dolní část krku a pod
břišek.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Vypít 1/10 lžičky kajenskébo pepře sm í

chaného s 2,5dl teplé vody, což pomůže 
regulovat krvácení během periody.

■  NEPRAVIDELNÁ MENSTRUACE 

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: máta, šalvěj lékařská, 

šalvěj muškátová, heřm ánek, fenykl, 
jasm ín

SMĚSI OLEJŮ: EndoFlex, SclarEssence,
Inner Child, Peace & Calming 

Recept na regulaci periody č.l:
• 5 kapek m áty
• 9 k ap e k tu ra n u
• 16 kapek šalvěje m uškátové
• 11 kapek šalvěje lékařské
• 5 kapek jasm ínu
Recept na regulaci periody č.2:
• 10 kapek heřm ánku
• 10 kapek fenyklu

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru  po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inbalovat během dne podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky doporučeného oleje 
na vatový tam pon nebo tkaninu a vložit 
do ventilá toru  v domě, autě, hotelovém 
pokoji atd.

• Pokud se rozptyluje vzduchem v noci při 
spaní, nastav te autom atické vypínání na 
požadovaný čas.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více inform ací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 4-6 kapek oleje zředěného 

50/50 na čelo, temeno, plosky nohou, 
podbřišek a dolní část zad l-3x denně.

• Aplikovat 3-6 kapek na reprodukční Vita 
Flex body na chodidlech 2-3x denně.

• Denně přiložit teplý obklad na dolní část 
zad a podbřišek.
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■  PREMENSTRUAČNÍ SYNDROM 
(PMS)

PMS je jedním  z nejběžnějších horm o
nálních potíží u jinak zdravých žen.

U žen se projevuje široká škála příznaků 
10-14 dnů před m enstruací, k te rá může 
p řetrvat 2- 3 dny po začátku m enstruace. 
Tyto příznaky zahrnují změny nálady, 
únavu, bolesti hlavy, citlivost prsou, nadý
mání břicha, úzkost, depresi, zm atenost, 
z trá tu  pam ěti, chutě na cukr, křeče, bolest 
v dolní části zad, podrážděnost, přibývání 
na váze, akné a m astnou pleť a vlasy.

Příčiny jsou hormonální, nutriční a psy
chologické. Příčinou může být také stres 
typický pro západní kulturu.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: růže. Šalvěj lékařská, 

šalvěj muškátová, anýz, fenykl, ylang 
ylang, neroli, bergam ot 

SMĚSI OLEJŮ: SclarEssence, Dragon Time, 
Mister, EndoFlex, Acceptance, Aroma 
Siez, Lady Sclareol, Transform ation 

DOPLŇKY: MultiGreens, Super B, Sulfur- 
zyme, Mineral Essence, ImmuPro, PD 
80/20, Thyromin, EndoGize 

KRÉMY PRO PÉČI O TĚLO A SÉRA: Prenolone 
Plus Body Cream, Progessence Plus 
Serum

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závis
losti na použitém  oleji nebo olejích. Pro 
získání více inform ací o aplikaci olejů na 
pokožku se řiď te pokyny na začátku té to  
kapitoly.

• Aplikovat 4-6 kapek oleje zředěného 
50/50 na čelo, temeno, plosky nohou, 
podbřišek a dolní část zad l-3x denně.

• Vmasírovat 2-4 kapky na reprodukční 
Vita Flex body na chodidlech.

• Denně přiložit teplý obklad na dolní část 
zad a podbřišek.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

• Nakapat 1 kapku EndoFlex na jazyk, 
poté jazyk přitisknout na horní část 
ústn í dutiny 2-4x denně.

MOCOVY MECHYR -  ZANET

Infekce močového m ěchýře a zánět m o
čového m ěchýře jsou způsobeny b ak terie
mi, k teré cestují močovou trubicí. Tato po
rucha je častější u žen než u mužů, protože 
ženy mají k ra tší močovou trubici. Pokud 
se infekce rozšíří do močovodů a dosáhne 
ledvin, může dojít k infekci ledvin. 

Příznaky infekce:
• Časté nucení na močení jen s malým 

m nožstvím  procházející moči
• Silný zápach moči
• Krev v moči
• Pálení nebo píchání při močení
• Citlivost nebo chronická bolest v močo

vém m ěchýři a pánevní oblasti
• Intenzita bolesti kolísá, podle toho jak se 

močový měchýř plní nebo vyprazdňuje
• Během m enstruace se příznaky zhoršují

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: myrha, nard, citron, 

meduňka, saturejka, tym ián, cistus, 
rozm arýn, hřebíček, tea tree, jalovec, 
oregano

SMĚSI: EndoFlex, R.C., Melrose, Purificati
on, Inspiration, Thieves 

DOPLŇKY: K&B, ImmuPro, AlkaLime
• Používat tin k tu ru  K&B (2-3 kapátka do 

filtrované vody] 3-6x denně. K&B na
pom áhá posílit a naladit slabý močový 
měchýř, ledviny a močový trak t.
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• Denně užívat % lžičky AlkaLime, pouze 
do vody, 1 hodinu před  nebo po jídle.

• Pít neslazený brusinkový džus a osla
dit medem, yaconem nebo javorovým 
sirupem .

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitých olejích.
• Zředit 50/50 a nakapat několik kapek na 

potřebné m ísto 3-6x denně.
• Zředit 2-4 kapky směsi Melrose, směsi 

Purification nebo jiného oleje a použít 
na teplý obklad přes močový měchýř
l-2x denně.

• Používat Raindrop techniku 3x týdně. 
P rvní týden: použít myrhu, tym ián,

saturejku, svaté dřevo a směs Inspiration 
a poté přiložit teplý obklad.

MRTVICE (CÉVNÍ MOZKOVÁ 
PŘÍHODA)

Dva hlavní typy  m rtvic mohou poškodit 
mozek: ischemická (trom botická] m rt
vice a hem oragická m rtvice. Ischemická 
m rtvice je způsobena usazením  krevních 
sraženin v mozkové tepně a zamezením 
krevního zásobení části mozku.

Hemoragickou m rtvici vyvolává aneu- 
rysm a nebo slabost ve stěně krevní cévy, 
k te rá se v tom  m ístě nafoukne a praskne 
a krev se vylije do okolní mozkové tkáně. 
M rtvice jsou velmi závažné příhody, po
kud m áte podezření, že jste na ně náchylní, 
okam žitě vyhledejte lékaře.

Některé esenciální oleje se mohou po
užívat povrchově, aby posílily celistvost 
cévních stěn. Zejména esenciální oleje 
smil, cist a m uškátový oříšek jsou známé 
svými protisrážlivým i vlastnostm i a je 
možné je použít na prevenci ke snížení 
rizika ischemické m rtvice.

■  HEMORAGICKA MRTVICE 

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: cypřiš, cistus, smil 
SMÉSI OLEJŮ: Brain Power, Common Sense, 

Clarity, Longevity, Stress Away Roll-On, 
Peace & Calming 

DOPLŇKY: Sulfurzyme, MegaCal, Mineral 
Essence, Essentialzyme, Rehemogen

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitých olejích.
• Aplikovat 1-3 kapky oleje zředěného 

50/50 na spánky, čelo, kostnaté výběžky 
za ušním i boltci, zadní část krku a na 
dolní část hrdla těsně nad prohlubeň 
mezi klíčními kostmi.

• Užitečná a osvěžující je jedna kapka pod 
nos.

• Vmasírovat 2-4 kapky čistého oleje na 
chodidla těsně před  spaním.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Užívat 1-2 kapsle 2x denně se smilem 

a čistem 50/50.
• 2-3 kapky oleje p řidat do lžíce agáve, 

yakonu, javorového sirupu, medu, jogur
tu  atd. 3-5 k rát denně.

■  ISCHEMICKÁ (TROMBOTICKÁ) 
MRTVICE 

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: smil, cistus, m uškáto

vý oříšek, cypřiš, santál, jalovec, grapef
ruit, pomeranč, hřebíček 

SMÉSI OLEJŮ: Longevity, Aroma Life, Juva 
Cleanse
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DOPLŇKY: Sulfurzyme, MegaCal, Omega 
Blue, Essentialzyme, Pure Protein, HRT, 
Power Meal
Tyto doplňky jsou bohaté na esenciální 

minerály, m astné kyseliny a živiny nezbyt
né pro regeneraci a obnovení poškozené 
nervové tkáně.

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

POVRCHOVÉ:

Esenciální olej z cypřiše pom áhá posílit 
cévní stěny.

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitých olejích.
• Aplikovat 1-2 kapky čistého oleje na 

spánky a zadní část krku podle potřeby.
• Užitečná a osvěžující je jedna kapka pod 

nos.
• Vmasírovat 2-4 kapky čistého oleje na 

chodidla přímo před spaním.

PRŮVODCE POUZiTÍM 

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: oregano, tym ián, h ře 

bíček, zázvor, kmín
SMĚSI OLEJŮ: Di-Gize, Thieves
DOPLŇKY: Carbozyme, Detoxzyme, Digest 

+ Cleanse, IGF, ComforTone, Essentialzy- 
me, Polyzyme, Inner Defense, JuvaPower

Aplikace a použití
VNITŘNÍ POŽITÍ:

• Užívat 2 kapsle požadovaných olejů 2-3x 
denně.

• Užívat navrhované doplňky dle návodu.

Nadýmání a plynatost může být způ
sobeno nedostatkem  trávicích enzymů 
a konzumací nestravitelných škrobů, které 
podporují produkci bifidobakterií v tlu 
stém střevě. P řestože zvýšení produkce 
bifidobakterií může vést k plynatosti, pro 
dlouhodobé zdraví je to velmi prospěšné, 
jelikož zvýšení prospěšné flóry vytlačuje 
ven m ikroorganism y vyvolávající nemoc 
jako např. Clostridium perfringens.

Konzumace FOS (fruktooligosacharidy) 
a nestravitelného cukru může krátkodobě 
nadýmat, i když výrazně zvyšuje produkci 
bifidobakterií v tenkém  a tlustém  střevě 
a zvyšuje vstřebávání minerálů.

C B SS»
(v iz ŠTÍTNÁ ŽLÁZA)

Narkolepsie je chronické onemocnění 
projevující se nekontrolovatelnou opako
vanou ospalostí a spánkem  během dne. 
Narkolepsii může zhoršit porucha regula
ce hypotalam u nebo nedostatek  horm onů 
štítné žlázy.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: m áta, citron,turan, 

rozm arýn, černý pepř 
SMĚSI OLEJŮ: Clarity, Brain Power, Awa

ken, Common Sense, M-Grain 
DOPLŇKY: Mineral Essence, Essentialzyme, 

Sulfurzyme, JuvaPower, Power Meal

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem 4-8x denně pod
le potřeby.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
inform ací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiď te pokyny na začátku té to  kapitoly.
• Aplikovat 1-2 kapky oleje zředěného 

50/50 na spánky, za uši, zadní část krku, 
na čelo a pod nosní dírky podle potřeby.
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NEHTY -  KŘEHKÉ NEBO SLABÉ

Špatné nebo slabé nehty, často obsahují
cí rýhy, naznačují nedostatek  síry.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: kadidlo, myrha, cit

ron, jedle balzám ová (Idaho)
SMĚSI OLEJŮ: Citrus Fresh, Di-Gize, GLF, 

Super B 
R ecept n a  p o sílen í n eh tů :
• 4 kapky oleje z pšeničných klíčků
• 2 kapky kadidla
• 2 kapky myrhy
• 2 kapky citronu
• 1 kapka libavky
DOPLŇKY: Sulfurzyme, MegaCal, Mineral 

Essence, M aster Formula HIS nebo 
HERS, Essentialzyme, NingXia Red džus

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
inform ací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 1-3 kapky čistého oleje na 

nehty a na kůži kolem nehtů denně po 
dobu 30 dní.

• Aplikovat 1 kapku směsi na každý nehet
2-3x denně po dobu 30 dní.

NEPLODNOST (MUŽI)

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: šalvěj lékařská, kadi

dlo, šalvěj m uškátová, zlatobýl 
SMĚSI OLEJŮ: Mister, SclarEssence 
DOPLŇKY AIMPLANTAČNÍ O LEJE: Protec, 

EndoGize, P rostate  Health

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos

ti na použitých olejích. Pro získání více 
inform ací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 2-4 kapky čistého nebo ře 

děného oleje na reprodukční Vita Flex 
body zespodu na zápěstí a na chodi
dlech, kolem přední strany  kotníků
v linii s hlezenní kostí, na spodní stranu  
hlezenní kosti a podél Achillovy šlachy 
l-3x denně.

• Vetřít 4-6 kapek Protec do podbřišku 
blízko stydké kosti a do oblasti mezi 
šourkem  konečníkem.

• Případně užít 1 lžíci Protec rektálně, 
udrže t přes noc.

NEPLODNOST (ŽENY)

Plodnost mohou zlepšit p ř íro d n í k ré 
my na bázi progesteronu , pokud se pou
žívají od s třed u  do konce cyklu. Začíná 
se den po ovulaci, obvykle 15. den cyklu, 
nebo později. N ěkteré esenciáln í oleje 
mají v lastnosti podobné horm onům , 
k te ré  mohou podporovat nebo zlepšovat 
plodnost.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: Šalvěj lékařská, anýz, 

řebříček, pelargónie, šalvěj m uškátová 
SMĚSI OLEJŮ: Dragon Time, Acceptance, 

Mister, SclarEssence, Lady Sclareol 
DOPLŇKY: PD 80/20, MultiGreens, Mineral 

Essence, Super Cal, Thyromin, EndoGize, 
FemiGen

Užívat MultiGreens 3-8 kapsle 2-3x denně. 
SÉRA PRO PÉČI O TĚLO A KRÉMY: Progessence 

Plus Serum, Prenolone Plus Body Cream

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
inform ací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiď te pokyny na začátku té to  kapitoly.
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• Aplikovat 2-4 kapky čistého nebo zředě
ného oleje 50/50 na dolní část zad a ob
last podbřišku 2-3x denně..

• Aplikovat 2-4 kapky oleje na reprodukč
ní Vita Flex body zespodu na zápěstí
a na chodidlech, kolem přední strany  
kotníků v linii s hlezenní kostí, na spod
ní stranu  hlezenní kosti a podél Achillo
vy šlachy l-3x denně.

• Vetřít denně V2 lžičky Progessence Plus 
Serum nebo Prenolone Plus Body Cream 
na dolní část zad a dolní oblast střeva
v blízkosti stydké kosti.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli 2x denně.

NEROVNOVÁHA MUŽSKÝCH 
POHLAVNÍCH HORMONŮ

S rostoucím  věkem klesá u mužů DHEA 
(dehydroepiandrosteron) a hladina tes- 
tosteronu. Naopak se zvyšuje hladina di- 
hydrotestosteronu (DHT) a přispívá tak  ke 
zbytnění p rostaty  a vypadávání vlasů.

Pregnenolon je hlavním hormonem, ze 
kterého jsou vytvořeny všechny hormony. 
Muži mohou přímo využívat transderm ál- 
ní krémy s pregnenolonem, k teré okam ži
tě zvýší nízkou hladinu DHEA.

Byliny jako serenoa plazivá a slivoň 
africká mohou zabránit přem ěně testos- 
teronu na DHT, čímž dojde ke zm enšení 
zbytněné p rostaty  a zpomalí se vypadává
ní vlasů.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: rozm arýn, šalvěj 

lékařská, fenykl, pelargónie, řebříček, 
kadidlo 

SMĚSI OLEJŮ: Mister 
DOPLŇKY: EndoGize, P rostate Health

KRÉMY PRO PÉČI O TĚLO A SÉRA: Prenolone 
Plus Body Cream

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky doporučeného oleje 
na vatový tam pon nebo tkaninu a vložit 
do ventilátoru  v domě, autě, hotelovém 
pokoji atd.

• Pokud se rozptyluje vzduchem v noci při 
spaní, nastav te autom atické vypínání na 
požadovaný čas.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
inform ací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiď te pokyny na začátku té to  kapitoly.
• Užitečná a osvěžující je jedna kapka pod 

nos.
• Zředit 50/50 a n a třít na potřebné m ísto

3-6x denně.
• Vmasírovat 2-4 kapky čistého oleje na 

chodidla těsně před  spaním.
VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli s polovinou doporučené

ho oleje Ix denně.

NERVOVÉ PORUCHY

Nervové poruchy obvykle zahrnují pe
riferní nebo povrchové nervy a pa tří mezi 
ně zánět nervu (neuritida), neuropatie, 
neuralgie, Bellova obrna a syndrom  kar- 
pálního tunelu. Neurologická onemocnění
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jsou naopak obvykle spojená s hlubokými 
neurologickými porucham i v mozku. Tato 
onem ocnění zahrnují ALS [Lou Gehrigova 
choroba), roztroušenou sklerózu a Parkin- 
sonovu chorobu.

MegaCal a Mineral Essence užívané 
s Omega Blue napom áhají dodávat vápník, 
hořčík a p řírodn í tuky  nezbytné k udr
žování nervového přenosu signálu podél 
neurologických drah.

Při nervových problém ech se často vy
skytuje nedostatek  síry. Pro m etabolism us 
síry  tělo potřebuje vápník a vitam íny B 
a C. Super B, Super C a Sulfurzym e efek
tivně spolupracují při regeneraci poškoze
ných nervů a myelinové pochvy.
VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte teplé obkla

dy na neurologické poruchy. Ke zm ír
nění bolesti a zánětu  vždy používejte 
obklady studené.

NERVOVÝ SYSTEM -  a u t o n o m n í

Autonomní nervový systém  řídí mi- 
movolné činnosti bez vědomé činnosti 
jedince. Jedná se o tlukot srdce, dýchání, 
trávení, činnost žláz, kontrakce a dilatace 
(rozšíření) cév.

Autonomní nervový systém  se skládá 
ze dvou částí, k te ré  se vzájemně doplňují: 
parasym patický a sym patický nervový 
systém.

Sympatický nervový systém  stim uluje 
a řídí sekreci stresových horm onů jako je 
adrenalin  a noradrenalin .

Parasym patický nervový systém  má 
relaxační účinky a řídí vylučování acetyl- 
cholinu, k te rý  zpomaluje srdce a urychluje 
trávení.

«STIMULACE PARASYMPATICKÉHO 
NERVOVÉHO SYSTÉMU 

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: levandule, pačule, 

m ajoránka, ylang ylang, růže, kozlík

SMĚSI OLEJŮ: Valor, Valor Roll-On, Peace & 
Calming, Harmony, RutaVaLa, RutaVaLa 
Roll-On

DOPLŇKY: NingXia Red džus, MegaCal, 
Sulfurzyme, Mineral Essence, Super B, 
Super C, Super C Chewable

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem 1-2x denně podle 
potřeby.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více inform ací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• 2x týdně začlenit Raindrop techniku. 
VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli oleje 2x denně.

■  STIMULACE SYMPATICKÉHO 
NERVOVÉHO SYSTÉMU 

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: fenykl, zázvor, eu- 

kalyptus (E. radiatá), máta, rozm arýn, 
černý pepř 

SMĚSI OLEJŮ: Clarity, Brain Power 
DOPLŇKY: Super B, Super C, Super C Che

wable, Sulfurzyme, Mineral Essence, 
Carbozyme, Essentialzyme, MegaCal

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem 1-2x denně podle 
potřeby.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání
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více informací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiďte pokyny na začátku této  kapitoly.
• 2x týdně začlenit Raindrop techniku. 
VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více informací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli oleje 2x denně.

{viz DEPRESE, ŠTÍTNÁ ŽLÁZA)

Po 40. roce věku se kvalita a m nožství 
spánku znatelně zhorší, protože v mozku 
klesá produkce melatoninu. Melatonin jako 
výživový doplněk při výzkum ech výrazně 
zlepšoval cykly spánku a bdění a byl efek
tivní proti nespavosti souvisejí s věkem.

Nespavost může být také způsobena 
střevní nebo ja terní toxicitou, špatnou 
srdeční funkcí, negativním i vzpom ínkam i 
a traum atem , depresí, nedostatkem  mi
nerálů, horm onální nerovnováhou nebo 
sníženou činností štítné žlázy.

Vůně mnoha esenciálních olejů může 
mít silný, uklidňující účinek na mysl, p ro 
tože působí na limbickou oblast mozku. 
Dříve se levandulové sáčky nebo po lštáře 
používaly bez rozdílu pro kojence, děti 
i dospělé.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: levandule, cedrové 

dřevo, pomeranč, heřm ánek římský, 
kozlík

SMĚSI OLEJŮ: RutaVaLa, RutaVaLa Roll-On, 
Peace & Calming, Harmony, Dream Cat
cher, Valor, Valor Roll-On, Gentle Baby, 
Tranquil Roll-On, Trauma Life, Stress 
Away Roll-On 

R ecept n a  n espavost:
• 12 kapek pom eranče
• 8 kapek levandule
• 4 kapky jablečníku

• 3 kapky kozlíku
• 2 kapky heřm ánku řím ského 
DOPLŇKY: ImmuPro, MegaCal, PD 80/20,

Power Meal, Life 5, NingXia Red džus. 
Omega Blue, SleepEssence 

KRÉMY PRO PÉČI O TĚLO: Progessence Plus 
Serum, Prenolone Plus Body Cream

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem 30-60 m inut 
p řed  spaním  nebo nakapat 1-3 kapky na 
vatový tam pon a položit na po lštář nebo 
blízko něj.

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 2 hodi
ny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inbalovat během dne libovolně často.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
inform ací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 1-3 kapky čistého oleje na 

ram ena, žaludek a chodidla.
• Smíchat 6-8 kapek esenciálních olejů

s 1/4 šálkem koupelové soli nebo jedlé 
sody v teplé vodě a přidávat do teplé 
tekoucí vody při napouštění koupele. 
Koupat se ve vaně po dobu 20-30 m inut 
nebo než voda vychladne.

• Vetřít 1-2 kapek oleje na spánky a zadní 
část krku několikrát denně.

• Přiložit teplý obklad s 1-2 kapkam i vy
braného oleje na záda.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli levandulového oleje nebo 

jiného požadovaného oleje neředěného
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nebo zředěného 50/50 1 hodinu před  
spaním.

C B 9
Neuralgie je bolest způsobená poško

zením nervu. Může n as ta t v obličeji, na 
páteři nebo kdekoli jinde. Tato onem ocně
ní se projevuje opakující se bolestí podél 
nervové dráhy. Syndrom karpálního tu n e 
lu je specifický typ  neuralgie. Základním 
příznakem  je krátkodobá ostrá  bolest 
periferních nervů.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: m ajoránka, smil, 

m uškátový oříšek, tea tree , heřm ánek 
římský, rozm arýn, m áta, libavka 

SMĚSI OLEJŮ: RutaVaLa, Relieve It, Peace & 
Calming, Deep Relief Roll-On, PanAway 

DOPLŇKY: Sulfurzyme, BLM, Super B,
Super C, Super C Chewable, PD 80/20, 
Omega Blue 

MASÁŽNÍ OLEJE A KRÉMY: H ydratační krém  
Regenolone M oisturizing Cream, Pre- 
nolone Plus Body Cream, Ortho Ease 
Massage Oil

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více inform ací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 2-4 kapky oleje čistého nebo 

zředěného 50/50 podle po třeby na po
stižené m ísto 3-5x denně.

• Přiložit studený obklad na postižené 
m ísto 2-3x denně.

NEUROLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ
(viz NERVOVÉ PORUCHY)

VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte teplé obkla
dy na neurologické poruchy. Ke zm ír
nění bolesti a zánětu vždy používejte 
studené obklady. Jinými slovy, snižte 
teplotu poškozeného místa.

Stim ulace h ro tem

„Stimulace hrotem" používá hrot s kula
tou špičkou podobný propisovací tužce ke 
stimulaci určitých míst na pokožce poté, 
co na tuto oblast byly aplikovány esenci
ální oleje. Technika funguje velmi dobře 
u Vita Flex bodů na chodidlech, ale může 
být lechtivá. Stimulace hrotem podporuje 
větší průtok krve k určité oblasti, zvýšení 
zásobování živinami a léčivé účinky.

Pokud jsou nervy poškozené, apliko
vat 4-6 kapek máty nebo jiného požado
vaného oleje podél páteře. Použít jemný 
krouživý pohyb na tkáně mezi jednotli
vými obratli a mezi jednotlivými žebry 
na spojích obratlů. Začíná se na bázi pá
teře a pokračuje se nahoru na stranách 
podél páteře až ke krku. Použít střední 
tlak s krouživým pohybem 1-10 sekund 
v každém místě. Pak opakovat postup ješ
tě jednou podél páteře u každého obratle.

■  HUNTINGTONOVA NEMOC
H untingtonova nemoc je degenerativní 

nervové onemocnění, k teré se obvykle 
projevuje ve středním  věku. Projevuje 
se nekontrolovatelným i záškuby těla, za 
kterým i následuje (a občas i předchází] 
m entální poškození.
POZNÁMKA: H untingtonova nemoc by se 

nem ěla zam ěňovat za Sydenham ovu 
choreu, často nazývanou Tanec sv á té 
ho Víta (chorea m inor nebo juvenilní 
chorea], k te rá  postihuje děti, zejména
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dívky. Obvykle se objevuje ve věku 7 až 
14 let. Náhlé škubavě pohyby časem

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: máta, jalovec, bazalka, 

santál, kadidlo, pelargónie, svaté dřevo, 
m odrý eukalyptus 

SMĚSI OLEJŮ: Aroma Slez, EndoFlex, Awa
ken, Christmas Spirit, Citrush Fresh, 
Tranquil Roll-On 

R ecept n a  n ervy :
• 2 kapky m áty
• 5 kapek jalovce
• 1 kapka bazalky
• 3 kapky Aroma Siez
DOPLŇKY: Sulfurzyme, MultiGreens, Power 

Meal, Super C, Super C Chewable, Super 
B, MegaCal, Omega Blue, M aster Formula 
HIS nebo HERS, Balance Complete, Mi
neral Essence, Essentialzyme, Allerzyme

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

• Pokud se rozptyluje vzduchem v noci při 
spaní, nastav te autom atické vypínání na 
požadovaný čas.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
informací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiďte pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 1-3 kapky oleje zředěného 

50/50 na reflexní body mozku na čele, 
spáncích a na kostnatých výběžcích za 
ušním boltcem (přím o za ušima).

• Aplikovat přím ým  tlakem  a vm asírovat 
6-10 kapek oleje zředěného 50/50 od 
záhlaví dolů přes krk a podél páteře.

Nakapat několik kapek oleje na mycí 
kartáč a důkladné v tíra t podél páteře. 
Vždy používat přírodn í kartáč, jelikož 
oleje mohou rozpouště t plastové sou
části.
Používat Raindrop techniku 3x měsíčné.

Neuropatie se týká skutečného poškoze
ní periferních nervů obvykle způsobeného 
autoim unitním  onemocněním.

Poškození těchto periferních nervů (jiné 
než spinální nebo nervy v mozku) obecné 
začíná jako brnění v rukou a nohou a po
malu se šíří podél končetin k trupu.

Pocit necitlivosti, citlivá pokožka, ne- 
uralgické bolesti a oslabení svalové síly 
se mohou vyvinout v různé míře. Mezi 
nejčastéjší příčiny p a tří komplikace způ
sobené cukrovkou (diabetická neuropa
tie), alkoholismem, nedostatkem  vitam inu 
B12, nádory, příliš velkým m nožstvím  
léků proti bolesti, vystavením  se a v s tře 
báváním  chemických látek, kovů, pestici
dů atd.

Vitamíny B a m inerály jako je hořčík, 
vápník, draslík  a organická síra jsou dů
ležité pro regeneraci poškozených nervů 
a utlum ení bolesti způsobené zanícenými 
nervy.

Turan zvyšuje produkci pregnenolonu 
a lidského růstového hormonu. Pregne- 
nolon pom áhá při regeneraci poškozené 
myelinové pochvy.^^ Také jalovec pom áhá 
při regeneraci nervů.

Pokud je problém em paralýza, může 
dojít k regeneraci až na 60%. Pokud je 
však poškození nervů příliš vážné, léčba 
nem usí účinkovat. Pokud se poškození 
začne lepšit, je to bolestivé. Aplikujte ně
kolik kapek čisté směsi PanAway na posti
žené místo.
PŘÍZNAKY:

• Brnění nebo necitlivost
• Sněť
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Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: m áta, heřm ánek řím 

ský, vetiver, kozlík, pelargónie, řebříček, 
zlatobýl, smil, cedrové dřevo, kadidlo, 
tu ran , m uškátový oříšek 

SMĚSI OLEJŮ: Aroma Slez, Peace & Calming, 
Pan Away, RutaVaLa, RutaVaLa Roll-On 

Recept na neuropatii č .l:
• 3 kapky kadidla
• 3 kapky pelargónie
• 3 kapky levandule 
Recept na neuropatii č.2:
• 3 kapky pelargónie
• 3 kapky tu ranu
• 3 kapky cedrového dřeva
• 2 kapky m áty
DOPLŇKY: Super B, Omega Blue, Sulfurzy- 

me. Longevity Softgels, Mineral Essence, 
MegaCal, Super C, Super C Cbewable, 
MultiGreens, PD 80/20 

KRÉMY PRO PÉČI 0  TÉLO: Prenolone Plus 
Body Cream

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem nebo inbalovat 
směs Peace & Calming 2-4x denně.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více inform ací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 2-4 kapky oleje čistého nebo 

zředěného 50/50 podle po třeby  na po
stižené m ísto 3-5x denně.

• Přiložit studený obklad na postižené 
m ísto 2-3x denně.

NEVOLNOST, ZVRACENÍ

Esenciální olej z pačule obsahuje složky, 
k teré jsou velmi účinné při prevenci zv ra
cení díky schopnosti snižovat gastrointes- 
tináln í svalové kontrakce spojené se zvra- 
cením^" .̂ Bylo zjištěno, že u m noha druhů

podráždění žaludku včetně nevolnosti je 
účinná také máta.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: zázvor, m uškátový 

oříšek, okotea, m áta 
SMÉSI OLEJŮ: Di-Gize, Juva Cleanse, GLF 
DOPLŇKY: AlkaLime, Detoxzyme, Polyzy- 

me, Essentialzyme, Digest + Cleanse, 
MegaCal

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inbalovat během  dne podle potřeby.

POVRCHOVÉ:

M ůžete použít jednoduché oleje nebo 
sm ěsi olejů čisté nebo ředěné v závis
losti na použitém  oleji nebo olejích. Pro 
získání více inform ací o aplikaci olejů na 
pokožku se řiď te pokyny na začátku té to  
kapitoly.
• Vmasírovat 1-3 kapky oleje zředěného 

50/50 za každé ucho [kostnaté výběžky 
za ušním  boltcem) a přes pupek 2-3x
za hodinu.

• Přiložit teplý obklad s 1-2 kapkam i vy
braného oleje na záda nebo na žaludek 
podle potřeby.

• Vetřít 1-2 kapky oleje na spánky a zadní 
část krku několikrát denně.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Nakapat několik kapek na jazyk l-4x 

podle potřeby.
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■  KINETÓZA (NEVOLNOST PŘI 
CESTOVÁNÍ) 

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: zázvor, m áta klasnatá, 

levandule, máta, růže, kadidlo, svaté 
dřevo

SMĚSI OLEJŮ: Valor, Valor Roll-On, Harm o
ny, Di-Gize, Tranquil Roll-On, Peace & 
Calming

Preventivní Recept na kinetózu:
• 2 kapky m áty
• 2 kapky zázvoru
• 2 kapky pačule
• 5 kapek směsi olejů V-6
DOPLŇKY: Polyzyme, Essentialzyme, De- 

toxzyme, MegaCal, Mineral Essence, 
EndoGize

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne libovolně často.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závis
losti na použitém  oleji nebo olejích. Pro 
získání více inform ací o aplikaci olejů na 
pokožku se řiď te pokyny na začátku té to  
kapitoly.
• Vmasírovat 1-3 kapky oleje zředěného 

50/50 za každé ucho (kostnaté výběžky 
za ušním boltcem) a přes pupek 2-3x
za hodinu.

• Přiložit teplý obklad na žaludek podle 
potřeby.

• Vetřít 6-10 kapek směsi na hrudník  a ža
ludek 1 hodinu před  cestou.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání

více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Nakapat několik kapek oleje na jazyk 

l-4x podle potřeby.
• Požadované m nožství olejů nakapat do 

sklenice NingXia Red džusu, rýžového 
mléka, mandlového mléka, kozího m lé
ka, mrkvového džusu nebo do vody a vy
pít l-2x nebo podle potřeby.

■  RANNÍ NEVOLNOST 

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: máta, zázvor, m áta 

klasnatá, levandule, citron 
SMĚSI OLEJŮ: Di-Gize, Gentle Baby 
DOPLŇKY: Polyzyme, Essentialzyme, Life 

5, Detoxzyme, AlkaLime, Power Meal, 
MegaCal

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru  po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více inform ací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Vmasírovat 1-3 kapky oleje zředěného 

50/50 za každé ucho (kostnaté výběžky 
za ušním  boltcem) a přes pupek 2-3x
za hodinu.

• Přiložit teplý obklad na žaludek podle 
potřeby.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
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N akapat několik kapek oleje na jazyk 
l-4x  podle potřeby.

NOHY -  PROBLÉMY

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: m áta, jedle, levandule, 

pačule, myrha, kadidlo, santál, vetiver 
SMĚSI OLEJŮ: Melrose, PanAway, Relieve It

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje v lastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více inform ací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Zředit jakékoliv doporučené oleje 50/50 

a p řed  spaním  vm asírovat 6-9 kapek do 
každého chodidla.

• Pro lepší účinky a penetraci přiložit 
teplý obklad napuštěný oleji.

• P řidat něk terý  z doporučených olejů ke 
koupelovým solím, vm íchat 10 kapek 
esenciálních olejů na 1 lžíci koupelové 
soli a p řidat do horké vody.

■  KRVÁCENÍ Z NOSU
Krvácení z nosu obvykle není závažné. 

Pokud se však krvácení v krátké době 
nezastaví nebo je nepřim ěřené nebo časté, 
poraď te se s lékařem.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: smil, cistus, cypřiš, 

jablečník, pelargónie

DOPLŇKY: Mineral Essence, Sulfurzyme, 
M aster Formula HIS nebo HERS 

Recept na krvácení z nosu:
• 3 kapky smilu nebo pelargónie
• 2 kapky cistu
• 2 kapky cypřiše

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více inform ací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 2-4 kapky čistého oleje na 

přepážku a po stranách nosu a zadní 
část krku. Opakovat podle potřeby.

• Užitečná a osvěžující je jedna kapka pod 
nos.

• Zředit 50/50 a na třít na potřebné místo
3-6x denně.

• Vmasírovat 2-4 kapky čistého oleje na 
Vita Flex body na chodidlech přím o před 
spaním. Děti to milují.

Režim pro krvácení z nosu:
Nakapat jednu kapku pelargónie na savý 

papír a obalit papírem  kousek ledu o veli
kosti nehtu u palce, přitisknou jej nahoru 
pod horní re t ve středu  báze nosu. Při
držovat tlakem  rtu . Krvácení se obvykle 
velmi brzy zastaví.

■  POLYPY-NOSNÍ 

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: citronela, smil, kadidlo 
SMĚSI OLEJŮ: Purification, Citrush Fresh, 

Melrose

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více inform ací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
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• Aplikovat 1-2 kapky zředěné 50/50 na 
vatovou tyčinku a opatrně aplikovat na 
vn itřn í s tranu  nosních dírek l-3x denně.

■  SUCHO V NOSE 

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: myrha, levandule, 

citron, m áta 
MASTI: růžová m ast (Rose Ointment) 
Recept na sucho v nose:
• 2 kapky levandule
• 1 kapka myrhy

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby, především  
před spaním.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více informací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 1-2 kapky oleje zředěného 

50/50 na stěny nosních dírek vatovou 
tyčinkou 2x denně.

Režim vyplachování nosu 
Oleje rozm arýnu a tea tree  se mohou 

přidat do solného roztoku. Roztok zajistí 
velmi účinné vyplachování nosu, k teré  vy
čistí a uvolní dutiny. Podle doporučení Dr. 
Daniela Pénoéla se solný roztok připravuje 
následovně:
• 10 kapek rozm arýnu
• 6 kapek tea tree
• 8 lžic velmi jemné soli

Esenciální oleje se důkladně promíchají 
s jemnou solí a směs se skladuje v uzavře
né nádobě. Při každém vyplachování nosu 
se rozpustí 1 čajová lžička této  solné směsi 
v IV2 šálku filtrované vody.

Roztok se nalije do konvičky pro vý- 
plach nosu a v předklonu nad umyvadlem

dochází kvýplachu nosních dutin. Tato 
aplikace přináší překvapivě pozitivní vý
sledky v léčbě latentní sinusitidy (zánět 
vedlejších nosních dutin) a dalších problé
mů se zduřením  nosní sliznice.

■  UCPANÉ DUTINY 

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: m áta, m odrý eukalyp- 

tus, svaté dřevo, eukalyptus [E. radiata), 
kafrovník, jedle balzám ová (Idaho), 
tym ián, fenykl, rozm arýn 

SMÉSI OLEJŮ: Di-Gize, Raven, Thieves, Exo
dus 11, Breathe Again Roll-On, Melrose, 
R.C.

DOPLŇKY: Super C, Super C Chewable, Im- 
muPro

ÚSTNÍ PÉČE: Thieves Dentarom e Ultra Too
thpaste , Thieves Lozenges, ústn í voda 
Thieves Fresh Essence Plus Mouthwash, 
Thieves Spray

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru  po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během  dne podle potřeby.

• Pokud se rozptyluje vzduchem v noci při 
spaní, nastav te autom atické vypínání na 
požadovaný čas.

POVRCHOVÉ:

Aplikovat 1-2 kapky čistého oleje na 
spánky a zadní část krku, podle potřeby.

Užitečná a osvěžující je jedna kapka vy
braného oleje nebo p ře třen í Breathe Again 
Roll-On pod nosem.
• Zředit 50/50 a n a třít na potřebné m ísto

3-6x denně.
• Vmasírovat 2-4 kapky čistého oleje na 

chodidla těsně před spaním. Děti to 
milují.

• Režim vyplachování nosu (viz níže)
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• Přiložit teplý obklad s 1-2 kapkam i vy- < 
braného oleje na zadní část krku nebo
na záda.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých «
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• 2-3 kapky oleje přidat do lžíce agáve, 

yakonu, javorového sirupu, medu, jogu
rtu  atd.

• Požadované m nožství olejů nakapat do 
sklenice NingXia Red džusu, rýžové
ho mléka, mandlového mléka, kozího 
mléka, mrkvového džusu nebo do vody 
a vypít.

HZÁNĚT DUTIN/RÝMA
Esenciální oleje jako např. eukalyptus 

[E. radiata) a kafrovník posilují dýchací 
systém, otevírají dýchací cesty a působí 
proti infekci dýchacích cest.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: m odrý eukalyptus, 

tea tree , jedle balzám ová (Idaho), máta, 
eukalyptus (E. radiata), kafrovník, tym i
án, fenykl, rozm arýn 

SMĚSI OLEJŮ: Melrose, Raven, R.C., Thieves, 
Exodus 11, Breathe Again Roll-On 

DOPLŇKY: Super C, Super C Chewable, Im- 
muPro, Inner Defense 

ÚSTNÍ PÉČE: Thieves Dentarom e Ultra Too
thpaste, Thieves Lozenges, ú stn í voda 
Thieves Fresh Essence Plus Mouthwash, 
Thieves Spray

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem  oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, promnout, p řekrýt dlaněmi nos 
a inhalovat 3-8x během dne podle potřeby.

• Nakapat 2-3  kapky doporučeného oleje 
na vatový tam pon nebo tkaninu a vložit 
do ventilá toru  v domě, autě, hotelovém 
pokoji atd.

• Pokud se rozptyluje vzduchem v noci při 
spaní, nastav te autom atické vypínání na 
požadovaný čas.

POVRCHOVÉ:

• M asírovat 1-3  kapky čistého oleje na 
čelo, nos, tváře , dolní část krku, h ru d 
ník a horní část zad 3 -5 x  denně. Dávat 
pozor, aby se oleje nedostaly do blíz
kosti očí nebo očních víček nebo přímo 
do očí.

• Aplikovat 1-2 kapky čistého oleje na 
spánky a zadní část krku podle potřeby.

• Aplikovat 1-2 kapky na Vita Flex body na 
chodidlech 2-4x denně.

• Začlenit Raindrop techniku l-2x týdně.
• Koupelové soli: sm íchat 4-5 kapek oleje 

s 1 šálkem soli v teplé vodě, aby se sůl 
rozpustila. Nalít do koupele a nam očit 
se po dobu 1 5 -2 0  m inut nebo než voda 
vychladne.

• Přiložit teplý obklad s 1-2 kapkami vy
braného oleje na záda.

• Režim vyplachování nosu (viz rám eček 
na předchozí straně)

POŽITÍ:

• 2 -3  kapky oleje přidat do lžíce agáve, 
yakonu, javorového sirupu, medu, jogu
r tu  atd.

• Požadované m nožství olejů nakapat do 
sklenice NingXia Red džusu, rýžové
ho mléka, mandlového mléka, kozího 
mléka, mrkvového džusu nebo do vody 
a vypít.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

• Kloktat 2-6x denně ústn í vodu Thieves 
Fresh Essence Plus Mouthwash.

■  ZÁNĚT NOSOHLTANU
Zánět nosohltanu (nazofaryngitida)

je zánětlivé onem ocnění sliznice v zadní
části nosní dutiny, v m ístě, kde se dutina
pojí ke krku a Eustachově trubici.
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Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: máta, kafrovník, 

m odrý eukalyptus, tym ián, rozm arýn, 
m odrý cypřiš, jablečník, eukalyptus 
radiata)

SMĚSI OLEJŮ: Raven, R.C., Exodus II, Thie
ves, Inner Defense, Breathe Again RoII- 
-On

DOPLŇKY: Super C, Super C Chewable, Im- 
muPro, Digest + Cleanse, Inner Defense 

ÚSTNÍ PÉČE: ústní voda Thieves Fresh 
Essence Plus Mouthwash

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• N akapat 2-3 kapky vybraného  oleje 
do dlaní, p rom nout, p ře k rý t d laněm i 
nos a inha lovat během  dne podle p o 
třeby.

• Nakapat 2-3 kapky doporučeného oleje 
na vatový tam pon nebo tkaninu a vložit 
do ventilátoru v domě, autě, hotelovém 
pokoji atd.

• Pokud se rozptyluje vzduchem v noci při 
spaní, nastav te autom atické vypínání na 
požadovaný čas.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
informací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiďte pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 1-2 kapky oleje zředěného 

50/50 přímo pod čelist na pravé i levé 
straně 4-8x denně.

• Můžete také aplikovat 2-3 kapky na Vita 
Flex body na chodidlech.

ÚSTNÍ PÉČE:

• Kloktat 2-5x denně ústn í vodu Thieves 
Fresh Essence Plus Mouthwash nebo
1-2 kapky jiného oleje ve vodě.

• Nakapat 1 kapku Thieves nebo tea tree  
na zadní část jazyka, jazyk podržet v ús
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tech po několik minut, aby se olej sm í
chal se slinami, pak spolknout. Může to 
být velmi účinné, pokud se s tím  začne 
při prvním  projevu infekce a opakuje se 
3-4x během první hodiny, poté jednou 
za hodinu, dokud příznaky neustoupí.

• S tříkat Thieves Spray podle potřeby.
• Nakapat 1 kapku Exodus II na jazyk, 

p řed  polknutím  jazykem p ře tř ít celou 
ústn í dutinu.

SPECIÁLNÍ POZNÁMKA: u většiny infekcí 
dutin, včetně zánětu nosohltanu, rýmy, 
ucpaných dutin a zánětu vedlejších nos
ních dutin, může být režim  vyplachová- 
ní nosu velmi účinný.

Režim vyplachování nosu:
Pro velmi účinný výplach nosu se do sol

ného roztoku přidají oleje rozm arýnu a tea 
tree, k teré vyčistí a uvolní dutiny. Podle 
doporučení Dr. Daniela Pénoěla se solný 
roztok připravuje následovně:
Recept na výplach nosu:
• 10 kapek rozm arýnu
• 6 kapek tea tree
• 8 Ižic velmi jemné soli

Esenciální oleje se důkladně promíchají 
s jemnou solí a směs se skladuje v uzavře
né nádobě.

Při každém  vyplachování nosu se roz
pustí 1 čajová lžička této  solné směsi v IV2 

šálku filtrované vody. Roztok se nalije do 
konvičky pro výplach nosu a v předklonu 
nad dřezem  pak dochází k výplachu nos
ních dutin.

Tato aplikace přináší překvapivě pozi
tivní výsledky v léčbě latentní sinusitidy 
a dalších problém ů se zduřenou nosní 
sliznicí.^^

■  ZTRÁTA ČICHU 

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: máta, tym ián, m yrta, 

eukalyptus (E. globulus)
SMĚSI OLEJŮ: R.C., Raven, Exodus II, Joy, 

Highest Potential, The Gift, Sensation
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Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní; prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky doporučeného oleje 
na vatový tam pon nebo tkaninu a vložit 
do ventilátoru v domě, autě, hotelovém 
pokoji atd.

• Pokud se rozptyluje vzduchem v noci při 
spaní, nastav te  autom atické vypínání na 
požadovaný čas.

k te ří používali vůni z mátového oleje a va
nilky k omezení chuti k jídlu.^^

(viz DEPRESE)

Horm onální léčba pomocí p řírodn í
ho progesteronu (u žen] a testosteronu  
(u mužů] může být jednou z neúčinněj
ších terap ií při léčení obezity. U žen po 
m enopauze dram aticky klesá hladina 
progesteronu a to může m ít za následek 
podsta tné zvýšení tělesné hm otnosti, ze
jména kolem boku a stehen. Použití tran- 
sderm alnich krém u nebo sér nahrazujících 
klesající progesteron může význam ně 
snížit tělesný tuk.

Rozptylování vzduchem nebo přím é 
inhalování esenciálních olejů může m ít 
bezprostředn í pozitivní dopad na nálady 
a chutě. Čich je jediný smysl, k te rý  může 
prim o ovlivňovat limbickou oblast mozku. 
Studie provedené na University of Vien
na prokázaly, že některé esenciální oleje 
a jejich prim árn í složky stim ulují krevní 
oběh a ak tiv itu  v emocionálních centrech 
mozku.̂ ^

Vliv vune proniká do amygdaly v centru  
mozku takovým  způsobem, že časté vde
chování příjemných vůní výrazně snižuje 
chut k jídlu. Dr. Alan Hirsch ve svých p rů 
kopnických studiích ukázal dram atický 
pokles hm otnosti u zkoumaných subjektů.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: máta, heřm ánek řím 

ský, m uškátový oříšek, hřebíček, grapef
ruit, fenykl, skořice, levandule, kadidlo, 
vanilka

SMĚSI OLEJŮ: Valor, Valor Roll-On, Juva 
Cleanse, Joy, The Gift, 3 Wise Men, Sa
cred Mountain, W hite Angelica, Gathe
ring

DOPLŇKY: JuvaPower, Thyromin, Detox- 
zyme. Omega Blue, Balance Complete, 
Digest + Cleanse 

TĚLOVÉ KRÉMY A SÉRA: Progessence Plus 
Serum, Prenolone Plus Body Cream

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky doporučeného oleje 
na vatový tam pon nebo tkaninu a vložit 
do ventilátoru  v domě, autě, hotelovém 
pokoji atd.

• Pokud se rozptyluje vzduchem v noci při 
spaní, nastav te autom atické vypínání na 
požadovaný čas.

POVRCHOVÉ:

M ůžete použít jednoduché oleje nebo 
sm ěsi olejů čisté nebo ředěné v závis
losti na použitém  oleji nebo olejích. Pro 
získání více inform ací o aplikaci olejů na 
pokožku se řiď te pokyny na začátku této  
kapitoly.
• Užitečná a osvěžující je jedna kapka pod 

nos.
• Vmasírovat 2-4 kapky čistého oleje na 

chodidla těsně před spaním. Děti to 
milují.

i

i

ír

í?
r

r

f

f

ř



PRŮVODCE POUŽITÍM

s

5

I

I

t
k

k

■  BELLOVA OBRNA
Je druh zánětu nervu, vyznačující se 

paralýzou na jedné straně obličeje a ne
m ožností o tevřít nebo zavřít oční víčko.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: máta, rozm arýn, veti- 

ver, cypřiš, santál, smil, borovice 
SMĚSI: Aroma Siez, Ruta VaLa, Ruta VaLa 

Roll-On, Deep Relief Roll-On, PanAway, 
Relieve It

DOPLŇKY: MultiGreens, Sulfurzyme, Mega- 
Cal,Ultra Young + Oral Spray, Omega Blue

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

• Použít 1-2 kapky čistého oleje na m a
sáž lícního nervu před  a za ušim a a na 
všechny oblasti bolesti 3-5x denně až do 
vym izení příznaků.

■  DĚTSKÁ MOZKOVÁ OBRNA
Následky mozkové obrny se velmi liší, 

mohou se projevit narušenou pohyblivostí 
s přehnaným i reflexy nebo strnu lostí kon
četin a trupu, abnorm álním  držením  těla, 
mimovolnými pohyby, nestálostí chůze 
nebo kombinací výše zmíněného.

Obrna je nejčastěji způsobena abnor
málním vývojem mozku před porodem  
nebo poraněním  při porodu. Jednotlivci 
s dětskou mozkovou obrnou mají často 
i jiné onemocnění týkající se vývojové 
mozkové abnormality, např. m entální 
postižení, zrakové a sluchové potíže nebo 
záchvaty.
PŘÍZNAKY A SYMPTOMY

• Ztuhlé svaly a přehnané reflexy (křečo- 
vitost}

• Ztuhlé svaly s norm álním i reflexy (str
nulost)

• Nedostatek svalové koordinace, třes 
nebo mimovolné pohyby

• Pomalý rozvoj m otorických dovedností 
jako je posunování pažemi, sezení nebo 
lezení

• Natažení pouze jedné ruky nebo vlečení 
nohy při lezení

• Potíže s jedením  a při polykání, nadm ěr
né slinění

• Pomalý vývoj řeči nebo potíže s mluve
ním

• Obtíže při zvedání hračky, lžíce atd. 
Vědci nenašli odpověď na léčbu, ale

nabízí se různé terapie a léky, k teré  mohou 
pomoci. P řírodní m edicína se také snaží 
pomoci a doufá ve zlepšení. Jelikož esenci
ální oleje překonávají hem atoencefalickou 
bariéru, mohou nezávadným  způsobem  
stim ulovat mozkovou ak tiv itu  a lze doufat 
a čekat, že se nějaký přínos objeví.

Různí lidé vyzkoušeli různé věci, k teré 
vedly k níže uvedeným informacím. Při 
práci s dalšími doplňky a přírodním i lát
kami se jistě objeví mnoho dalších mož
ností. Riziko je m inim ální a zisk může být 
velký.
Recept na dětskou mozkovou obrnu:
• 15 kapek kadidla
• 12 kapek myrhy
• 10 kapek jedle balzámové (Idaho)
• 10 kapek tu ranu
• 4 m áty
• Užívat 3 kapsle denně: ráno, poledne 

a večer
• Používat recept na Raindrop techniku 

2x denně: ráno a večer
Při používání této  životosprávy byl 

podle m atky sedm iletý chlapec s dětskou 
mozkovou obrnou a autism em  schopen po 
jednom měsíci chodit sám bez chodítka, 
výsledky jeho testů  ve škole se zlepšily 
o 28% a rozsah pozornosti vzrostl o 30%.

■  DĚTSKÁ OBRNA
Obrna (poliomyelitida) je akutní infekční 

onemocnění, které se obvykle projevuje 
jako epidemie a je způsobené virem. Vyvo
lává zánět šedé hmoty míchy a vyznačuje se
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horečkou, bolestí v krku, bolestí hlavy, zvra
cením a někdy i ztuhlostí krku a zad. Pokud 
se rozvine do závažného onemocnění, může 
dojít až k ochrnutí a atrofii svalových sku
pin, k teré se zkrátí a trvale zdeformují.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: kadidlo, tea tree, 

m eduňka, m áta, santál, svaté dřevo, 
kafrovník, libavka, m odrý cypřiš, orega
no, tym ián, saturejka 

SMĚSI OLEJŮ: The Gift, Aroma Siez, Valor, 
Valor Roll-On 

R ecep t n a  ob rnu :
• 6 kapek citronu
• 10 kapek kafrovníku
• 7 kapek kadidla
• 10 kapek libavky
• 8 kapek m odrého cypřiše
• 15 kapek myrhy 
DOPLŇKY: ImmuPro, Life 5

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby. Pokud se 
rozptyluje vzduchem v noci při spaní, 
nastav te autom atické vypínání na poža
dovaný čas.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněm i nos 
a inhalovat během  dne podle potřeby.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
inform ací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 1-2 kapky čistého nebo neře

děného oleje podle potřeby.
• Užitečná a osvěžující je 1 kapka pod nos.
• Použít Raindrop techniku 3x týdně. 
VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle

nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli s doporučenými oleji 2x 

denně.

Po aplikaci esenciálních olejů santálu 
a jalovce na oblast kolem očí, nad obočí 
a na tvá ře  p řesta l v roce 1997 Dr. Terry 
Friedm ann nosit brýle. Současně dával po
zor, aby se olej nikdy nedostal do očí. Také 
používal doplňky Chelex, MultiGreens, ICP, 
ComforTone, Essentialzym e a JuvaTone pro 
kom pletní očistu tlustého střeva a jater. 
VAROVÁNÍ: Nikdy nekapejte esenciální oleje 

do očí nebo na oční víčka.

■AKUTNÍ ZÁNĚT SPOJIVEK 

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: myrha, levandule 
DOPLŇKY: NingXia Red džus, kustovnice 

NingXia (sušená). Omega Blue, ImmuPro

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru v noci při spaní.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více inform ací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 2-4 kapky zředěného oleje 

20/80 v širokém  okruhu kolem očí l-3x 
denně. Dávat pozor, aby se olej nedostal 
do očí nebo na oční víčka. Může také 
pomoci při opuchlosti.

• Aplikovat na spánky a Vita Flex body očí 
na chodidlech a rukou (spodní strana 
dvou největších p rstů  na noze a spodní 
s trana ukazováčku a prostředníčku na 
ruce).
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POZNÁMKA: Pokud by se esenciální oleje 
náhodou dostaly do očí, zředit směsí 
olejů V-6 nebo jiným čistým  rostlinným  
olejem. NIKDY NEVYPLACHOVAT VODOU.

■  OČNÍ ZÁKAL
Oční zákal je zastřen í oční čočky, k teré 

často přichází s věkem.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: levandule, kadidlo, 

citrónová tráva 
SMĚSI OLEJŮ: Longevity, Melrose, En-R-Gee 
R ecept na  oči:
• 10 kapek citrónové trávy
• 5 kapek cypřiše
• 3 kapky eukalyptu (E. radiata)

Smíchat tuto směs s trochou směsi olejů
V-6 a aplikovat kolem očí. Vyvarovat se 
kontaktu s očima. Nejlepší je to v noci, p ro 
tože oči mohou slzet, stejně jako při k ráje
ní cibule. Pokud by se přece jen olej dostal 
do očí, přidat do oka směs olejů V-6, ale 
NEPOUŽÍVAT vodu. Voda zanese olej hlou
běji do pokožky a více pálí. Nezpůsobí však 
žádné poškození, pálení pomalu ustane. 
DOPLŇKY: JuwaPower, Omega Blue, Mineral 

Essence, Essentialzyme, ImmuPro, Nin- 
gXia Red džus (60-180 ml denně nebo 
více v případě potřeby), Ningxia Wolf- 
berries (sušené)

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více informací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiďte pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 2-4 kapky zředěného oleje 

20/80 v širokém okruhu kolem očí l-3x 
denně. Dávat pozor, aby se olej nedostal 
do očí nebo na oční víčka. Může také 
pomoci při opuchlosti.

• Aplikovat na spánky a Vita Flex body očí 
na chodidlech a rukou (spodní s trana
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dvou největších p rstů  na noze a spodní 
s tran a  ukazováčku a prostředníčku  na 
ruce).

POZNÁMKA: Pokud by se esenciální oleje 
dostaly do očí, zřed it se směsí olejů V-6 
nebo jiným čistým  rostlinným  olejem. 
NIKDY NEVYPLACHOVAT VODOU.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli s vybraným  olejem 2-3x 

denně.
• Hřebíčkový olej je nejsilnější známý 

antioxidant, a pokud se užívá vnitřně, 
může zpom alit p růběh nebo předcházet 
jak očnímu zákalu, tak  AMD.

■VĚKEM PODMÍNĚNÁ MAKULÁRNÍ 
DEGENERACE (AMD)

AMD je jednou z nejčastějších příčin 
slepoty u lidí ve věku nad 60 let. Ve sku
tečnosti 30% ze všech lidí nad 70 let trp í 
do určité m íry touto nemocí. Nejběžnější 
forma nemoci se nazývá „suchá", kdy ma- 
ku lárn í buňky nevratně degenerují.

„Mokrá" form a nemoci nastává při ab 
norm álním  rů stu  cév, k te rý  vede k úniku 
krve poškozujícímu m akulu (žlutou skvr
nu). Choroba vede k postupné z trá tě  cent
rálního vidění až je zrak zcela porušen.

Pro suchou AMD jsou nejlepší prevencí 
potraviny bohaté na antioxidanty a karo- 
tenoidy. Kustovnice čínská, nejznámější 
antioxidační po travina má velmi vysoký 
obsah luteinu, k terý  je zásadní pro zacho
vání zdraví očí. Mezi další antioxidační 
potraviny bohaté na karotenoidy patří 
borůvky a špenát.

Pro suchou AMD je jako doplněk stravy 
užitečný citrónový olej.

Hřebíčkový olej, nejsilnější známý an
tioxidant, může být dobrou nutriční ochra
nou pouze u m okré formy AMD.
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Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: citron (pouze suchá 

AMD) jako doplněk stravy, hřebíček 
(pouze m okrá AMD) jako doplněk stravy  

SMĚSI OLEJŮ: Longevity 
DOPLŇKY: NingXia Red džus, Omega Blue, 

Longevity Softgels, Power Meal, Multi- 
Greens, Essentialzyme, Carbozyme,
Super C, Super C Chewable, Ningxia 
W olfberries (sušené)

Aplikace a použití
VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku té to  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli s vybraným  olejem Ix 

denně.

■  ZABLOKOVANÉ SLZNÉ KANÁLKY 

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: levandule, kadidlo

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích.
• V některých případech pomohla apli

kace 1 kapky levandulového oleje nad 
kořen nosu 2x denně.

ODŘENINY, ř íz n u t i

Při výběru olejů na povrchová zranění 
určete řešení nejen pro ránu, ale celkově 
pro tělo. Prom yslete příčiny a typu zraně
ní a vyberte  vhodné oleje pro každé h le
disko traum atu . Rána například zahrnuje 
poškození svalové tkáně, nervové poško
zení, poškození vazu, zánět, infekci, zraně
ní kosti, horečku a případné emoce. Proto

vyberte  olej nebo směsi olejů specifické 
pro každou potřebu zvlášť.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: rozm arýn, eukalyptus 

(E. globulus), jablečník, cypřiš, libav- 
ka, tym ián, oregano, heřm ánek pravý, 
levandule, tea tree, saturejka, kadidlo, 
myrha, smil, m odrý eukalyptus 

SMĚSI OLEJŮ: The Gift, 3 Wise Men, Melro
se, Aroma Siez, Aroma Life, Purification, 
Trauma Life, Peace & Calming, R.C., 
RutaVaLa, RutaVaLa Roll-On, Stress 
Away Roll-On, Tranquil Roll-On, Lava- 
Derm 

ÚSTNÍ: Thieves Spray

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
inform ací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Doporučené oleje zředit 50/50 a na třít 

2-6 kapek na potřebné místo l-4x denně.
• Aplikovat LavaDerm na postiženou 

oblast.
Recept na modřiny a oděrky (může se 
použít pro kojence a děti):
• 1 kapka cistu
• 4 kapky levandule
• 1 kapka myrhy
Recept na infikované rány:
• 7 kapek pelargónie
• 5 kapek myrhy
• 3 kapky tea  tree
POZNÁMKA: pokud se m áta nakape do 

otevřené rány, může pálit. Ke zm írnění 
potíží řed it s levandulovým olejem nebo 
před aplikací vm íchat do masti, k terou 
se rána zakryje. Pokud se zředěná m á
tová směs aplikuje do rány nebo říznutí 
pokryté strupem , zánět v poškozené 
tkáni se uklidní, osvěží a zmenší.

i
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■  DEZINFEKCE 

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: oregano, tea tree, 

citrónová tráva, meduňka, saturejka 
SMĚSI OLEJŮ: Melrose, Purification, Citrush 

Fresh, Thieves 
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém oleji nebo olejích. Pro získání 
více informací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat Thieves Spray.
• Doporučené oleje zředit 50/50 a apliko

vat 2-4 kapky na ránu 2-5x denně.
Tea t r e e  (Melaleuca alternifolia)

Během druhé světové války se zjistilo, 
že tea tree  olej má velmi silné antibakteri- 
ální účinky a funguje jako prevence infek
ce otevřených ran.

Melrose je směs obsahující dva druhy 
oleje z tea tree  a z niaouli a navíc rozm a
rýn a hřebíček, což z ní dělá m im ořádný 
antiseptický p rostředek  pro regeneraci 
tkání.

■  PODPORA HOJENÍ 

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: kadidlo, santál, m e

duňka, levandule, jedle balzámová (Ida
ho), svaté dřevo, pačule, niaouli, myrha, 
smil, vratič 

SMĚSI OLEJŮ: Gentle Baby, Melrose, Puri
fication

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více informací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiďte pokyny na začátku této  kapitoly.
• Doporučené oleje zředit 50/50 a apliko

vat 2-4 kapky na ránu 2-5x denně.

Sprej pro první pom oc

R e c e p t  n a  p r v n í  p o m o c :

• 5 kapek levandule
• 3 kapky tea tree
• 2 kapky jablečníku

Důkladně smíchat uvedenou směs 
s V2 lžičkou soli. Přidat do 2,5dl filtrované 
vody, dobře promíchat a přelít do lahve 
s difuzérem. Před přiložením obvazu po
stříkat drobné říznutí a rány. Opakovat 
2-3x denně po dobu 3 dní. V léčebném  
procesu pokračovat denní aplikací 1-2 ka
pek oleje tea tree na ránu po následujících 
několik dní. Aby se strup udržel měkký 
a jako prevenci proti zjizvení, aplikovat 
růžovou mast (Rose Ointment) nebo Ten
der Tush.

Animal Scents funguje výjimečně 
dobře pro všechna zvířata a je také velmi 
účinný pro každého, kdo chce pokrýt vel
kou oblast, jako např. chodidla. Při práci 
v drsných podmínkách, jako je chladné 
venkovní prostředí, konstrukce a výstav
by nebo při práci s čímkoliv drsným při
dat několik kapek výše uvedené směsi do 
polévkové lžíce Animal Scents nebo růžo
vé masti a používat během dne ke zmírně
ní bolesti způsobené drobnými říznutími 
a oděrkami na kůži.

■  ZAMEZENÍ ZJIZVENÍ 

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: kadidlo, santál, cistus, 

levandule, pelargónie, smil, m yrha
SMĚSI OLEJŮ: Gentle Baby, Valor, Melrose

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

• Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závis
losti na použitém  oleji nebo olejích. Pro 
získání více inform ací o aplikaci olejů



Z D R A VO TN Í  PRŮVODCE

na pokožku se řiď te pokyny na začátku 
této  kapitoly.

• Doporučené oleje zřed it 50/50 a apliko
vat 2-4 kapky na ránu 2-5x denně.

Recept na jizvy č.l:
• 3 kapky santálu
• 3 kapky kadidla
• 2 kapky nardu
• 1 kapka vetiveru 
Recept na jizvy č.2:
• 10 kapek pelargónie
• 6 kapek levandule
• 8 kapek smilu
• 4 kapkypaču le

■  ZMÍRNĚNÍ KRVÁCENÍ 

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: smil, cistus, cypřiš, 

vetiver, kadidlo, kozlík, m yrha 
SMĚSI OLEJŮ: PanAway, Relieve It, Aroma 

Siez

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitých olejích.
• Přiložit studený obklad l-2x na postiže

né místo, než se krvácení zastaví.
Recept na obklad na rány:
• 5 kapek pelargónie
• 5 kapek citronu
• 5 kapek heřm ánku pravého
• 2 kapky smilu

■  HERPES SIMPLEX VIRUS 1
Opary na rtech  jsou také znám é jako 

herpes labialis (opar na rtech). Strava 
s vysokým  obsahem  am inokyseliny lysinu 
může snížit výskyt oparu. Naopak am ino
kyselina arginin může propuknutí oparu 
podpořit.

Studie prokázaly, že aplikace čistého 
oleje m eduňky byla účinná proti herpes 
simplex v iru 1 a herpes labialis. Doba ho
jení se zkrátila, zabránilo se šíření infekce 
a příznaky jako svědění, brnění a pálení se 
zmírnily.

Oleje z máty, tea tree  a rosaliny byly rov
něž studovány pro jejich pozitivní účinky 
při bolestech způsobených opary.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: meduňka, tea tree, 

levandule, santál, saturejka, oregano, 
tym ián, máta, kafrovník 

SMĚSI OLEJŮ: Melrose, Purification, Thieves 
DOPLŇKY: ImmuPro, Super C, Super C Che- 

wables, MultiGreens, ICP, ComforTone, 
Essentialzyme, JuvaTone, JuvaPower, 
Inner Defense 

S P R E JE  A MASTI: Thieves Spray, Rose 
Ointment

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Pro získání více inform ací o aplikaci 
olejů na pokožku se prosím  řiď te pokyny 
na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat jednoduché oleje nebo směsi 

olejů čisté nebo ředěné v závislosti na 
použitých olejích.

• Aplikovat 1 kapku čistého oleje jakmile 
se opar objeví. Opakovat 5-lOx denně.

• Pokud je to potřeba, zřed it oleje 50/50 
se směsí olejů V-6 nebo růžovou m astí 
(Rose Ointment), aby kůže po aplikaci 
esenciálních olejů na otevřený opar tolik 
nevysychala.

■  PÁSOVÝ OPAR (HERPES ZOSTER)
Pásový opar je krátkodobá virové in

fekce nervového systému, k terá se začíná 
projevovat únavou, horečkou, zimnicí 
a zažívacími potížem i. Postižené oblasti 
kůže jsou citlivé a náchylné na vy tvářen í 
puchýřů. Jedno prodělané onemocnění 
obvykle poskytuje im unitu na celý život.
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Avšak u mnoha lidí, zejména u starších  
pacientů, může bolest p ře trvávat i několik 
měsíců až let.
POZNÁMKA: Výskyt pásového oparu kolem 

očí nebo na čele může způsobit oslepnu
tí. Vyhledejte okam žitě očního lékaře, 
pokud k takovéto nákaze dojde.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: m odrý cypřiš, elemi, 

vratič, tea tree, oregano, santál, saturej- 
ka, tym ián, máta, kafrovník 

SMĚSI OLEJŮ: A ustralian Blue, Exodus 11, 

Thieves 
Recept na pásový opar č. 1:
• 10 kapek heřm ánku pravého
• 5 kapek levandule
• 4 kapky santálu
• 2 kapky pelargónie 
Recept na pásový opar č. 2:
• 10 kapek santálu
• 5 kapek modrého cypřiše
• 4 kapky máty
• 2 kapky kafrovníku
DOPLŇKY: Super Gal, Sulfurzyme, PD 

80/20, MegaCal, Mineral Essence, Essen- 
tialzym e

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

• Pokud se rozptyluje vzduchem v noci při 
spaní, nastav te autom atické vypínání na 
požadovaný čas.

POVRCHOVÉ:

• Aplikovat 6-10 kapek oleje čistého nebo 
zředěného 50/50 na postižené místo, 
zadní část krku a podél páteře l-3x 
denně.

• P řikládat střídavě studený a teplý ob
klad l-3x denně na páteř.

PRŮVODCE POUŽITÍM

• Vrstvení ve stylu Raindrop techniky, 
aplikovat 3-4 kapky oregana, saturejky 
a tym iánu podél páteře.

• Aplikovat 15-20 kapek směsi olejů V-6 
na páteř, krátce vm asírovat přes osta tn í 
oleje, pokožku p řik rý t suchým ruční
kem a přiložit teplý obklad po dobu 15- 
20 minut.

POZNÁMKA: Buďte opatrn í na ohřívání. Po
kud se záda zdají příliš horká, okam žitě 
odstraň te  teplý obklad a přidejte směs 
olejů V-6 pro ochlazení.

• O dstranit teplý obklad a ručník a podél 
páteře navrstv it 4-8 kapek tea tree, 
elemi a máty.

• Položit suchý ručník  zpět na pokož
ku a přiložit studený obklad po dobu 
30 minut.

OSTEOPORÓZA 
(ŘÍDNUTÍ KOSTNÍ TKÁNĚ)

Osteoporózu prim árně způsobují čtyři 
hlavní faktory:
• N edostatek progesteronu
• N edostatek hořčíku a bóru ve stravě
• N edostatek vitam ínu D ve stravě
• N edostatek vápníku ve stravě 

Přírodní progesteron je jednou z nej
účinnějších možností, jak zvýšit hustotu 
kostní tkáně u žen ve věku nad 40 let. 
Klinické studie, k teré uskutečnil Dr. John 
Lee, ukázaly výrazný n árů st hustoty kost
ní tkáně pomocí povrchově aplikovaného 
progesteronu v dávce pouhých 20 mg 
denně.

Vápník, hořčík a bór jsou jedny z nej
důležitějších m inerálů pro zdravé kosti.
Ve většině m oderní stravy  obvykle chybí 
nebo jsou v nedostatečném  množství. Hoř
čík je obzvláště důležitý pro pevnost kostí, 
ale většina Američanů konzumuje pouze 
zlomek ze 400 mg denní dávky potřebné 
pro zdravé kosti.

Vápník ani hořčík nem usí být při 
konzumaci dostatečně metabolizovány
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v důsledku chudé střevn í flóry a přebytku 
fy tátů  v potravě (problém  u vegetariá
nů). Fytáty se vyskytují v m noha druzích 
ořechů, zrn a semen včetně rýže. Enzymy 
nazývané fytázy jsou nepostradatelné pro 
zlepšení vstřebávání vápníku, protože 
uvolňují vápník z nerozpustných fytáto- 
vých komplexů.

U starších  lidí se vyskytuje nedostatek  
vitam inu D (cholekalciferol) a přispívá 
k nedostatečném u vstřebávání vápníku ze 
stravy.

MegaCal, AlkaLime a Mineral Essence 
jsou vynikajícím  zdrojem  vápníku a hoř
číku, k te ré mají zásadní význam  pro silné 
kosti. Mineral Essence je vynikajícím  zd ro 
jem hořčíku a dalších stopových prvků.

Nepijte sycené nápoje, jelikož obsahují 
kyselinu fosforečnou, k te rá  může p řispět 
k vyluhování vápníku z kostí.

Studie ukazují, že u většiny žen, k teré 
posilují nebo cvičí 3-4x týdně, se osteopo- 
róza neprojeví.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: libavka, jedle bal

zámová (Idaho), svaté dřevo, kadidlo, 
tym ián, cypřiš, m áta, m ajoránka, roz
m arýn, bazalka 

SMÉSI OLEJŮ: PanAway, Aroma Siez, Pu
rification, Melrose, Sacred Mountain, 
Relieve It

DOPLŇKY: MegaCal, Essentialzyme, De- 
toxzyme, AlkaLime, Mineral Essence, 
BLM, Polyzyme, Super Gal, Sulfurzyme, 
Thyrom in

KRÉMY A SÉRA: Prenolone Plus Body Cream, 
Progessence Plus Serum

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
inform ací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.

• Vmasírovat 6-10 kapek oleje zředěného 
50/50 na páteř (nebo postiženou oblast) 
2-3x denně.

(v iz MENSTRUAČNÍ A HORMONÁLNÍ POTÍŽE)

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: jalovec. Šalvěj m ušká

tová, cypřiš, máta, fenykl, pelyněk estra- 
gon, m uškátový oříšek 

SMÉSI: Di-Gize, OLE
DOPLŇKY: AlkaLime, Detoxzyme, Allerzy- 

me, ICP, ComforTone, JuvaPower

Aplikace a použití
VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší.
• Užít 2 kapsle Di-Gize 3x denně.
• Užít 1 kapsli m áty 3x denně.
• 2-3 kapky oleje p řidat do lžíce agáve, 

yakonu, javorového sirupu, medu, jogu
rtu  atd.

• Požadované m nožství olejů nakapat do 
sklenice NingXia Red džusu, rýžové
ho mléka, mandlového mléka, kozího 
mléka, mrkvového džusu nebo do vody 
a vypít.

OTRAVA KRVE (SEPSE)

Toxiny nebo bakterie, k teré se hrom adí 
v krevním  řečišti, vy tváří stav organism u 
zvaný sepse, lidově označován jako otrava 
krve.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: hřebíček, m andarinka 

zelená, citron, cypřiš, pomeranč, pačule 
SMÉSI OLEJŮ: Purification, Thieves, Melro

se, Citrus Fresh 
DOPLŇKY: ICP, ComforTone, Essentialzyme, 

Exodus, Super C, Rehemogen, JuvaTone, 
JuvaPower, Super C Chewable

i
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Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, promnout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích.
• Zředit 50/50 a n a třít na potřebné m ísto

2-3x denně nebo podle potřeby.
• Vmasírovat 2-4 kapky čistého oleje na 

chodidla těsné před  spaním. Děti to 
milují.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli s doporučeným  olejem 

3x denně.
Dobrých výsledků je možno dosáhnout 

vyloučením určitých potravin  jako např. 
všech cukrů, bílé mouky, chleba, těstovin, 
smažených jídel a chlorované vody.

Mnohá léčení rakoviny pomocí radiační 
terapie mohou vážné poškodit pokožku 
i životné důležité orgány. Povrchové po
užívání jemných antioxidačních esenciál
ních olejů a správná výživa účinné m ini
malizují poškození z ozáření.

Neustále jsme pod vlivem záření z mo
bilních telefonů, počítačů, televizorů, rů z
ných druhů elektronických zařízení a ku
chyňských spotřebičů. Čím více se budeme 
chránit a provádět očistu, tím  lepší zdraví 
si udržíme.

SADY NA OCHRANU PROTI VLIVU ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ

QuadShield a EndoShield jsou dvě sady 
na ochranu proti vlivu životního p ro 
středí:

■  QUADSHIELD^^
Sada QuadShield kombinuje čtyři účinné 

produkty, k teré  nabízejí preventivní a p ro 
zíravá opatření proti případným  účinkům  
záření, k terém u jsme denně vystaveni. 
Sada obsahuje směsi esenciálních olejů 
Longevity a Melrose a doplňky stravy  
Super C (nebo Chewable) a Thyromin.

Doporučený denní režim  zahrnuje: 
LONGEVITY SOFTGELS. Esenciální oleje 

v Longevity Softgels zvyšují příjem 
kyslíku a buněčného paliva ATP (ade- 
nosintrifosfát) s cílem zvýšit životnost 
buňky a im unitu. Vytvoří se tak  silnější 
odolnost proti poškození vlivem znečiš
těného životního p rostřed í a možného 
denního vystavení se účinkům  záření. 
Děti a m ladiství ve věku 10-18 let:
1-2 kapsle denně 
Dospělí: 2-4 kapsle denně 

MELROSE (směs esenciálních olejů} je 
tvořena dvěma druhy oleje z tea tree  
a niaouli, k teré byly testovány během 
výzkum u Dr. Daniela Pénoěla a Pierra 
Franchommeho, PhD, prováděného 
s účelem ochrany buněk proti násled
kům  znečištěného životního p rostřed í 
a potenciálního denního ozáření.
Děti ve věku 1-3 let: 1 kapka do jogurtu  
nebo jiné tekutiny
Děti ve věku 4-7 let: 2 kapky do jogurtu  
nebo jiné tekutiny
Děti ve věku od 8 let: 6 kapek na kapsli 
l-3x denně nebo do jogurtu  nebo jiné 
tekutiny
Dospělí: 20 kapek na kapsli, 1-2 kapsle, 
l-3x denně nebo do jogurtu  nebo jiné 
tekutiny

SUPER C (NEBO CHEWABLE) zásobuje tělo 2 
166 procenty doporučeného denního
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příjmu silného antloxidantu vitam ínu C. 
Je obohacen o minerály, bioflavonoidy 
a čisté pomerančové, citrónové a jiné 
esenciální oleje. Je to p řírodn í antioxi- 
dant a volný radikál podporující im unit
ní systém, k terý  chrání zdravé buňky 
před  poškozením  vlivem znečištěného 
životního p rostřed í a potenciálního den
ního vystavení účinkům  záření.
Děti ve věku 1-3 let: MightyMist Oral 
spray: 3 střiky  2x denně nebo 1-2 Migh
ty  Vites denně
Děti ve věku 4-7 let: 2-3 Mighty Vites 
nebo Super C Chewables denně 
Děti ve věku od 8 let: 3-4 Mighty Vites 
nebo Super C Chewables denně 
Dospělí: 4-6 tab le t denně 

THYROMIN obsahuje jodid draselný a kelp, 
u kterých se při výzkum u prokázalo, 
že chrání š títnou  žlázu před  ozářením  
z životního prostřed í. O statní složky 
poskytují podporu a výživu štítné žláze 
a nadledvinkám  a podporují tak  zdravěj
ší systém  žláz.
Děti: Pokračovat s užíváním  Mighty
Mist Oral Spray: 3 střiky  2x denně nebo 
Mighty Vites: 2-4 denně 
Dospělí: Pouze 1 kapsle 3x denně 

NINGXIA RED -chu tný  a zdravý doplněk 
stravy, vypít 1-2,5dl NingXia Red džusu

■  ENDOSHIELD^^
Sada EndoShield kombinuje čtyři účinné 

směsi esenciálních olejů Longevity Soft- 
gels, Melrose, EndoFlex a Citrus Fresh, 
které nabízejí preventivní a prozíravá 
opatření proti vlivu znečištěného životní
ho p rostřed í a případným  účinkům  záření, 
kterém u jsme denně vystaveni.

Doporučený denní režim  zahrnuje: 
LONGEVITY SOFTGELS. Esenciální oleje 

v Longevity Softgels zvyšují příjem 
kyslíku a buněčného paliva ATP (ade- 
nosintrifosfát] s cílem zvýšit životnost 
buňky a im unitu. Vytvoří se tak  silnější 
odolnost proti poškození vlivem znečiš

těného životního p rostřed í a možného 
denního vystavení se účinkům  záření. 
Děti a mladiství ve věku 10-18 let:
1-2 kapsle denně 
Dospělí: 2-4 kapsle denně

MELROSE (směs esenciálních olejů} je 
tvořena dvěma druhy oleje z tea tree  
a niaouli, k teré  byly testovány během 
výzkum u Dr. Daniela Pénoěla a Pierra 
Franchommeho, PhD, prováděného 
s účelem ochrany buněk proti násled
kům znečištěného životního p rostřed í 
a potenciálního denního ozáření.
Děti ve věku 1-3 let: 1 kapka do jogurtu 
nebo jiné tekutiny  l-3x denně 
Děti ve věku 4-7 let: 2 kapky do jogurtu 
nebo jiné tekutiny
Děti od 8 let: 6 kapek na kapsli 2x den
ně nebo do jogurtu  nebo jiné tekutiny 
Dospělí: 20 kapek na kapsli, 1-2 kapsle, 
l-3x denně nebo do jogurtu či jiné tekutiny

ENDOFLEX obsahuje oleje velmi specifické 
pro štítnou žlázu, i když současně ovliv
ňují celý endokrinní systém.

M yrtový olej v kombinaci s m átou 
klasnatou stimuluje a podporuje zd ra
vou štítnou žlázu, lepší krevní oběh, 
silnější m etabolism us a produkci tráv i
cích enzymů.

Pelargonie obsahuje estery, k teré 
chrání štítnou žlázu, což může vysvět
lovat, proč ji francouzské publikace 
popisují jako všeobecné tonikum  pro 
tělo. Pomáhá štítné  žláze přijím at jód 
z potravy.
Děti ve věku 1-3 let: 1 kapka do jogurtu 
nebo jiné tekutiny
Děti ve věku 4-7 let: 2 kapky do jogurtu 
nebo jiné tekutiny
Děti od 8 let: 6 kapek na kapsli 2x den
ně nebo do jogurtu  nebo jiné tekutiny 
Dospělí: 20 kapek na kapsli, 1-2 kapsle, 
l-3x denně nebo do jogurtu  nebo jiné 
tekutiny

CITRUS FRESH kombinuje šest citrusových 
olejů, k teré  jsou přirozeným i antioxi-
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danty, jsou antibakteriáln í a zvyšují 
příjem vitam ínu C.
Děti ve věku 1-3 let: 1 kapka do jogurtu  
nebo jiné tekutiny
Děti ve věku 4-7 let: 2 kapky do jogurtu 
nebo jiné tekutiny
Děti od 8 let: 6 kapek na kapsli 2x den
ně nebo do jogurtu  nebo jiné tekutiny 
Dospělí: 20 kapek na kapsli, 1-2 kapsle, 
l-3x denně nebo do jogurtu  nebo jiné 
tekutiny

NINGXIA RED -chutný  a zdravý doplněk 
stravy, vypít 1-2,5dl NingXia Red džusu

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: kadidlo, jedle bal

zámová (Idaho], m odrý cypřiš, santál, 
yzop, oregano, tea tree  a niaouli

SMĚSI OLEJŮ: Longevity, Melrose, Valor, 
Stress Away Roll-On

DOPLŇKY: Super C, Super C Chewable,
Power Meal, ImmuPro, NingXia Red 
džus, Mineral Essence, Essentialzyme, 
Longevity Softgels, Omega Blue, Ultra 
Young + Oral Spray, kustovnice NingXia 
(sušená)

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby. Pokud se 
rozptyluje vzduchem v noci při spaní, 
nastavte automatické vypínání na poža
dovaný čas.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, promnout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky doporučeného oleje 
na vatový tam pon nebo tkaninu a vložit 
do ventilátoru v domě, autěy hotelovém 
pokoji atd.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více

P R Ů V O D C E  P OUŽl TÍ r '

inform ací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiď te pokyny na začátku té to  kapitoly.
• Aplikovat 1-2 kapky oleje zředěného 

50/50 na postiženou oblast l-2x denně.
• Vmasírovat 2-4 kapky čistého oleje do 

chodidel přímo před spaním.
VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli s doporučeným i oleji 2x 

denně.

Citrónový džus je jedním  z nejlepších 
léků na pálení žáhy. Každé ráno po p ro 
buzení sm íchat šťávu z V2 vym ačkaného 
citronu s přibližně 2,5dl studené vody 
a pomalu upíjet.

Citrónová šťáva napom áhá tomu, aby 
žaludek přesta l tvo řit žaludeční šťávy, 
čímž zm írňuje pálení žáhy nebo jiná žalu
deční onemocnění.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: m áta klasnatá, zázvor, 

citron, cypřiš, pelyněk estragon, fenykl 
SMĚSI OLEJŮ: Di-Gize, Juva Cleanse 
Recept na pálení žáhy:
• 2 kapky bazalky
• 1 kapka vratiče
• 8 kapek šalvěje lékařské
• 3 kapky santálu
DOPLŇKY: ICP, ComforTone, Polyzyme, 

Detoxzyme

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• N akapat 2-3 kapky vyb raného  oleje 
do dlaní, p rom nout, p ře k rý t d laněm i
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nos a in h a lo v at během  dne podle p o 
třeby .

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více inform ací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Zředit 50/50 a n a třít na potřebné místo

3-6x denně.
• Přiložit teplý obklad s 1-3 kapkam i vy

braného oleje na žaludek.
• Aplikovat doporučené oleje na Vita Flex 

body na chodidle.
VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku té to  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli 2x denně.

PANKREATITIDA (ZÁNĚT SLINIVKY)

P ankreatitida je zánět slinivky břišní, 
k te rý  může být buď akutní, nebo chronic
ký. Příčinou akutn í pankreatitidy  může 
být náhlé ucpání hlavního pankreatického 
vývodu, k teré způsobí zadržení trávicích 
enzymů. Tyto enzymy, neschopné plnit 
svou funkci ve slinivce, ji začnou doslova 
trávit, pokud nedojde k léčení. Pokud 
enzym atický proces, při k terém  se živiny 
mohou absorbovat a odpadní látky vylučo
vat, neprobíhá dobře, začnou enzymy pů
sobit proti ucpání. Chronická pan k rea titi
da se vyvíjí postupně, záchvaty se opakují 
po několika týdnech či měsících.
PŘÍZNAKY:

• Bolest břicha a svalů
• Zvracení
• Žloutenka
• Otok břicha
• Náhlá hypertenze [zvýšený krevní tlak)
• Prudký pokles hm otnosti
• Horečka

Funkce MSM 
při kontro le  bolesti

Pokud je tlak tekutiny uvnitř buňky vyšší 
než mimo buňku, pociťujeme bolest. MSM, 
nacházející se v Sulfurzyme, vyrovnává 
tlak tekutiny uvnitř buněk a napomáhá 
vyvážit obsah bílkovin v buňce tak, že se 
voda volně přemísťuje dovnitř a ven.

V případě akutní pankreatitidy  je jed
ním z nejbezpečnějších a nejúčinnějších 
způsobů pro zm írnění problému půst po 
dobu m inim álně 4-5 dnů. V případě infek
ce by se půst měl kombinovat s im unitní 
stim ulací pomocí Exodus 11 v kombinaci 
s vitam íny C a Super B komplex.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: pelargónie, máta, o re

gano, vetiver, saturejka, pom eranč 
SMĚSI OLEJŮ: Exodus 11, Di-Gize, Thieves, 

ImmuPower 
DOPLŇKY: MultiGreens, Super B, Digest + 

Cleanse, Omega Blue, Super C, Super C 
Chewable, Essentialzyme, Polyzyme, 
Detoxzyme

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více inform ací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Podstoupit Raindrop techniku 2x týdně.
• Rektální podání: použít k lystýr s dopo

ručeným i oleji 3x týdně.
VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli 3x týdně.
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Esenciální oleje představují jedny z nej- 
lepších léčiv na onemocnění dásní jako je 
gingivitida (zánět dásní] a parodontóza. 
Například: aktivní složkou hřebíčkověho 
oleje je eugenol, k terý  se používá jako 
zubní dezinfekční p rostředek  a je jedním  
z nejlepších dostupných p rostředků  na 
ničení choroboplodných zárodků.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: hřebíček (zředěný 

50/50], tym ián (zředěný 50/50], orega
no (zředěné 50/50], libavka 

SMĚSI OLEJŮ: Thieves (zředěný pokud je 
potřeba]. Exodus 11 (zředěný pokud je 
potřeba]

ÚSTNÍ PÉČE: ústní voda Thieves Fresh 
Essence Plus Mouthwash, Thieves Spray, 
Thieves Dentarome Toothpaste, Thieves 
Dentarome Plus Toothpaste, Thieves 
Dentarome Ultra Toothpaste, Thieves 
Lozenges, Thieves Dental Floss 

DOPLŇKY: BLM, Carbozyme, Mineral Essen
ce, Essentialzyme, Detoxzyme, MegaCal, 
Power Meal, Inner Defense

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čistě nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více informací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiďte pokyny na začátku této  kapitoly.
• Nakapat 1-2 kapky Thieves přímo na zub

ní kartáček nebo nakapat 1-2 kapky Thie
ves na zubní pastu Dentarome toothpaste.

• Nakapat 1 kapku Thieves přímo na po
stižený zub a dásně podle potřeby.

• Použít k terýkoli z doporučených jedno
duchých olejů nebo směsí olejů se zubní 
pastou na kartáček nebo sam ostatně. 
Obecně postačí 1-2 kapky. Některým 
lidem se doporučeně oleje zdají velmi 
„pálivě". Dokonce jedna kapka sm ícha

ná se zubní pastou se může zdát velmi 
silná, ale během m inuty „pálivý" pocit 
zmizí a v ústech máme velmi čistý 
a osvěžující pocit. Mnoho lidí rádo pou
žívá jednu kapku Thieves přím o na zub
ní kartáček  bez použití zubní pasty.

ÚSTNÍ:

• Kloktat 4-6x denně ústn í vodu Thieves 
Fresh Essence Plus M outhwash nebo 
podle potřeby.

• Vmíchat 1-2 kapky hřebíčkověho oleje 
nebo jiného doporučeného oleje v lastn í
ho výběru do sklenice vody a kloktat.

• Několikrát za den postříka t sprejem  
Thieves Spray.

PARAZITE-STOEVNI

Mnoho druhů parazitů  spotřebovává 
živiny a zároveň vylučuje toxiny. Tím se 
může tělo vyčerpat, má nedostatek  živin 
a je náchylně k infekčním onemocněním.

Občas mohou parazité v těle přežívat 
v dorm antním  stavu a při požití určitě po
traviny nebo nápoje se aktivovat. To vede 
k objevení se nebo vym izení příznaků, 
i když jsou parazité přítom ni stále.

Parazit Cryptosporidium  parvum  může 
být v m noha případech přítom en v pitně 
vodě nebo ve vodě z vodovodu. K o d stra 
nění parazita  se voda musí destilovat nebo 
filtrovat pomocí filtru  0,3 mikronů. 
PŘÍZNAKY:

• Únava
• Slabost
• Průjem
• Krev ve stolici
• Chronická bolest
• Úbytek hm otnosti
• P lynatost a nadým ání
• Křeče
• Nevolnost
• Nepravidelná stolice

Prvním  krokem  ke kontrole parazitů  je 
zahájení půstu  a čistícího program u. Ob
zvláště důležitá je očista tlustého střeva.
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Dí-Gize a ParaFree  
proti paraz i tům

S m ě s  e s e n c i á l n í c h  o le jů  Di-Gize a  g e lo v é  

k a p s l e  P a r a F r e e  j s o u  v ý b o r n ý m  p r o s t ř e d 

k e m  n a  o d s t r a n ě n í  p a r a z i t ů .

D i -G iz e :  P ř i d a t  6  k a p e k  d o  1 l ž ič k y  

s m ě s i  o le jů  V-6 n e b o  I d l  r ý ž o v é h o ,  s o 

jo v é h o ,  m a n d l o v é h o  n e b o  k o z í h o  m l é k a  

a u ž í v a t  j a k o  d o p l n ě k  s t r a v y  2x  d e n n ě  

n e b o  u ž í v a t  15 k a p e k  v  k a p s l i  3x d e n 

n ě  p o  7 dn í .  D i-Gize s e  t a k é  m ů ž e  z ř e d i t  

s m a s á ž n í m  o l e j e m  a  a p l i k o v a t  n a  b ř i c h o .

P a r a F r e e :  U ž ív a t  5 t o b o l e k  2-3x d e n 

n ě  p o  d o b u  21  d n í ,  p a k  7 d n í  o d p o č í v a t .  

P r o  d o s a ž e n í  p o ž a d o v a n ý c h  v ý s l e d k ů  

o p a k o v a t  a ž  3x  p o  s o b ě .

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: pelyněk estragon, 

fenykl, vratič, bazalka, m áta, zázvor, 
m uškátový oříšek, tea tree, rozm arýn, 
kmín

SMĚSI OLEJŮ: Thieves, Di-Gize, Juva Flex, 
Juva Cleanse 

Retenční recept na ničení parazitů:
• 4 kapky zázvoru
• 4 kapky Di-Gize
• 16 kapek směsi olejů V-6 
DOPLŇKY: Polyzyme, ICP, ComforTone,

Detoxzyme, JuvaPower, Essentialzyme, 
ParaFree, Digest + Cleanse, Inner Defen
se, Life 5

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje neho 
směsi olejů čisté neho ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
inform ací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Přiložit teplý ohklad s doporučeným i 

oleji na ohlast s třev  2x týdně.

• Denně vm asírovat až 6 kapek na Vita 
Flex hody tenkého a tlustého střeva na 
chodidlech (ohlast nártu).

• Rektální podání: Přidat směs z Receptu 
pro ničení parazitů  ke klystýru a zavádět 
každou noc po 7 nocí. Pak 7 nocí odpočí
vat. Tento cyklus opakovat 3x, ahy se eli
minovaly všechny fáze vývoje parazita.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
neho je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dhejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Užít 1 kapsli 3x týdně.
• Požadované m nožství olejů nakapat do 

sklenice NingXia Red džusu, rýžového 
mléka, mandlového mléka, kozího m lé
ka, mrkvového džusu neho do vody l-3x 
denně.

PARKINSONOVA CHOROBA

Parkinsonova choroha je poškození spe
cifických nervových center v mozku. Posti
huje více muže než ženy (v pom ěru 3:2). 
PŘÍZNAKY:

• Chvění, mimovolný třes  rukou, hlavy 
neho ohojího

• Ztuhlost, zpom alený pohyh a z trá ta  
rovnováhy

• Neustálé třen í palce o ukazováček
• Shrhená postava
• Tvář jako maska
• Potíže při polykání
• Deprese
• Ohtíže při provádění jednoduchých 

úkolů
Všechny ty to  příznaky se mohou projevit 

v různých fázích onemocnění. Chvění je 
nejzávažnější, pokud se postižená část těla 
nepoužívá. Bolest neho jiný cit nejsou pří
tomny, projevuje se pouze snížená schop
nost pohyhu. Příznaky se objevují postupně 
bez nějakého konkrétního pořadí a mohou 
skončit dříve, než naruší běžné aktivity.
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Obnovení hladiny dopam inu v mozku 
může příznaky Parkinsonovy choroby sní
žit. Sulfurzyme poskytuje zdroj organické 
síry, životně důležité živiny pro nervy 
a podporuje tvorbu myelinové pochvy.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: levandule, smil, máta, 

cedrové dřevo, myrha, bazalka 
SMĚSI OLEJŮ: Peace & Calming, GLF, Valor, 

Valor Roll-On, Brain Power 
DOPLŇKY: Sulfurzyme, Super B, PD 80/20, 

BLM, Mineral Essence, Power Meal, Juva- 
Power, Super C, Super C Chewable, Life 
5, Omega Blue

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

• Pokud se rozptyluje vzduchem v noci při 
spaní, nastav te autom atické vypínání na 
požadovaný čas.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
informací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiďte pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 1-3 kapky oleje zředěného 

50/50 na reflexní body mozku na čele, 
spáncích a na kostnatých výběžcích za 
ušním boltcem (přím o za ušima).

• Použít přím ou aplikaci tlakem  a vmasí- 
rovat 6-10 kapek oleje zředěného 50/50 
od záhlaví podél krku a dolů podél pá
teře.

• Nakapat několik kapek oleje na mycí k ar
táč a důrazně v tíra t podél páteře. Vždy 
používat přírodní kartáč, jelikož oleje 
mohou rozpouštět plastové součásti.

• Používat Raindrop techniku 3x měsíčně.

VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte teplé obkla
dy na neurologické poruchy. Ke zm ír
nění bolesti a zánětu  vždy používejte 
studené obklady. Jinak řečeno, snižte 
teplotu postižené oblasti.

PATER -  PORANĚNI A BOLEST

Podle m noha ch iropraktiků  představuje 
Raindrop technika s použitím  terapeutic
kých esenciálních olejů revoluční léčbu 
m noha druhů bolestí zad, zánětu páteře 
a výchylek obratlů.

Následující esenciální oleje, směsi a do
plňky slouží na podporu s tru k tu rá ln í in te
grity  páteře a zm írnění potíží.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: libavka, m ajoránka, 

jedle balzámová (Idaho), smil, svaté 
dřevo, máta, bazalka, kopaiva

Vytvořte  sí v las tn í  vysoce 
účinný m asážn í olej

P r o  t v o r b u  v l a s t n í h o  o le je  n a  t ó n o v á n í  

s v a l ů  p ř i d a t  p ř í s a d y  j e d n é  z n á s l e d u j í c í c h  

s m ě s í  d o  I d l  s m ě s i  o le jů  V-6.

R e c e p t  n a  m a s á ž n í  o l e j  č. 1:

10 k a p e k  m o d r é h o  e u k a l y p t u  

10 k a p e k  j e d l e  b a l z á m o v é  ( I d ah o )

10 k a p e k  m a j o r á n k y  

8 k a p e k  e l e m i  

8 k a p e k  v e t i v e r u  

5 k a p e k  s m i lu  

5 k a p e k  c y p ř i š e

5 k a p e k  m á t y

R e c e p t  n a  m a s á ž n í  o l e j  č. 2:

2 0  k a p e k  m o d r é h o  e u k a l y p t u  

15 k a p e k  m a j o r á n k y  

10 k a p e k  ja lo v c e  

10 k a p e k  c y p ř i š e

6 k a p e k  j a b l e č n í k u
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SMĚSI OLEJŮ: PanAway, Aroma Siez, Relie
ve It, Valor, Valor Roll-On, Deep Relief 
Roll-On

DOPLŇKY: MegaCal, Super Gal, Longevity 
Softgels, BLM, Essentialzyme, Mineral 
Essence, Power Meal

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
inform ací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiď te pokyny na začátku té to  kapitoly.
• N atřít 6-10 kapek oleje zředěného 50/50 

na po třebné m ísto 2x denně nebo podle 
potřeby.

• Denně přik ládat teplý obklad s 1-2 kap
kami vybraného oleje (pokud není m ísto 
zanícené).

• Podstoupit oše třen í pomocí Raindrop 
techniky 3x měsíčně.

■  BOLEST A ZTUHLOST 
KRČNÍ PÁTEŘE 

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: bazalka, m ajoránka, 

smil, jedle balzám ová (Idaho), m áta, 
libavka, m uškátový oříšek, kopaiva, 
elemi

SMĚSI OLEJŮ: Relieve It, PanAway, Deep 
Relief Roll-On 

Recept na ztuhlou krční páteř:
• 5 kapek PanAway
• 5 kapek m ajoránky
• 3 kapky m áty
Recept na bolest krční páteře:
• 5 kapek libavky
• 4 kapky cypřiše
• 7 kapekbazalky
• 2 kapky m áty
DOPLŇKY: MegaCal, Mineral Essence, Mas

te r Formula HIS nebo HERS, Balance 
Complete, BLM, Omega Blue

C h i r o p r a k t i c i  z j i s t i l i ,  ž e  p o  a p l ik a c i  Va lo r  

n a  c h o d i d l a  je  m a n i p u l a c e  s p á t e ř í  j e d n o 

d u š š í  a  ú č i n e k  je  o 7 5 %  delš í .

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
inform ací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 4-6 kapek oleje zředěného 

50/50 na oblast krku a m asírovat l-3x 
denně podle potřeby.

• Přiložit teplý obklad na oblast krku den
ně nebo podle potřeby. Pokud je oblast 
zanícená, použít studený obklad.

■  ISCHIAS (ZÁNĚT SEDACÍHO 
NERVU)

Ischias se vyznačuje bolestí hýždí a po
dél zadní strany  stehen. Bolest se zhoršuje 
při kašli, kýchání nebo při ohýbání a p ro 
tahování zad. Bolest je způsobena tlakem  
na sedací nerv v místě, kde se ve spodní 
části pánve odděluje od páteře. Bolest 
je způsobena vychýlením páteře a/nebo 
zánětem  nervu.

Sedací nerv je největší nerv v těle a roz
větvuje se do nohou a chodidel. Bolest při 
ischias je intenzivní a znehybňující. Akutní 
ischias má náhlý nástup a obvykle vzniká 
následkem  nehod, zranění, těhotenstv í 
nebo zánětu, kdy vychýlený obratel tlačí 
na sedací nerv.
PŘÍZNAKY:

• Bolest v kříži
• Otok nebo ztuhlost v nohou
• Z tráta citlivosti v nohou
• Svalová vyčerpanost v nohou 

Sulfurzyme, Super B a Omega Blue účin
ně pom áhají při regeneraci poškozených 
nervů a myelinové pochvy.

!
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Stimulace poškozených nervů 
h ro tem

„ S t im u la c e  h r o t e m "  p o u ž í v á  h r o t  s k u l a 

t o u  š p i č k o u  p o d o b n ý  p r o p i s o v a c í  t u ž c e  ke  

s t i m u l a c i  u r č i t ý c h  m í s t  n a  p o k o ž c e  p o té ,  

co n a  t u t o  o b l a s t  b y ly  a p l i k o v á n y  e s e n c i 

á ln í  ole je . T e c h n ik a  f u n g u j e  v e lm i  d o b ř e  

u  V i ta  F lex  b o d ů  n a  c h o d id l e c h ,  a le  m ů ž e  

b ý t  le c h t iv á .  S t i m u la c e  h r o t e m  p o d p o r u j e  

v ě t š í  p r ů t o k  k r v e  k  u r č i t é  o b la s t i ,  z v ý š e n í  

z á s o b o v á n í  ž i v i n a m i  a  l é č iv é  ú č in k y .

P o k u d  j s o u  n e r v y  p o š k o z e n é ,  a p l i k o 

v a t  4 - 6  k a p e k  m á t y  n e b o  j i n é h o  p o ž a d o 

v a n é h o  o le je  p o d é l  p á t e ř e .  P o u ž í t  j e m n ý  

k r o u ž i v ý  p o h y b  n a  t k á n ě  m e z i  j e d n o t l i 

v ý m i  o b r a t l i  a  m e z i  j e d n o t l i v ý m i  ž e b r y  

n a  s p o j íc h  o b r a t lů .  Z a č ín á  s e  n a  b á z i  p á 

t e ř e  a  p o k r a č u j e  s e  n a h o r u  n a  s t r a n á c h  

p o d é l  p á t e ř e  a ž  k e  k r k u .  P o u ž í t  s t ř e d n í  

t l a k  s k r o u ž i v ý m  p o h y b e m  1-10 s e k u n d  

v  k a ž d é m  m í s t ě .  P a k  o p a k o v a t  p o s t u p  j e š 

tě  j e d n o u  p o d é l  p á t e ř e  u  k a ž d é h o  o b r a t l e .

s
i

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: smil, máta, pelyněk 

estragon, m uškátový oříšek, tym ián, 
smrk, libavka, bazalka, rozm arýn ko- 
paiva

SMĚSI OLEJŮ: Aroma Siez, Relieve It, 
PanAway

DOPLŇKY: Sulfurzyme, Super B, Essential- 
zyme. M aster Formula HIS nebo HERS, 
Omega Blue, MegaCal, Mineral Essence 

MASÁŽNÍ OLEJE A KRÉMY: Regenolone Mois
turizing Cream, Ortho Sport Massage 
Oil, Ortho Ease Massage Oil

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více

inform ací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• N atřít 6-10 kapek oleje zředěného 50/50 

na potřebné místo 2x denně nebo podle 
potřeby.

• Přiložit teplý obklad na postiženou ob
last l-2x denně. Pokud je oblast zaníce
ná, použít studený obklad.

• Vita Flex m asáží ve třít 2-3 kapky na Vita 
Flex body na chodidlech 2-4x denně.

• Podstoupit kom pletní Raindrop techni
ku 3x měsíčně.

• Chodit pozpátku po dobu 20 m inut den
ně bez bot.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli požadovaného oleje 2x 

denně.

■  LUMBAGO (BOLEST V KŘÍŽI)
Chronická bolest v kříži může m ít m no

ho příčin, včetně poškození nebo skřípnutí 
nervu (neuralgie] nebo ucpaného střeva.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: bazalka, smil, heřm á

nek pravý, elemi, máta, kopaiva, majo- 
ránka, libavka 

SMÉSI OLEJŮ: Di-Gize, Relieve It, PanAway, 
Deep Relief Roll-On, Stress Away Roll-On 

DOPLŇKY: MegaCal, BLM, ICP, ComforTone, 
Essentialzyme, Life 5, Omega Blue 

MASÁŽNÍ OLEJE A KRÉMY: Regenolone Mois
turizing Cream, Ortho Sport Massage 
Oil, Ortho Ease Massage Oil, Raindrop 
technika

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více
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inform ací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• N atřít 6-10 kapek oleje zředěného 50/50 

na po třebné m ísto 2x denně. Také apli
kovat okolo pupku.

• Aplikovat 2-3 kapky požadovaného oleje 
na žaludek a střeva a Vita Flex body na 
chodidlech.

• Přiložit teplý obklad na dolní část zad 
l-2x denně. Pokud je oblast zanícená, 
použít studený obklad.

• Podstoupit kom pletní oše třen í pomocí 
Raindrop techniky 3x měsíčně.

■VYHŘEZLÁ PLOTÉNKA/ 
NARUŠENÍ PLOTÉNKY

V této  situaci je nejlepší se poradit 
se specialistou. Mnoho esenciálních olejů 
však poskytuje dočasnou úlevu od bolesti.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: bazalka, tym ián, jedle 

balzám ová (Idaho), smil, libavka, veti- 
ver, kozlík 

SMĚSI OLEJŮ: PanAway, Relieve It, Aroma 
Siez, Deep Relief Roll-On 

DOPLŇKY: Sulfurzyme, BLM, MegaCal, 
Power Meal, M aster Formula HIS nebo 
HERS, Essentialzyme, Mineral Essence, 
Omega Blue 

MASÁŽNÍ OLEJE A KRÉMY: Regenolone Mois
tu rizing Cream, Ortho Sport Massage 
Oil, Ortho Ease Massage Oil

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
inform ací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Pro zm írnění bolesti zřed it 50/50 

a na třít na potřebné místo.
• Přiložit studený obklad na m ísto podle 

potřeby.

Začlenit Raindrop techniku 2x týdně. 
Stimulovat obratle pomocí „techniky 
hrotu".

PLEURITIDA (ZÁNĚT POHRUDNICE)

Pleuritida je zánět pohrudniční pleury, 
vnější blány vystýlající h rudní dutinu.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: myrha, heřm ánek p ra

vý, kafrovník, m odrý eukalyptus, jableč- 
ník, eukalyptus (E. radiatá), libavka 

SMÉSI OLEJŮ: PanAway, Raven, Exodus 11, 
Thieves

DOPLŇKY: Super C, Super C Chewable, Ome
ga Blue, Sulfurzyme, Mineral Essence, 
Essentialzyme, Digest + Cleanse, ICP, 
JuvaPower

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby. Pokud se 
rozptyluje vzduchem v noci při spaní, 
nastav te  autom atické vypínání na poža
dovaný čas.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky doporučeného oleje 
na vatový tam pon nebo tkaninu a vložit 
do ventilátoru  v domě, autě, hotelovém 
pokoji atd.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více inform ací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Vmasírovat 5-7 kapek oleje zředěného 

20/80 na krk a h rudník  2-3x denně.
• Denně přiložit teplý obklad s 1-2 kap

kami vybraného oleje na krk, hrudník  
a horní část zad.
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Denně aplikovat 1-3 kapky na Vita Flex 
body plic na chodidlech.
Používat Raindrop techniku 1-2 x týdně.

PLISNOVE INFEKCE

Plísňové houby a kvasinky se živí roz
kládajícími se nebo m rtvým i tkáněm i 
a vyskytují se uvnitř žaludku, na kůži, na 
trávě a prakticky tém ěř všude. Pokud jsou 
stále pod kontrolou, jsou kvasinky a plís
ňové houby obývající naše těla neškodné 
a stráv í to, co naše těla nemohou stráv it 
nebo nepoužijí.

Pokud zásobujeme přirozeně se vysky
tující kvasinky v našem těle příliš mnoho 
jednoduchými cukry, rů s t populace kva
sinek se může vym knout kontrole. Toto 
onemocnění je známé jako systémová kan- 
didóza a projevuje se kvasinkam i napadají
cími krev, gastro in testináln í tra k t a tkáně.

Snížení nebo vyloučení jednoduchých 
cukrů z našeho stravování je nezbytné pro 
potírání všech plísňových infekcí. Měli by
chom se též vyvarovat užívání antibiotik. 
Alkohol je extrém ně nevhodný.

Plísňové kultu ry  jako je kandidóza vy
lučují během svého životního cyklu velké 
m nožství jedů tzv. mykotoxinů. Tyto jedy 
v krevním  toku prostupují já try  a v lepším 
případě jsou stráveny a vyloučeny ven 
z těla. Pokud je příliš mnoho jedu, dochá
zí k toxickému přetížení a tělo nakonec 
oslabuje. Tyto toxiny mohou způsobit 
obrovské škody tkán í a orgánů a mohou 
být přitěžujícím  faktorem  u mnoha dege- 
nerativních onemocnění, jako je rakovina, 
arterioskleróza a cukrovka.

N edostatečný příjem m inerálů a stopo
vých prvků, jako je hořčík, draslík  a zinek, 
může také stim ulovat kandidu a p ře rů s tá 
ní plísní v těle.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: rosalina (M. ericifoliá), 

m odrý cypřiš, citrónová tráva (vždy

Raindrop technika 
pro vyčiš těn í patogenních  

plísní

P a t o g e n n í  m i k r o o r g a n i s m y  m a j í  t e n 

d e n c i  h i b e r n o v a t  p o d é l  m í c h y  a  v  lym - 

f a t i c k é m  s y s t é m u .  T ě lo  m á  s c h o p n o s t  je  

u d r ž o v a t  v  d o č a s n é m  n e a k t i v n í m  s t a v u  

p o  d l o u h o u  d o b u .  P o k u d  s e  i m u n i t n í  s y s 

t é m  d o s t a n e  do  o h r o ž e n í  z d ů v o d u  s t r e s u ,  

ú n a v y  n e b o  j in ý c h  f a k t o r ů ,  m i k r o o r g a 

n i s m y  s e  m o h o u  u v o ln i t  a  v  t ě l e  s e  p r o j e v í  

n e m o c  a  n á k a z a .

O re g a n o ,  t y m i á n  n e b o  y z o p  a p l i k o 

v a n é  p o d é l  p á t e ř e  s v y u ž i t í m  R a i n d r o p  

t e c h n i k y  m o h o u  p o m o c i  v y t l a č i t  d o r -  

m a n t n í  p l í s n ě  v e n  z m í š n í  t e k u t in y .

K r o m ě  t o h o  t e r a p i e  p r o s t ř e d n i c t v í m  

ly m f a t i c k é  p u m p y  o ž iv u je  s t a g n u j í c í  lym - 

f a t i c k ý  s y s t é m ,  a b y  l é p e  b o jo v a l  s p a t o 

g e n n í m i  p l í s n ě m i .

zředěný), levandule, tym ián, saturejka, 
m eduňka

SMĚSI OLEJŮ: Melrose, Thieves, Purificati
on, ClaraDerm

DOPLŇKY: Mineral Essence, Essentialzyme, 
Detoxzyme

S P R E JE  A ÚSTNÍ PŘÍPRAVKY: Thieves Spray 
na kůži, ústn í voda Thieves Fresh Essen
ce Plus M outhwash používaná na chodi
dla je velmi účinná

MASÁŽNÍ OLEJE: Ortho Ease Massage Oil, 
směs olejů V-6 sm íchaná s oleji vlastního 
výběru, např. tym iánem . Purification 
atd.

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

• Aplikovat některé z doporučených olejů 
čisté nebo zředěné 50/50. Vždy řed it 
cironovou trávu.
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Aplikovat 5-7 kapek na postižené oblasti 
mezi p rs ty  u nohou a okolo nehtů na 
prstech  u nohou.
P řidat některé z doporučených olejů ke 
koupelovým solím a denně postižené 
místo nam áčet ve vodě.

PLISNOVÉ ONEMOCNĚNÍ NOHOU

Plísňové onem ocnění nohou [Tinea pe
dis] je plísňová infekce nohou. Je shodná 
s trichofytózou, k te rá  infikuje kůži na 
ostatních částech těla (viz Kožní plís
ně). Této plísni se daří v teplém, vlhkém 
prostřed í.

Nejlepším lékem je udržovat nohy v kli
du a suchu a nenosit těsnou obuv nebo 
ponožky z těžkých, přírodních  vláken jako 
je bavlna. Je užitečné nosit sandály, boty 
a ponožky tkané z lehkého prodyšného 
m ateriálu.

Esenciální oleje s protiplísňovým i vlast
nostm i jako je tea tree, rosalina a niaouli 
nebo Melrose (směs dvou chem otypů -  
tea tree  a niaouli -  v kombinaci s hřebíč
kem a rozm arýnem ) se mohou p řidat do 
koupele.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: pačule, tea tree  a rosa

lina, m odrý cypřiš, citrónová tráva (ob
vykle zředěná), levandule, máta, tym ián, 
saturejka, m eduňka 

SMĚSI: Melrose, Thieves, Purification 
Směs na plísňové onemocnění nohou:
• 8 kapek tea tree
• 4 kapky m áty
• 2 kapky saturejky
MASÁŽNÍ OLEJE,  KRÉMY A S P R E JE :  Clara- 

Derm, Thieves Spray, Ortho Ease Ma
ssage Oil, Thieves Fresh Essence Plus 
M outhwash

• Nalít % šálku Thieves Fresh Essence 
Plus M outhwash do lavoru s vodou a na
močit nohy. Funguje to výborně.

PLYNATOST (VĚTRY)
(viz NADÝMÁNÍ)

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: máta, m uškátový oří

šek, anýz, fenykl
SMĚSI OLEJŮ: Di-Gize, Longevity
DOPLŇKY: Essentialzyme, Polyzyme, Life 5, 

Carbozyme, Longevity Softgels
APLIKACE A POUŽITÍ

INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru  po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

• Užitečná a osvěžující je 1 kapka pod nos.
VNITŘNÍ POŽITÍ:

• Užívat 1 kapsli 2x denně.

POHLAVNĚ PŘENOSNÉ NEMOCI
(viz INFEKCE)

■  GENITÁLNÍ BRADAVICE
Genitální bradavice jsou formou virové

infekce způsobené lidským papilomavirem
(HPV), k terý  má více než 60 různých typů.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: vratič, levandule, m e

duňka, jablečník kafrovník, svaté dřevo, 
tea tree, santál

SMĚSI OLEJŮ: Thieves, ImmuPower, Melro
se, Hope

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.
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POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitých olejích.
• Natřít 1-3 kapky oleje čistého nebo z ře 

děného 50/50 na potřebné místo 3-6x 
denně.

• Vmasírovat 2-4 kapky čistého oleje 
na chodidla nebo na Vita Flex body na 
chodidlech těsně před spaním. Děti to 
milují.

• Používat Thieves Spray.
VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Užívat 2 kapsle zředěné 50/50 s požado

vanými oleji 2x denně.
• 2-3 kapky oleje přidat do lžíce agáve, 

yakonu, javorového sirupu, medu, jogu
rtu  atd.

• Požadované m nožství olejů nakapat do 
sklenice NingXia Red džusu, rýžové
ho mléka, mandlového mléka, kozího 
mléka, mrkvového džusu nebo do vody 
a vypít.

VAGINÁLNÍ PODÁNÍ:

• Nakapat 2-3 kapky oleje vlastního vý
běru na hygienický tam pon a zavést

■  HERPES SIMPLEX VIRUS 2
Herpes simplex virus 2 se přenáší po

hlavním stykem  a způsobuje vředy nebo 
léze. Brnění, pálení nebo přetrvávající 
svědění čtyři-až sedm dnů po kontaktu 
s infikovaným partnerem  obvykle ohlašu
je nakažení. O jeden nebo dva dny později 
se na zarudlé pokožce objeví malé pupínky 
podobné hrbolkům. Svědění a brnění po
kračuje a pupínky se prom ění v bolestivé 
puchýře, k teré praskají a krvácejí a vylu
čují žlutavý hnis. Pět až sedm dní po p rv 
ním brnění se tvoří strupy  a začíná hojení.

Antivirové esenciální oleje jsou obecně 
při léčbě herpes lézí herpes a pro omezení 
jejich vzniku velmi účinné. Pro tento účel 
Dr. Daniel Pénoěl úspěšně použil ve své 
klinické praxi oleje jako tea tree, m eduňku 
a rozm arýn. Jiná studie na University of 
Buenos Aires zjistila, že esenciální olej 
santálu inhiboval replikaci herpes simplex 
v iru 1 a 2.

Jedinci trp íc í herpes by se měli vyhnout 
stravě s vysokým  obsahem  am inokyseliny 
1-argininu a nahrad it ji am inokyselinou 
1-lyzinem. Lyzin brzdí rů s t viru. Potraviny 
jako am aran t a bílý jogurt jsou dobrým  
zdrojem lyzinu.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: m odrý cypřiš, roz

m arýn, kafrovník, jablečník, tea tree, 
m eduňka

SMĚSI OLEJŮ: Melrose, Thieves, Exodus II, 
Purification 

Recept na herpes č. 1 (povrchový):
• 4 kapky jablečníku
• 2 kapky tea tree
• 1 kapka kafrovníku
Recept na herpes č. 2 (vaginální):
• 2 kapky šalvěje lékařské
• 4 kapky jablečníku
• 3 kapky kafrovníku
• 1 kapka levandule
DOPLŇKY: ImmuPro, Sulfurzyme, Super C, 

Super C Chewable, ICP, Essentialzyme, 
Mineral Essence, ComforTone 

S P R E JE  A MASTI: Thieves Spray, Rose 
O intment

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během  dne podle potřeby.
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POVRCHOVÉ:

Pro získání více inform ací o aplikaci 
olejů na pokožku se prosím  řiď te pokyny 
na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat jednoduché oleje nebo směsi 

olejů čisté nebo ředěné v závislosti na 
použitých olejích.

• Použít směs č. 2 pro herpes zředěnou 
20/80 a nakapat několik kapek na hy
gienický tam pon nebo san itá rn í vložku 
pro noční aplikaci. Pokud po 5 m inutách 
pálení přetrvává, odstran it a roztok 
zm ěnit na 10/90.

• Aplikovat směs č. 1 pro herpes na léze, 
jakmile se objeví. 2-3x denně aplikovat
1-2 kapky čistého oleje střídavě směsi č. 
1 pro herpes a Melrose.

• Používat Raindrop techniku l-2x podle 
potřeby.

■  KAPAVKA A SYFILIS

POZNÁMKA: Vyhledejte okam žitou lékař
skou pomoc, pokud se domníváte, že 
trp íte  kteroukoliv z těchto dvou nemocí.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: m eduňka, tym ián, 

saturejka, skořice, oregano 
SMÉSI OLEJŮ: Melrose, Exodus 11, Thieves 
DOPLŇKY: Inner Defense, ImmuPro, Life 5 
ANTIBAKTERIÁLNÍ S P R E JE :  Thieves Spray

Aplikace a použití
VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli 2x denně po dobu 

15 dní.

POJIVOVÁ TKÁŇ (CHRUPAVKY, 
' vazy , ŠLACHY)

Tendinitida (zánět šlach), často nazý
vaný tenisový loket nebo golfový loket, je 
natržená nebo zanícená šlacha. Příčinou 
může být přetěžování nebo infekce.

MegaCal a BLM poskytují nezbytné živiny 
pro posílení pojivové tkáně. Sulfurzyme je 
vynikající zdroj organické síry a vyrovnává 
tlak vody uvnitř buněk a zmírňuje bolest.

Směs PanAway zm írňuje bolest a citró
nová tráva podporuje posílení pojivové 
tkáně. Levandule s citronovou trávou 
a m ajoránka s citronovou trávou fungují 
dobře u zanícených šlach. Deep Relief Ro-
11-On je pohodlný způsob aplikace směsi 
olejů, k te rá současně zm írňuje bolest a je 
i protizánětlivá.

Při výběru olejů na léčbu zranění vy
bírám e podle příčiny a typu zranění. 
Tendinitida by například mohla zahrnovat 
poškození svalové tkáně, nervové poško
zení, natažen í/u tržen í vazů, zánět, infekce 
a případné emoce. Proto vyberte olej nebo 
oleje pro každou konkrétn í příčinu a s tř í
dejte jejich používání nebo připrav te směs 
olejů k léčbě více příčin. Oleje v masážních 
olejích Ortbo Sport Massage Oil a Ortho 
Ease Massage Oil zm írňují bolest a podpo
rují hojení.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: citronová tráva, le

vandule, m ajoránka, m odrý eukalyptus, 
jablečník

SMĚSI OLEJŮ: PanAway, Deep Relief Roll- 
-On, Aroma Siez, Melrose 

DOPLŇKY: MegaCal, Super B, Super C, Su
per C Cbewable, MultiGreens, Mineral 
Essence, Sulfurzyme (kapsle nebo p rá
šek)

MASÁŽNÍ OLEJE A KRÉMY: Ortbo Ease Mass
age Oil, Ortbo Sport Massage Oil, hyd
ratačn í krém  Regenolone M oisturizing 
Cream.
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K dosažení co nejlepších 
výsledků Je t ř e b a  kom pletn í  

obrázek

P ř i  v ý b ě r u  o le jů ,  o b z v l á š t ě  n a  z r a n ě n í ,  

p r o m ý š l e j t e  p o d l e  p ř í č i n y  a  t y p u  z r a n ě n í  

a  p a k  v y b e r t e  o le je  p r o  k a ž d o u  č á s t .

Z l o m e n á  k o s t  m ů ž e  n a p ř í k l a d  z a h r 

n o v a t  p o š k o z e n é  svaly ,  p o š k o z e n í  n e r v ů ,  

n a t a ž e n ý  n e b o  u t r ž e n ý  v a z ,  z á n ě t  a  z r a 

n ě n í  k o s t i .  E m o c e  š o k u ,  h n ě v u ,  v in y  n e b o  

u t r p e n í  p ř i  d l o u h o d o b é  b o l e s t i  z n a m e n a j í  

d a l š í  r o z s a h  z r a n ě n í ,  k t e r ý  je  p o t ř e b a  ř e 

š i t  p r o s t ř e d n i c t v í m  p o c h o p e n í  a  p o m o c i  

n a  e m o c i o n á l n í  ú r o v n i .  V š e c h n y  f a k t o r y  

z r a n ě n í  je  t ř e b a  z v á ž i t ,  a b y  se  v y b r a l y  

ole je , k t e r é  p ř i n á š í  n e jv íc e  u ž i tk u .

V y b e r t e  j e d n o d u c h é  o le je  p r o  k a ž 

d ý  z a z n a m e n a n ý  p r o b l é m  n e b o  v y b e r t e  

s m ě s  o le jů ,  k t e r á  v y h o v u j e  v š e m  p o ž a 

d a v k ů m ,  a  p a k  j e m n ě  k r o u ž i v ý m  p o h y 

b e m  v t í r e j t e .  N e j le p š í  je  a p l i k o v a t  o le je  

z a  p o m o c i  V i ta  F lex  t e c h n i k y  n e j p r v e  n a  

c h o d id la ,  p o k u d  je  t o  m o ž n é .

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
informací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiďte pokyny na začátku této  kapitoly.
• N atřít oleje čisté nebo ředěné 50/50 na 

potřebné místo 3-6x denně.
• Vmasírovat 4-6 kapek oleje na postižené 

místo. U otoků udržovat končetinu ve 
zvýšené poloze a přik ládat led.

• P řikládat studený obklad s 1-2 kapkami 
vybraného oleje na potřebné místo 2-4x 
denně.

PRŮVODCE p o u ž i t í m

■  NATAŽENÉ 
NEBO PŘETRŽENÉ VAZY
POZNÁMKA: Na natažené vazy používat led. 

Při každém vážném  natažení vazů nebo 
neustálé kostní bolesti vždy konzultovat 
s lékařem. Každé poškození tkán í prová
zí zánět. Nejdříve jej zm írněte.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: citronová tráva, levan

dule, elemi, bazalka, m ajoránka, máta, 
svaté dřevo 

SMĚSI OLEJŮ: PanAway, Relieve It, Aroma 
Siez, Deep Relief Roll-On 

Recept na natažení:
• 5 kapek citrónové trávy
• 15 kapek směsi Aroma Siez 
DOPLŇKY: BLM, MegaCal, Super B, Super C,

MultiGreens, Essentialzyme, Mineral 
Essence, Sulfurzyme (kapsle nebo prášek) 

MASÁŽNÍ OLEJE A KRÉMY: M asážní oleje 
Ortho Ease Massage Oil, Ortho Sport 
Massage Oil, hydratační krém  Regenolo- 
ne M oisturizing Cream.

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích.
• N atřít oleje čisté nebo ředěné 50/50 na 

potřebné místo 3-6x denně.
• Vmasírovat 4-6 kapek oleje na postižené 

místo. U otoků udržovat končetinu ve 
zvýšené poloze a přik ládat led.

• P řikládat studený obklad s 1-2 kapkam i 
vybraného oleje na potřebné místo 2-4x 
denně.

■  ZÁNĚT ŠLACH 

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: citronová tráva, majo

ránka, kopaiva, bazalka 
SMÉSI OLEJŮ: Deep Relief Roll-On, Aroma 

Siez, PanAway, Relieve It



z d r a v o t n í  p r ů v o d c e

Recept na zánět šlach č.l:
• 4 kapky vetiveru
• 4 kapky kozlíku
• 8 kapek libavky 
Recept na zánět šlach č.2 
(pro zmírnění bolesti):
• 10 kapek rozm arýnu
• 10 kapek eukalyptu (E. radiata)
• 10 kapek m áty
• 5 kapek svátého dřeva
DOPLŇKY: MegaCal, Super B, Super C, Su

per C Chewable, MultiGreens, Mineral 
Essence, Sulfurzyme, BLM 

MASÁŽNÍ OLEJE A KRÉMY: H ydratační krém  
Regenolone M oisturizing Cream, m asáž
ní oleje Ortho Sport Massage Oil, Ortho 
Ease Massage Oil

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více inform ací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku té to  kapitoly.
• N atřít oleje čisté nebo ředěné 50/50 na 

potřebné m ísto 3-6x denně.
• Vmasírovat 4-6 kapek oleje na postiže

né místo. U otoků udržovat ve zvýšené 
poloze a p řik ládat led.

• P řik ládat studený obklad s 1-2 kapkam i 
vybraného oleje na po třebné m ísto 2-4x 
denně.

■  ZRANĚNÍ CHRUPAVKY (KOLENO, 
LOKET atd.) 

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: libavka, kopaiva, ci

trónová tráva, svaté dřevo, m áta, jedla 
balzám ová (Idaho), m ajoránka, m odrý 
eukalyptus, jablečník 

SMĚSI OLEJŮ: PanAway, Relieve It, Aroma 
Siez, Deep Relief Roll-On 

Recept na chrupavku:
• 9 kapek citrónové trávy

• 10 kapek m ajoránky
• 12 kapek libavky
DOPLŇKY: MegaCal, Super B, Super C, Su

per C Chewable, MultiGreens, Mineral 
Essence, BLM, vitam íny A & E, Sulfurzy
me (kapsle nebo prášek)

MASÁŽNÍ OLEJE A KRÉMY: Masážní oleje 
Ortho Ease Massage Oil, Ortho Sport 
Massage Oil, hydratační krém  Regenolo
ne M oisturizing Cream.

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti
na použitém  oleji nebo olejích.
• N atřít oleje čisté nebo ředěné 50/50 na 

potřebné m ísto 3-6x denně.
• Vmasírovat 4-6 kapek oleje na postižené 

místo. U otoků udržovat končetinu ve 
zvýšené poloze a p řik ládat led.

• P řikládat studený obklad s 1-2 kapkami 
vybraného oleje na potřebné místo 2-4x 
denně.

( v i z  K OŽNÍ P R O U C H Y , S O K )

Jsou tř i typy popálenin:
• Popáleniny prvního stupně pouze po

škodí vnější v rstvu  pokožky. Spálení od 
slunce je typická popálenina prvního 
stupně.

• Popáleniny druhého stupně poškodí 
vnější v rstvu  a podkožní v rstvu  známou 
jako dermis, což se navenek projevuje 
puchýři.

• Popáleniny tře tího  stupně nejenže zničí 
nebo poškodí pokožku, ale dokonce 
poškodí podkožní tkáně.
Popáleniny mohou být způsobeny

slunečním  zářením, chemikáliemi, elek
třinou, zářením  a teplem. Nejběžnějším
typem  jsou tepelné popálen iny .
• Gel Aloe vera (obsažený v LavaDerm) 

se často používá při léčení popálenin
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a jeho protizánětlivé v lastnosti a schop
nosti regenerovat tkáně byli podrobeny 
studiím.

• Oleje ze smilu, levandule, jedle balzám o
vé (Idaho) a kadidla podporují regenera
ci tkán í a zm írňují zjizvení a odbarvení 
kůže.

• Těžké popáleniny mohou způsobit de
hydrataci a z trá tu  minerálů. Popáleniny 
často doprovází zánět, takže by se ke 
zm írnění zánětu měla používat úprava 
stravy.

• Pokud je popálenina velká nebo těžká, 
člověk se může dostat do šoku. Inhalace 
olejů může pomoci snížit šok.

• Poté co se popálen ina začne hojit, vy
sychá a p raská . Užívejte růžovou m ast 
nebo tělové mléko s několika k ap k a
mi levandulového oleje pro ud ržen í 
jem né ple ti a pro podporu  rychlejšího  
hojení.

PŘI VÁŽNÝCH POPÁLENINÁCH JE  NEZBYTNÉ 

VYHLEDAT LÉKAŘSKOU POMOC.

■  POPÁLENINY PRVNÍHO STUPNĚ 
(SPÁLENÍ OD SLUNCE)

Nejlepší ochranou proti spálení od slun
ce je vyvarovat se prodlouženém u pobytu 
na slunci. Pokud jdete ven, používejte vždy 
opalovací krém  nebo mléko s SPF vyšším  
než 15 -  především  v létě a pokud plánuje
te zůstat venku delší dobu.

Pro případ spálení od slunce jsou vý
borné esenciální oleje z levandule a nardu, 
zmírňují bolest a mají léčivé účinky.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: nard, levandule, jedle 

balzámová (Idaho), smil, růže, niaouli, 
pravý heřm ánek 

SMÉSI: LavaDerm Spray, Gentle Baby, 
Australian Blue, tea tree. Valor, Valor 
Roll-On

DOPLŇKY: Longevity Softgels, Sulfurzyme, 
MegaCal, Omega Blue, růžová m ast

PRŮVODCE POUŽITÍM 

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat oleje vlastního výběru po 
dobu 30 m inut každé 4-6 hodiny nebo 
podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky oleje vlastního výbě
ru do dlaní, promnout, p řek rý t dlaněmi 
nos a inhalovat během dne podle potřeby.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitých olejích.
• Pro rychlou úlevu od popálenin prvního 

stupně postříka t popáleninu okam žitě 
směsí LavaDerm Cooling Mist a pokračo
vat v aplikaci podle potřeby, aby se m ís
to chladilo. Během prvních několika ho
din postřikovat podle potřeby. Pokra
čovat s 2-3 kapkam i oleje z levandule, 
nardu nebo jedle balzámové (Idaho).

• Aplikovat 1-3 kapky čistého nebo řed ě
ného oleje 50/50 na spálené místo ke 
zklidnění tkáně a snížení zánětu. Apli
kovat 3-6x denně nebo podle potřeby.

Nebezpečná deh y d ra tace  
od popálenin

P o p á l e n i n y  m a j í  t e n d e n c i  o t é k a t  a  t v o ř i t  

p u c h ý ř e ,  p r o t o ž e  p o š k o z e n é  c é v y  z t r á c í  

t e k u t i n y .  P r o t o  je  d ů l e ž i t é  u d r ž o v a t  p o p á 

l e n in u  d o b ř e  h y d r a t o v a n o u  a  p í t  d o s t a t e k  

vody .

V p ř í p a d ě  v á ž n ý c h  p o p á l e n i n  m ů ž e  b ý t  

z t r á t a  t e k u t i n  n a t o l i k  z á v a ž n á ,  ž e  o b ě ť  

u p a d n e  do  š o k u  a  je  n u t n á  i n t r a v e n ó z n í  

t r a n s f u z e  f y z io lo g ic k ý m  r o z t o k e m ,  a b y  

s e  z v ý š i l  k r e v n í  t l a k .

■  POPÁLENINY DRUHÉHO STUPNĚ 
(PUCHÝŘE)

Okamžitě postříka t popáleninu směsí 
LavaDerm Cooling Mist a pokračovat 
v aplikaci podle potřeby, aby se místo 
chladilo. Během několika prvních hodin

m
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postřikovat podle potřeby. Pokračovat 
s 2-3 kapkam i oleje z levandule, nardu 
nebo jedle balzámové (Idaho).

Pak aplikovat LavaDerm každých
15-30 m inut během  prvního dne. Apli
kovat 2-4 kapky oleje z levandule, nardu 
nebo niaouli podle po třeby okam žitě po 
každém  postřiku  LavaDerm.
• Od druhého do pátého dne postřiko 

vat každou hodinu a následně kapat
2-4 kapky levandulového oleje nebo 
oleje z niaouli.

• Pokračovat v užívání LavaDerm 3-6x 
denně až do vyléčení. Aplikovat růžovou 
m ast pro zjem nění pokožky.

• Mineral Essence: Během dne vypít 2 
plná kapátka ve 3 litrech vody.

i  POPÁLENINY TŘETÍHO STUPNĚ
Okamžitě p o střík a t popáleninu směsí 
LavaDerm Cooling Mist za účelem hyd- 
ratace pokožky.
IHNED VYHLEDAT LÉKAŘSKOU POM OC.

p o p o r o d n í  d e p r e s e

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: vetiver, citron, šalvěj 

muškátová, cedrové dřevo, santál, kadi
dlo posvátné, okotea 

SMÉSí OLEJŮ: Trauma Life, Peace & Cal
ming, Hope, RutaVaLa, Transform ation, 
Dragon Time, RutaVaLa Roll-On 

TĚLOVÉ KRÉMY A SÉRA: Progessence Plus 
Serum, Prenolone Plus Body Cream

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 20 m inut 3x denně.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněm i nos 
a inhalovat 4-6x denně.

• Nakapat 2-3 kapky doporučeného oleje 
na vatový tam pon nebo tkaninu a vložit

do ventilá toru  v domě, autě, hotelovém 
pokoji atd.

• Pokud se rozptyluje vzduchem v noci při 
spaní, nastav te  autom atické vypínání na 
požadovaný čas.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
inform ací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 2-4 kapky čistého oleje na 

spánky a zadní část krku 2-4x denně 
nebo podle potřeby.

• Užitečná a osvěžující je 1 kapka pod nos.
• Přiložit teplý obklad s 1-2 kapkam i vy

braného oleje na záda.

PORUCHA POZORNOSTI 
(ADD a ADHD)r

Dr. Terry Friedm ann dokončil v roce 
2001 průkopnické studie o využívá
ní esenciálních olejů k potlačení ADD 
a ADHD. Aplikací esenciálních olejů, jako 
je vetiver, cedrové dřevo a levandule, in
halací dvakrát denně byl Dr. Friedm ann 
schopen dosáhnout klinicky významných 
výsledků během 60 dnů

Vědci předpokládají, že esenciální oleje 
zm írňují ADD a ADHD pomocí stimulace 
limbického systém u mozku.

Porucha pozornosti může být způso
bena m inerálním i nedostatky ve výživě. 
Zvýšený příjem živin a absorpce hořčíku, 
d raslíku a dalších stopových m inerálů 
může tedy m ít proti ADD význam ný a p ří
znivý účinek.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: vetiver, levandule, 

cedrové dřevo, santál, kardamom, máta, 
kadidlo

SMĚSI: Brain Power, Peace & Calming, Cla
rity, MultiGreens, M aster Formula HIS 
nebo HERS
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DOPLŇKY: Omega Blue, Mineral Essence, 
NingXia Red džus. Power Meal, Balance 
Complete, Essentialzyme, Detoxzyme

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut 4-8x denně 
podle potřeby.

• 2-3 kapky vybraného oleje vm asírujete 
do dlaní, dlaněmi přik ry jte  nos a inba- 
lujte během dne podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky oleje na vatový tam 
pon nebo tkaninu a vložit do ventilátoru 
v domě, autě, hotelovém pokoji atd.

POVRCHOVÉ:

Můžete aplikovat jednoduché oleje nebo 
směsi čisté nebo zředěné v závislosti na 
použitém oleji nebo olejích. Před aplikací 
olejů na pokožku se řiď te údaji o aplikaci 
v pokynech na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 1-2 kapky oleje vlastn í volby 

čisté nebo zředěné 4-8x denně na krk, 
mozkový kmen a i na hlavu.

• Užitečná a osvěžující je jedna kapka pod 
nos.

• Vmasírovat 2-4 kapky čistého oleje na 
chodidla těsně před spaním. Děti to 
milují.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

• 2-3 kapky oleje p řidat do lžíce agáve, 
yakonu, javorového sirupu, medu, jogu
rtu  atd.

• Denně vypít 90-180 ml NingXia Red 
džusu

Přírodní progesteron je jedním  z nej
lepších přírodních léků na zánět p rosta ty  
(BHP), k terý  brání průtoku moč-i a vede 
k impotenci. T ransderm ální krém y jsou 
nejúčinnějším prostředkem  pro dodání 
hormonů.

Vědci zjistili, že dochází k vyšším u vý
skytu horm onálně závislých karcinomů,

včetně rakoviny prsu, p rosta ty  a varlat, 
způsobené látkam i v životním prostředí, 
k teré narušují horm onální systém. Konta
minace z 39 petrochem ikálií, jako je DDT, 
PCB, pesticidy, ftalát DBP a syntetické 
steroidy v mase, mají za následek ovlivňo
vání horm onálních receptorů, k teré ne
jsou schopny správně fungovat, což vede 
k rakovině.

Na problémy p rosta ty  působí m áta pro- 
tizánětlivě. Zmenšit otok p rosta ty  pomáhá 
také Saw palm etto, Pygeum africanum  
a olej z dýhových semen.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: myrha, jedle balzá

mová (Idaho), oregano, šalvěj lékařská, 
řebříček, tym ián, libavka 

SMĚSI OLEJŮ: Mister, EndoFlex, A ustralian 
Blue

DOPLŇKY: Prostate  Health (dobrý zdroj 
zinku, k te rý  napom áhá snížit otok p ro 
staty), M aster Formula HIS 

OLEJE A KRÉMY NA UDRŽENÍ: Protec, Preno- 
lone Plus Body Cream

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby. Pokud se 
rozptyluje vzduchem v noci při spaní, 
nastav te autom atické vypínání na poža
dovaný čas.

POVRCHOVÉ:

• Aplikovat 2-4 kapky oleje zředěného 
20/80 mezi konečník a šourek 2x denně. 
Zejména esenciální olej Mister funguje 
velmi dobře.

• M asírovat 4-6 kapek na reprodukční 
Vita Flex body na chodidlech 2x denně.

• Rektální podání: každou noc po dobu 7 
dní, vynechat 7 dní a pak znovu opako
vat.
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■  BENIGNÍ HYPERPLAZIE PROSTATY 
(BMP)

Téměř všichni muži ve věku nad 50 let 
trp í určitým  stupněm  hyperplazie prostaty, 
což je onemocnění, které se s věkem zhor
šuje. BHP může vážně omezit průtok moči 
a vést k častém u močení v malém množství.

Tři byliny, k te ré  jsou velmi účinné při 
léčbě tohoto onemocnění, jsou Saw Pal
metto, olej z dýhových semen a Pygeum 
africanum. M inerální zinek je také důležitý 
pro norm ální funkci a zdraví prostaty. 
Aktivita některých esenciálních olejů, 
podobající se horm onální aktivitě, může 
podporovat výživový režim  a zm enšit otok 
při BHP.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: kadidlo, myrha, jedle 

balzám ová (Idaho), m odrý cypřiš 
SMĚSI OLEJŮ: Mister, EndoFlex, A ustralian 

Blue, Chivalry 
Recept na BHP:
• 10 kapek kadidla
• 5 kapek myrhy
• 3 kapky šalvěje lékařské 
DOPLŇKY: Longevity Softgels, Mineral

Essence, P rostate  Health, M aster For
mula HIS

OLEJE A TĚLOVÉ KRÉMY NA UDRŽENÍ:  Protec, 
Prenolone Plus Body Cream

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

POVRCHOVÉ:

Následující režim  snížil PSA (prostatic- 
ký specifický antigen) během dvou měsíců 
o 70 procent. Při výskytu  BHP počet PSA 
obvykle vzroste. Následující aplikace pou
žijte současně:

• Smíchat směs výše uvedeného Receptu 
pro BHP s 1 lžící olivového oleje a po
užívat 3x týdně přes noc jako rek tá ln í 
retenční klystýr.

• Aplikovat 2-4 kapky směsi pro BHP zře
děné 50/50 mezi konečník a šourek l-3x 
denně.

• Vmasírovat 1-3 kapky směsi pro BHP na 
reprodukční Vita Flex body na chodi
dlech 2x denně.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli s doporučeným i oleji 3x 

denně.
• Požadované m nožství olejů nakapat do 

sklenice rýžového mléka, mandlového 
mléka nebo kozího mléka 2-4x denně.

■  PROSTATITIDA (ZÁNĚT PROSTATY)
Prostatitida je zánět prostaty, k terý  

může vykazovat sym ptom y podobné be
nigní hyperplazii p rostaty : časté močení, 
omezený prů tok  moči atd.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: máta. Šalvěj m ušká

tová, svaté dřevo, řebříček, heřm ánek 
pravý, libavka, m yrta, tym ián, tsuga, 
rozm arýn, m odrý cypřiš 

SMĚSI OLEJŮ: A ustralian Blue, Mister, Aro
ma Siez, Di-Gize 

DOPLŇKY: P rostate  Health, Longevity Soft- 
gels, ImmuPro, Mineral Essence, Juva- 
Power, ICP 

OLEJE A TĚLOVÉ KRÉMY NA UDRŽENÍ: Protec, 
Prenolone Plus Body Cream

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání
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více informací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiďte pokyny na začátku této kapitoly.
• Denně aplikovat 1-3 kapky oleje zředě

ného 20/80 na oblast mezi konečníkem 
a šourkem.

• Denně vm asírovat 4-6 kapek na rep ro 
dukční Vita Flex body na chodidlech.

• Rektální podání: 3x týdně přes noc. 
VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více informací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli s doporučeným i oleji 2x 

denně.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: zázvor, oregano, satu- 

rejka, hřebíček, citron, máta, m uškátový 
oříšek

SMĚSI OLEJŮ: Di-Gize, Juva Flex, Thieves 
R ecept n a  p rů jem :
• 4 kapky citronu
• 3 kapky saturejky
• 2 kapky libavky
DOPLŇKY: Life 5, ComforTone, Essential- 

zyme, Detoxzyme, MegaCal, Super Gal, 
Inner Defense

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné 50/50 v zá
vislosti na použitém  oleji nebo olejích. Pro 
získání více informací o aplikaci olejů na 
pokožku se řiď te pokyny na začátku této  
kapitoly.
• Aplikovat 6-10 kapek čistého oleje na 

oblast žaludku podle potřeby.
• Užitečná a osvěžující je jedna kapka pod 

nos.
• Zředit 50/50 a n a třít na potřebné místo

3-6x denně.

• Položit teplý obklad s 1-2 kapkam i vy
braného oleje na záda.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, dbejte prosím  
pokynů na začátku této  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli 2x denně.
• Vypít 2-3 kapky oleje v rýžovém mléku

l-3x denně.
• Udržovací dávka ComforTone napom áhá 

chránit cestovatele po cizích zemích od 
průjm u a dalších zažívacích potíží. 
Muškátový oříšek prokázal v řadě lékař

ských studií, že má silné protiprůjm ové 
účinky.^ ’̂̂^

PŘÍUŠNICE (ZÁNĚT PŘÍUŠNÍ ŽLÁZY)

Příušnice jsou aku tn í infekční virové 
onem ocnění, vyznačující se bolestivým  
otokem  a zánětem  slinných žláz. Původ
cem je param yxovir, k te rý  se šíří p ř í
mým kontaktem , vzdušným i kapičkam i 
a močí.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: jablečník, tym ián, tea 

tree, kafrovník, m eduňka, myrha, m od
rý cypřiš, libavka 

SMĚSI OLEJŮ: R.C., Raven, Breathe Again 
Roll-On, Thieves, Deep Relief Roll-On, 
Juva Cleanse 

DOPLŇKY: ImmuPro, Super C, Super C 
Chev^able, Exodus II, Inner Defense, 
Essentialzyme, Detoxzyme, JuvaPower, 
Sulfurzyme, Power Meal

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.
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• Pokud se rozptyluje vzduchem v noci při 
spaní, nastav te autom atické vypínání na 
požadovaný čas.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více inform ací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 2-4 kapky oleje zředěného 

50/50 za uši 4x denně.
• Použít Raindrop techniku l-2x týdně.
• Přiložit teplý obklad l-3x denně kolem 

krku a čelistí.
VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku té to  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli s doporučeným i oleji 2x 

denně.

PSORIÁZA(LUPÉNKA)

Psoriáza je neinfekční kožní onemoc
nění, k teré  se projevuje skvrnam i na kůži 
nebo olupováním kůže, ke k terém u dochá
zí v omezených oblastech, např. na hlavě 
nebo může pokrývat až 80-90%  těla.

Příliš rychlý rů s t kožních buněk je hlav
ní příčinou psoriázy. V některých p řípa
dech rostou kožní buňky č ty řik rá t rychleji 
než je obvyklé, což má za následek vznik 
stříb řitých  vrstev, k te ré  se odlupují. 
PŘÍZNAKY:

• Vyskytuje se na loktech, hrudníku, kole
nech a temeni.

• Mírně zvýšené zarudlé léze pokryté 
s tř íb řitě  bílými šupinami.

• Onemocnění se může omezit na jednu 
malou skvrnu nebo může pokrývat celé 
tělo.

• Vyrážka se zm írňuje po vystavení se 
slunečním u záření.

• Vyrážka se za několik let vrací.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: pačule, smil, růže, 

m eduňka, heřm ánek pravý, levandule, 
heřm ánek římský, tea tree

SMĚSI OLEJŮ: Gentle Baby, Juva Flex, Juva 
Cleanse, Melrose

R ecep t n a  lupénku :
• 2 kapky pačule
• 2 kapky heřm ánku pravého
• 2 kapky levandule
• 2 kapky tea tree
DOPLŇKY: ICP, ComforTone, Essentialzyme, 

Life 5, Balance Complete, AlkaLime, 
JuvaTone, JuvaPower, Sulfurzyme

MASTI PRO PÉČI O TĚLO: Tender Tush, Rose 
O intment

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby. Pokud se 
rozptyluje vzduchem v noci při spaní, 
nastav te  autom atické vypínání na poža
dovaný čas.

• N akapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky doporučeného oleje 
na vatový tam pon nebo tkaninu a vložit 
do ventilátoru v domě, autě, hotelovém 
pokoji atd.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitých olejích.

Pro získání více inform ací o aplikaci ole
jů na pokožku se řiď te pokyny na začátku 
této  kapitoly.
• Aplikovat 2-4 kapky čistého oleje na 

postiženou oblast 2x denně.
• Nakapat 6-10 kapek na 1 lžičku běžného 

pleťového mléka a aplikovat denně nebo 
podle potřeby.

• Přiložit teplý obklad s 1-2 kapkami vy
braného oleje na záda 3x týdně.
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VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více informací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této kapitoly.
• Užívat 1 kapsli s doporučenými oleji Ix 

denně.

$

$

$

Puchýře se vytvoří, pokud se tekutina 
zachytí pod kůží následkem  zranění, che
mických popálenin, spálenin a m ikrobiál
ního zam oření způsobeného plíšňovými 
a virovými chorobami jako je herpes sim 
plex, plísňové onemocnění nohou atd.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: tea tree, myrha, le

vandule, řím ský nebo pravý heřm ánek, 
nard, smil 

SMĚSI: Purification, Melrose, Valor 
PÉČE O TĚLO: KRÉMY, MASTI A SP R E JE :  Lava- 

Derm Cooling Mist, růžová mast. Gene
sis Hand & Body Lotion

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo sm ě
si olejů čisté nebo ředěné v závislosti na 
použitých olejích.

• Zředit 50/50 a aplikovat na oblast 
puchýřů 3-6x denně.

• S tříkat LavaDerm každých 30 m inut 
nebo podle potřeby.

• Jemně nam azat růžovou m ast na posti
žené místo, aby se pokožka udržovala 
vláčná a vlhká.

Rakovina patří mezi nejsložitější 
a nejobtížnější lidské choroby z hlediska 
léčení. Pacient s diagnózou rakoviny by 
se měl pro prim ární péči vždy obrátit na

svého lékaře. U mnohých pacientů, k teří 
nepodcenili péči lékaře a současně zvolili 
p řírodní postup a principy uvedené v této  
sekci, rakovina úspěšně ustoupila.

Je důležité si uvědomit, že mnoho p ří
rodních terapií, zejména těch s použitím  
esenciálních olejů, funguje nejlépe v ra 
ných stádiích rakoviny. Ve skutečnosti 
všechny klinické studie ukazují, že kadidlo 
je pro mnoho druhů rakoviny inhibitor 
číslo jedna. Citrusové oleje s vysokým 
obsahem d-limonenu, včetně pomeranče, 
g rapefru itu  a m andarinky zelené, fungují 
lépe při prevenci rakoviny než při léčbě 
rakoviny, i když testy  ukázaly, že mají 
silné, protirakovinné účinky ve všech 
stádiích rakoviny.

Studie z roku 1996 v londýnské nemoc
nici Charing Cross docílila tém ěř 15% 
rem ise u pacientů s pokročilou rakovinou 
tlustého střeva a prsu pomocí dávek 1-15 
g d-limonene z pom erančového oleje, p ři
čemž to byla jejich jediná léčba. V n ěk te
rých případech prodloužila léčba pomocí 
limonenu životy pacientů, k terým  zbývalo 
pouze několik týdnů nebo měsíců života až 
na 18 měsíců^.

Základ p řírodn í léčby rakoviny: 
Emoce a rakovina

Rakovina má být vždy léčena nejprve 
objevením podprahových emocí, k teré 
přispěly ke vzniku onemocnění. V mnoha 
případech negativní emoce a traum ata 
rakovinu spustily, ale mohou také podpo
rovat m etastáze. Jakýkoliv druh  negativní 
emoce -  hněv, strach, zlost, bezmocnost, 
opuštění -  může způsobit, že se rakovina 
šíří rychleji.

Pokud jsou esenciální oleje použity jako 
základ program u em ocionální péče, mo
hou m ít silné pozitivní účinky pro zlepšení 
p řístupu  a em ocionální pohody a potenci
álního výsledku nemoci. Směsi esenciál
ních olejů, jako např. W hite Angelica, Re
lease, Grounding, Inner Child, Trauma Life,
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Forgiveness, Joy, Common Sense, Hope, 
Believe, Peace & Calming, Valor a SARA, 
mohou tvořit s třed  jakéhokoli schém atu 
em ocionální péče.

Č ištění a o d s traň o v á n í toxinů
Průmyslové znečišťující látky jako např. 

benzen a olovo spolu s civilizačními toxiny, 
jako je cigaretový kouř, chemikálie, hetero- 
cyklické aminy z připáleného m asa a m no
ho dalších, přispívají k převážné většině 
druhů rakoviny. K toxickému přetížení 
v těle mohou p řispět dokonce denní záření 
z počítačů, mobilních telefonů a obrovské
ho m nožství elektrických spotřebičů.

Dnešní prům ysl rychlého občerstvení je 
hlavním  viníkem  v prodeji jídla s velkým 
nedostatkem  živin, k teré konzumujeme. 
P ředvařené jídlo je velmi rychlé a poho
dlné, ale stojí za hrozbu pro naše zdraví? 
Kosmetika, laky na vlasy, barviva, mýdla, 
barvy  a domácí čisticí p ro středky  se p ři
dávají k nekonečném u seznam u znečišťu
jících látek v našem  p ro střed í a toxicitě, 
k teré jsme vystaveni.

Abychom pomohli snížit riziko vzniku 
rakoviny, je důležité om ezit vystavová
ní se těm to látkám  a zm ěnit naši stravu  
a produkty, k teré používám e v našem  
prostřed í. Za každou cenu bychom se měli 
vyhnout chemickým látkám , protože po
škozují buněčnou DNA, snižují imunitu, 
podporují onkogeny (geny, k teré může 
prom ěnit norm ální buňky na nádorové 
buňky] a urychlují vznik rakoviny.

O čista a ch e la tace
Každý program  proti rakovině by měl 

začít obdobím očisty. Očista a chelatace 
může pomoci odstran it něk teré usazeniny 
toxinů a petrochem ikálií, k te ré mohly na 
začátku rakovinu spustit.

Půst může být jedním  z nejsilnějších 
dostupných nástro jů  proti rakovině, a to 
zejména v raných stádiích. Každý, kdo je 
v pokročilém  stádiu  rakoviny, se musí

čistit velmi pomalu, aby viděl, jak tělo 
reaguje. Okamžité hladovění a pouze pití 
džusů může být pro nemocné tělo ohrožu
jící. Ve všech případech je po třeba použít 
zdravý rozum.

Esenciální oleje, k teré zlepšují funkci 
ja ter a podporují glutathion, mohou tvořit 
těžiš tě  jakéhokoli detoxikačního progra
mu. Studie na Johns Hopkins University 
prokázaly, že pomerančové a citrónové 
esenciální oleje podsta tně zvyšují hladinu 
glutathionu v játrech a tlustém  střevě, což 
má blahodárné účinky na detoxikaci.

Chelatace může být obzvláště důležitá 
při odstraňování karcinogenních kovů 
z těla. Studie v Německu ukázaly, že p ře
chodné kovy jako je železo, rtuť, olovo, 
zinek, nikl a kadm ium  se mohou hrom adit 
ve vysokém m nožství v nádorech, zejmé
na v tkán i karcinom u prsu. Řada chelátů 
odstraňující ty to  kovy může být nesm írně 
prospěšná v nejranějším  stadiu rakoviny^®.

Rýžové otruby jsou dobrým  chelátorem 
kovů a obsahují protirakovinné fytonutri- 
enty, jako je gama oryzanol, a další slouče
niny. Jsou rovněž bohaté na arabinoxylany, 
k teré stimulují im unitu a zvyšují úm rtnost 
rakovinných buněk^^

Kustovnice čínská (Ningxia wolfberry] 
je bohatá na polysacharidy, k teré také 
posilují im unitu. Řada klinických výzkum 
ných studií ukázala, že sloučeniny obsa
žené v kustovnici mohou výrazně zlepšit 
rem isi rakoviny a to zejména v kombinaci 
s terapiem i stimulujícími imunitu.^^

Čistící p ro d u k ty  vhodné pro  většinu  
rakovin:

Mnoho produktů  podporuje tělo v jeho 
očistném  procesu. Není vhodné užívat 
všechny čisticí prostředky, je třeb a  se roz
hodnout, k teré z nich chcete brát a v jakém 
m nožství od každého produktu. Napište si 
svůj program  tak, abyste jej mohli důsled
ně dodržovat. Začněte pomalu, aby se tělo 
nastavilo a mohlo se začít čistit.
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OČISTA: Essentialzyme, Detoxzyme, Poly- 
zyme, JuvaPower, JuvaTone, ComforTone, 
Di-Gize, GLF, Juva Cleanse, Juva Flex, 
NingXia Red džus.

EMOCIONÁLNÍ PODPORA: kadidlo posvát
né, kadidlo, levandule, svaté dřevo, 
růže, ylang ylang. Acceptance, Believe, 
Brain Power, Common Sense, Dream 
Catcher, Gathering, Envision, Forgi
veness, Gratitude, Harmony, Hope, Joy, 
Live w ith Passion, Motivation, P resent 
Time, Peace & Calming, RutaVaLa, The 
Gift, Transform ation, Valor, W hite An
gelica

Fázový program  užívání enzym ů
Essentialzyme (dříve Megazyme) byl 

pro tento protokol vytvořen v roce 1984 
pro osoby trpící degenerativním  onemoc
něním jako je rakovina.

FÁZE 1: Užívat 3 kapsle 3x denně. Každý 
den zvyšovat o 1 kapsli, dokud vám 
nebude špatně. Pak přerušit užívání 
Essentialzyme na 24-36 hodin.

FÁZE 2: Užívat 4 kapsle 3x denně. Denně 
zvyšovat o 1 kapsli, dokud vám nebude 
špatně. Pak odpočívat (přerušit) znovu 
na 24-36 hodin.

FÁZE 3: Užívat 5 kapslí 3x denně. Denně 
zvyšovat o 1 kapsli, dokud vám nebude 
špatně. Znovu odpočívat po 24-36 hodin. 

FÁZE 4: Začít znovu na množství, k teré jste 
užívali před nevolností po fázi 3. Napří
klad: Pokud jste užívali 18 kapslí, užívali 
jste 6 kapslí 3x denně v den, kdy se vám 
udělalo špatně.

Proto začněte fázi 4 znovu se 6 kaps
lemi 3x denně a pokračujte s tím to 
m nožstvím  po dobu 6 týdnů.

FÁZE 5: V 7. týdnu začněte celý program  
znovu. To znam ená začít znovu na fázi 
1 a zvyšovat m nožství o 1 kapsli denně, 
dokud se opět nedostaví nevolnost nebo 
zvracení. Opakovat a pokračovat po 
dobu 6 týdnů, jak je popsáno výše.

Pokud doktor stanoví, že jste v remisi, 
m ůžete užívat 5-10 kapslí denně po dobu 
jednoho roku, 6 dní v týdnu.

Udržování: Užívat 5-10 kapslí Essential
zyme 3x denně.
VAROVÁNÍ: Toto je velmi důsledný program , 

k terý  byste předtím , než začnete, měli 
konzultovat s lékařem  a dbát na to, aby 
lékař m onitoroval váš pokrok během 
program u.

Proč funguje p ů s t
Nový výzkum  odhalil, že inzulínové re- 

ceptory odlišují rakovinné buňky od nor
málních buněk. Rakovinné buňky mají lOx 
větší počet inzulínových receptorů  než 
norm ální buňky. Přebytečný inzulín může 
neúm ěrně stim ulovat rakovinné buňky 
v porovnání s dobře diferencovaným i 
buňkami.Jelikož rakovinné buňky rychle 
rostou, vyžadují mnohem více glukózy 
(krevního cukru) než norm ální buňky.

Nejúčinnější způsob jak snížit inzu
lín a hladinu glukózy v krvi je půst. Dr. 
Bernard Jensen používal k odstranění 
m etastatického karcinom u p rosta ty  
IBOdenní půst, skládající se původně pou
ze ze šťávy z ječmene. Dokonce i částečný 
půst, kdy se ze stravy  odstran í rafinované 
sacharidy a energetický příjem se sníží na 
500-1000 kalorií, může být potenciálně 
velmi terapeutický.

Zjištění citlivosti na horm ony
Ženy, k teré mají rakovinu prsu, vaječ- 

níků, dělohy nebo děložního čípku jsou 
ve většině případů citlivé na receptor 
estrogenu. Avšak lékaři, aniž by stanovili, 
zda má pacient rakovinu v raných fázích 
vývoje, pokračují v podávání a doporučo
vání HST (horm onální substituční terapie) 
založené na xenoestrogenech, k teré po
cházejí z petrochem ických látek a podpo
rují a způsobují rakovinu.

Musíme však pochopit mechanism us 
toho, co se děje. Nejprve cholesterol
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postupuje sm ěrem  k pregnenolonu, pak 
k progestogenu a poté k androgenům , k te 
ré se rozdělují a přesunují se na vaječníky 
a varlata.

Androgeny ve vaječnících, tzv. andros- 
tendiony, prochází přes bazální m em brá
nu, kde jsou přem ěněny na ženské pohlav
ní horm ony estrogenů, jako je estradiol, 
estron  a estriol. Vaječníky produkují 
především  estradiol. V ětšina volně kolují
cího estronu  pochází z přem ěny estradiolu 
v játrech a to i přesto, že vaječníky produ
kují malé m nožství estronu.

Játra hrají důležitou roli jako chemická 
laboratoř těla. Vzhledem k tomu, že já tra  
jsou největším  orgánem  pro ukládání tuku 
v těle, zadržují rakovinotvorné petroche- 
mikálie známé jako xenoestrogen. Xeno- 
estrogeny narušují přem ěnu estradiolu 
a způsobují rozdělení estronu.

Toto rozdělení bude buď negativní nebo 
pozitivní. Pokud se estradiol přem ění na 
16-alfa-hydroxyestron, k te rý  způsobuje 
rakovinu, estron  se bude vázat na estro- 
genní receptory  v ženských a mužských 
pohlavních orgánech. Pokud se estradiol 
přem ění na 2-hydroxyestron, protirako- 
vinný steroidní hormon, nebude se vázat 
ani d rže t recep torů  a chrán it je tak  před 
škodlivým estronem . Toto způsobuje letitý  
spor mezi specialisty  na p řírodn í léčbu 
a alopatickým i lékaři.

P řírodní horm ony produkované v těle 
se označují jako steroidní hormony. Syn
tetické horm ony se nazývají nesteroidní 
hormony. Většina lidí nechápe, že ro stlin 
né horm ony nejsou ani stero idní ani n es te 
roidní. Jsou to přírodn í fytohormony, k te 
ré podporují produkci 2-hydroxyestronu, 
protirakovinného hormonu, k te rý  se ani 
neváže ani nedrží m íst recep torů  na rozdíl 
od nesteroidních hormonů, k teré způsobu
jí zánět a cysty na vaječnících.

Neexistuje žádný důkaz, že fytohorm o
ny stimulují rakovinu spuštěnou estroge- 
ny. Fytohorm ony jsou stejné jako hormony

podporující chemické sloučeniny, k teré se 
nacházejí v esenciálních olejích z fenyklu, 
šalvěje muškátové, meduňky, citrónové 
trávy, šalvěje lékařské apod.

Také není žádný důvod k obavám z po
travin, pokud to nejsou geneticky upra
vené potraviny, např. sója. Byliny jako je 
ploštičník hroznovitý nestim ulují rako
vinu spuštěnou estrogeny. Jednoduše to 
nejsou ani steroidní ani nesteroidní stim u
lující hormony.

Dalším problém em je porozum ění faktu, 
že metabolické enzymy jsou pro usnadně
ní přem ěny steroidních horm onů nutné. 
Pokud jsou tělo a já tra  toxické, nastává 
vážný problém - vy tváří se nedostatek 
metabolických enzymů.

V nepřítom nosti metabolických enzymů 
a při toxických játrech je estradiol převe
den na 16-alfa-hydroxyestron, což je hor
mon způsobující rakovinu.

Hormony přirozeně se vyskytující 
v mléce vyžadují, aby metabolické horm o
ny zajistily, že jsou přem ěněny na 2-hyd
roxyestron. Když mléko prochází paste- 
rizačním  procesem, ničí se enzymy po
třebné pro přem ěnu na 2-hydroxyestron 
a mění se na rakovinotvorný 16-alfa-hyd
roxyestron.

Essentialzym e je metabolický enzym 
důležitý pro každodenní prevenci a dobré 
zdraví.

Pasterované mléko také představuje 
problém, protože mléko obsahuje s te 
roidní horm ony podávané jako krmivo 
kravám. Pokud jsou mléčné výrobky 
pasterované a homogenizované, ať je to 
mléko, sýr, máslo, cottage sýr, nebo jiný 
produkt obsahující stero idní hormony, 
pasterizace zničí p řírodní enzymy, čímž 
zabrání produkci 2-hydroxyestronu, p ro ti
rakovinného steroidního hormonu. Místo 
toho dochází k přem ěně na 16-alfa-hyd- 
roxyestron, horm on způsobující rakovinu.

Zde začíná celá kontroverze a neporozu
mění rakovině spuštěné estrogeny se s tá 
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vá problémem. Je očividné, že zpracované 
a nezpracované potraviny ovlivňují naše 
zdraví.

To se nevztahuje pouze na ženy, ale platí 
také pro muže. Věřte tomu nebo ne, i muži 
mají estrogen a stejným způsobem  reagují 
jak na fytoestrogen tak  na m ykoestrogeny 
(estrogeny produkované plísní v usklad
něném obilí), k teré stimulují produkci
16-alfa-hydroxyestronu. Pokud by se po
zornost zam ěřila převážně na konzumaci 
nezpracovaných potravin, na očistu jater 
od toxinů, petrochem ikálií, nestrávených 
nečistot a na zlepšení a tvorbu rezervy 
metabolických enzymů, vyskytovalo by se 
méně případů rakoviny.

Rakovina a an tio x id an ty
Před zahájením jakéhokoliv antioxi- 

dačního program u se doporučuje požádat 
o radu zdravotního specialistu. Některé 
studie prokázaly, že určité antioxidanty 
mohou snižovat účinnost některých typů 
chemoterapie, např. cy tostatika cisplatina. 
A. Pace ve své studii na lidech z roku 2010 
nicméně zjistil, že vitam in E měl neuro- 
protektivní účinky proti závažným nežá
doucím účinkům cisplatiny.

Velké m nožství dalších studií zjistilo 
opak a ukázalo, že antioxidanty mohou 
zlepšit rem isi a prognózu pacientů.
V případě léčby ozařováním  se v řadě 
dobře kontrolovaných studií zjistilo, že 
antioxidanty mohou u pacientů výrazně 
zlepšit výsledky a působit proti poškození 
a potlačení imunity, k teré způsobily ty to  
terapie.

Podobně jako esenciální oleje, k teré 
chrání buněčnou DNA, vykazují antioxi
danty vynikající výsledky při prevenci 
rakoviny a v nejranějších stádiích rako
viny. S postupem  rakoviny rychle klesá 
pravděpodobnost smysluplných rem isí na 
základě pouhého použití antioxidantů.

Výzkum provedený na Brigham Young 
University v Provo, v Utahu a výzkum ném

PRŮVODCE POUZÍTIM

ústavu UNLV Cancer Research Institu te 
určil některé inhibiční esenciální oleje, 
k teré nejlépe působí proti různým  d ru 
hům nádorových buněčných linií. Tyto 
oleje byly rovněž testovány na svou ne- 
toxicitu vůči norm álním  buňkám .

Z ánět a rakovina
Souvislost mezi rakovinou a zánětem  se 

v posledních letech zvětšila. Je dobře zná
mo, že salicyláty v aspirinu mají vysoké 
protizánětlivé účinky a význam ně snižují 
riziko rakoviny tlustého střeva.

Přírodní salicyláty v esenciálním  oleji 
libavky jsou s tru k tu ro u  velmi blízké ky
selině acetylsalicylové v aspirinu. Podle 
Erica Leiberta z H arvardské univerzity je 
libavkový olej o 40%  silnější než ekviva
lent aspirinu s velmi podobnými protizá- 
nětlivým i vlastnostm i.

Silné protizánětlivé účinky hřebíčku 
byly zkoum ány jako potenciální chemo- 
preventivní látka působící na rakovinu 
plic^^. Biochemické alfa-hum uleny v oleji, 
k teré byly také nalezeny v jedli balzám o
vé [Idaho) a kopaivě, prokázaly, že díky 
protizánětlivým  účinkům  mají význam né 
vlastnosti při prevenci proti rakovině^"^.

Oleje z kadidla a z jehličnanů jako jedle 
balzámová obsahující 1-limonene přichází 
do popředí pozornosti v oblasti výzkum u 
rakoviny v různých studijních program ech 
léčby rakoviny na univerzitách Oklahoma 
State University, Wake Forest University 
a na vysoké škole veterinárn í medicíny 
Virginia-M aryland Regional College of 
V eterinary Medicine.

L-limonene nacházející se v kadidle 
a jedli balzámové (Idaho) ukazuje pozo
ruhodnou schopnost potlačit rů s t nádoru, 
zejména v melanomu. Kyselina boswellová 
nacházející se v klejopryskyřici kadidla 
také prokázala, že má silné protizánětlivé 
účinky. Zkoumána byla také schopnost 
pryskyřice m yrhy potlačovat různé druhy 
rakovin, včetně rakoviny prsu.
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PROTIZANETLIVE ESENCIÁLNÍ OLEJE VHODNÉ 

PRO VĚTŠINU RAKOVIN: kadidlo, hřebíček, 
jedle balzám ová (Idaho], svaté dřevo, 
rojovník, myrha, libavka

Im unita a rakovina
Posílení im unitní funkce je životně dů

ležitou součástí tradičního i doplňkového 
přístupu  k rakovině. Chemoterapie a oza
řování může zničit populace T-lymfocytů 
a NK buněk (p řírodn í zabiják, z angl. NK = 
natu ra l killer], k te ré  jsou zodpovědné za 
boj proti rů stu  nádoru. Některé p řírodní 
látky mohou obnovit hladinu těchto rozho
dujících im unitních složek.

DOPLŇKY ZLEPŠUJÍCÍ IMUNITU VHODNÉ PRO 

VĚTŠINU RAKOVIN: ImmuPro, Super C, Su
per C Chewable, M aster Formula HIS 
nebo HERS, Essentialzyme, Detoxzyme, 
Carbozyme, MultiGreens, NingXia Red 
džus

JEDNODUCHÉ OLEJE: Kadidlo posvátné 
[Boswellia sacrá), kadidlo {^Boswellia 
carteri), jedle balzám ová (Idaho], santál, 
svaté dřevo, yzop, tym ián, hřebíček, tea 
tree

SMĚSI OLEJŮ: Citrus Fresh, Thieves, Exo
dus II, Melrose, GLF, ImmuPower, 3 Wise 
Men, Di-Gize

■  RAKOVINA KŮŽE
Kadidlo, tym ián, santál, grapefruit, 

yzop, pelyněk estragon

■  RAKOVINA PRSU
Kadidlo, santál, m yrta, jedlovec

■  RAKOVINA PROSTATY
Kadidlo, šalvěj lékařská, červený cedr, 

tym ián, santál, m yrta, kopr

■  RAKOVINA PLIC
Kadidlo, svaté dřevo, santál, hřebíček, 

tym ián, yzop

■  KARCINOM DĚLOŽNÍHO ČÍPKU
Pačule, santál, galbanum, kozlík, kadi

dlo, jedlovec, douglaska, yzop, m uškátový 
oříšek, pelyněk estragon

Dávkování
Esenciální oleje doporučené jako sou

část terapie by se měly používat v počá
tečních dávkách 800 mg (cca 20 kapek]
2x denně. P řidat 1-3 kapky m áty peprné, 
aby se zabránilo refluxu žaludečních šťáv. 
Tuto dávku je možné zvyšovat podle po
třeby  (až 6 kapslí denně].

Může být nezbytné v průběhu 90 dnů 
stříd a t několik různých esenciálních olejů 
proto, aby si rakovinné buňky nevyvinuly 
rezistenci na konkrétn í esenciální olej. 
Stejný olej by se před  změnou na jiný olej 
neměl používat déle než 3 až 4 týdny.

REVMATICKÁ HOREČKA

Revmatická horečka je způsobená infek
cí streptokoka, k terá prim árně postihuje 
děti (obvykle před dosažením věku 14 let]. 
Může vést k zánětu, k terý  poškozuje srdeč
ní svalovinu a chlopně.

Revmatickou horečku vyvolává stejný 
rod bakterií, k te rý  způsobuje strep toko
kový zánět nosohltanu a spálu. Esenciální 
oleje rozptylované vzduchem mohou 
pomoci snížit pravděpodobnost nákazy. 
Esenciální oleje, jako je saturejka, rozm a
rýn, tea tree, tym ián, svaté dřevo, kadidlo, 
modrý eukalyptus a oregano, mají silné 
antim ikrobiální účinky.

Pokud již došlo k nákaze, je užitečné použít 
esenciální oleje pomocí Raindrop techniky.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: saturejka, máta, ty 

mián, rozm arýn, černý pepř, oregano, 
hřebíček, tea tree, m odrý eukalyptus, 
kadidlo, svaté dřevo, cistus 

SMĚSI OLEJŮ: Melrose, Exodus II, Thieves, 
ImmuPower

i
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DOPLŇKY: ImmuPro, Super C, Super C Che- 
wable, Sulfurzyme, Longevity Softgels, 
Inner Defense, M aster Formula HIS nebo 
HERS, NingXia Red, Essentialzyme, Mi
neral Essence

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 60 m inut 3x denně.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
informací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiďte pokyny na začátku této  kapitoly.
• N atřít 3-5 kapek oleje zředěného 50/50 

na chodidla a pod ušní boltce na místo, 
kudy prochází krční tepna.

• Každý týden použít Raindrop techniku.

Rozrušení je způsobeno oslabeným nervo
vým systémem, nedostatkem spánku, fru
strací a je často důsledkem přetížení jater.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: levandule, pomeranč, 

řím ský heřm ánek, vetiver, okotea, kozlík
SMÉSI OLEJŮ: Forgiveness, Peace & Calming, 

Surrender, Humility, W hite Angelica, 
Tranquil RoII-On, Stress Away RoII-On

DOPLŇKY: ImmuPro, Super B, JuvaTone, 
MegaCal

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem doporučené oleje 
každé dvě hodiny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky oleje vlastního výbě
ru do dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi 
nos a inhalovat 2-3x denně nebo podle 
potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky doporučeného oleje 
na vatový tam pon nebo tkaninu a polo

PRÜVODCE POUZÍTIM

žit do ventilátoru v domě, autě, hotelo
vém pokoji atd.

• Pokud se rozptyluje vzduchem v noci při 
spaní, nastav te požadovanou dobu na 
autom atickém  v y p ín á n í.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji. Pro získání více infor
mací nebo aplikaci olejů na pokožku se 
řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 1-2 kapky čistého nebo ne

ředěného oleje na spánky a zadní část 
krku podle potřeby

• Lze také aplikovat 1-2 kapky na Vita 
Flex body mozku a srdce

• Užitečná a osvěžující je 1 kapka pod nos.
• Položit teplý obklad s 1-2 kapkam i vy

braného oleje přes záda

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA (RS)

R oztroušená skleróza je progresivní 
onem ocnění nervového systému, mozku 
a míchy, při k teré se v centrálním  nervo
vém systém u vyskytuje zánět a dochází 
se snížení kvality života. Časem se zničí 
myelinové pochvy chránící nervy, což vede 
ke zpom alení nebo zablokování nervového 
přenosu.

RS je autoim unitní onemocnění, při k te 
rém  vlastn í im unitní systém  těla napadá 
nervy. Někteří vědci věří, že RS vyvolává 
virus, zatímco jiní tvrdí, že má silný gene
tický nebo environm entální základ. 
PŘÍZNAKY:

• Svalová slabost končetin
• Zhoršující se koordinace a rovnováha
• Pocity necitlivosti nebo brnění
• Spatná pozornost nebo pam ěť
• Vady řeči
• Inkontinence
• Třes
• Závratě
• Z tráta sluchu

H
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D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: jalovec, libavka, ka

didlo, rozm arýn, bazalka, smil, máta, 
tym ián, m ajoránka 

SMĚSI OLEJŮ: PanAway, Valor, Valor Roll- 
-On, Aroma Siez, Acceptance, Awaken 

Recept na RS:
• 2 kapky smilu
• 4 kapky libavky
• 5 kapek rozm arýnu
• 2 kapky bazalky
DOPLŇKY: Sulfurzyme, MultiGreens, Power 

Meal, Essentialzyme, Mineral Essence, 
MegaCal, Super C, Super C Chewable, 
Super B, NingXia Red džus 

TĚLOVÉ KRÉMY A SÉRA: Regenolone M oistu
rizing Cream, Progessence Plus Serum

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněm i nos 
a inhalovat během  dne podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky doporučeného oleje 
na vatový tam pon nebo tkaninu a vložit 
do ven tilá toru  v domě, autě, hotelovém 
pokoji atd.

• Pokud se rozptyluje vzduchem v noci při 
spaní, nastav te  autom atické vypínání na 
požadovaný čas.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více inform ací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 1-3 kapky oleje zředěného 

50/50 na reflexní body mozku na čele, 
spáncích a na kostnatých výběžcích za 
ušním  boltcem (přím o za ušima).

• Aplikovat přím ým  tlakem  6-10 kapek 
oleje zředěného 50/50. M asírovat od 
záhlaví na krk a podél páteře.

Udržení d an éh o  stavu  
ro z tro u šen é  sklerózy (RS)

J e d n ím  z n e j j e d n o d u š š í c h  z p ů s o b ů  ja k  

n e d o p u s t i t ,  a b y  se  p ř í z n a k y  RS horš i ly ,  je  

u d r ž e t  n í z k o u  t e p l o t u  t ě l a  a  v y h n o u t  se  

p o b y t u  v  t e p l e  n e b o  fy z i c k ý m  a k t iv i t á m ,  

k t e r é  t ě lo  z a h ř ív a j í  (v č e tn ě  t e p l é  s p r c h y  

n e b o  c v ičen í ) .  S t u d e n é  k o u p e le  a  r e l a x a č 

n í  p l a v á n í  j s o u  d v ě  n e j le p š í  a k t i v i t y  n a  

z m í r n ě n í  p ř í z n a k ů .

Tep lo  je  t o  n e jh o r š í ,  co m ů ž e m e  p r o  

RS u d ě l a t .  P o k u d  p a c i e n t  s RS v y k a z u j e  

s t á l e  z á v a ž n ě j š í  p ř í z n a k y ,  s n í ž í m e  p a c i 

e n t o v u  t ě l e s n o u  t e p l o t u  (až o 2°C) t ím ,  

ž e  p a c i e n t a  p o l o ž í m e  n a  s tů l ,  p ř i k r y j e m e  

p o k r ý v k o u ,  l e d e m ,  s p r c h o v ý m  z á v ě s e m  

a d e k o u  (v t o m t o  p o ř a d í )  p o  d o b u  10 až  

15 m i n u t  n e b o  p o k u d  je  to  m o ž n é  i déle .  

P a c i e n t  v á m  m ů ž e  s d ě l i t ,  j a k  s e  cítí . V e t ř e 

t e  e s e n c i á l n í  o le je  do  c h o d id e l  a  s l e d u j t e  

je j ich  e fe k t .

• Nakapat několik kapek oleje na mycí 
kartáč a důkladně v tíra t podél páteře. 
Vždy používat p řírodní kartáč, jelikož 
oleje mohou rozpouště t plastové sou
části.

• Používat Raindrop techniku 3-4x m ě
síčně.

Denní režim pro RS:
1. Aplikovat 4-6 kapek čistého oleje sm i

lu, libavky, rozm arýnu a m áty pomocí 
Raindrop techniky podél páteře. Lehce 
vm asírovat oleje ve sm ěru paralýzy RS. 
Například pokud RS paralýza postihuje 
dolní část páteře, m asírovat sm ěrem  
dolů. Pokud postihuje horní část páteře, 
m asírovat sm ěrem  nahoru. Následuje 
studený obklad po dobu 30 m inut (stu
dený obklad obměňovat podle potřeby).

2. Aplikovat 4-6 kapek Valor na páteř. Po
kud RS postihuje nohy, v tíra t podél pá
te ře  sm ěrem  dolů. Pokud postihuje krk, 
v tíra t podél páteře sm ěrem  nahoru.
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3. Aplikovat 2-3 kapky olejů cypřiše 
a m ajoránky na zadní část krku a na to 
nakapat 2-3 kapky Aroma Siez.
Pro vyjádření další emocionální pod

pory nemocnému s příznaky RS používat 
Acceptance a Awaken. Buďte trpěliví. 
Překonání RS představuje dlouhodobé 
úsilí.

Klinické studie u kustovnice čínské 
[Lycium barbarům) prokázaly, že má an- 
tisenilní účinky. Klinické studie Centra 
zdravotních věd na Coloradské universitě 
ukázaly, že pokrm y s vysokým obsahem 
antioxidantů, jako např. špenát obsažený 
v JuvaPower a borůvky obsažené v Nin- 
gXia Red džusu, výrazně zlepšily vzdělá
vání a poznávací schopnost.^*^

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: máta, vetiver, kadidlo, 

rozm arýn, bazalka, kardam om  
SMĚSI OLEJŮ: Clarity, M-Grain, Brain 

Power, Common Sense 
DOPLŇKY: NingXia Red džus, PD 80/20, 

Omega Blue, M aster Formula HIS nebo 
HERS, Essentialzyme

Aplikace a použití
INHALACE:
• Rozptylovat oleje vlastního výběru po 

dobu 30 m inut každé 4-6 hodiny nebo 
podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky oleje vlastního vý
běru do dlaní, prom nout, p řek rý t dla
němi nos a inhalovat během dne podle 
potřeby.

• Pokud se rozptyluje vzduchem v noci při 
spaní, nastavte autom atické vypínání na 
požadovaný čas.

POVRCHOVÉ:
• Aplikovat 1-2 kapky čistého [neředěné

ho) oleje na spánky a zadní část krku, 
podle potřeby.

SENNÁ RÝMA (ALERGICKÁ RINITIDA)

Senná rým a je alergická reakce vyvo
laná vzdušným i alergeny [pyl, zvířecí 
chlupy, peří, roztoči atd.), k teré způsobují 
uvolnění histam inů a následný zánět nos
ních cest a dutin. Vážnější forma respi- 
rační alergie je astm a, k teré se projevuje 
v hrudníku a plicích.

Příznaky: Zánět nosních cest, dutin a oč
ních víček, k terý způsobuje kýchání, ucpaný 
nos, dušnost a slzící, červené a svědící oči.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: fenykl, heřm ánek 

pravý, levandule, m odrý eukalyptus, 
heřm ánek římský, máta, libavka 

SMĚSI OLEJŮ: Di-Gíze, Harmony, Valor, Juva 
Cleanse, Valor Roll-On, R.C., Raven 

DOPLŇKY: ComforTone, Detoxzyme, Essen
tialzyme, JuvaPower, JuvaTone, MultiG- 
reens, Sulfurzyme

Aplikace a použití
INHALACE:
• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 

výběru po dobu 30 m inut každé 2 hodi
ny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky doporučeného oleje 
na vatový tam pon nebo tkaninu a vložit 
do ventilátoru  v domě, autě, hotelovém 
pokoji atd.

• Pokud se rozptyluje vzduchem v noci při 
spaní, nastav te autom atické vypínání na 
požadovaný čas.

VNITŘNÍ POŽITÍ:
Množství použitého oleje se u různých 

olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Užívat 2 kapsle Di-Gize nebo jiných po

žadovaných olejů 2x denně.
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2-3 kapky oleje p řidat do lžíce agáve, 
yakonu, javorového sirupu, medu, jogu
rtu  atd.
Požadované m nožství olejů nakapat do 
sklenice NingXia Red džusu, rýžového 
mléka, mandlového mléka, kozího mléka, 
mrkvového džusu nebo do vody a vypít.

se x u á l n í DYSFUNKCE
(viz  IMPOTENCE)

■  FRIGIDITAŽEN 

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: růže, ylang ylang, 

m uškátový oříšek, jasm ín 
SMĚSI OLEJŮ: En-R-Gee, The Gift, Joy, Valor, 

Valor Roll-On 
DOPLŇKY: EndoGize, Thyrom in, Mineral 

Essence, Super B, PD 80/20, MegaCal, 
ImmuPro

TĚLOVÉ KRÉMY A SÉRA: Progessence Plus 
Serum, Prenolone Plus Body Cream

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem 3-5x denně. 
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
inform ací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• M asírovat 4-6 kapek oleje zředěného 

50/50 na krk, ram ena a podbřišek až 
l-3x denně.

■  NADMĚRNÁ SEXUÁLNÍ TOUHA 
(OBĚ POHLAVÍ) 

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: myrha, levandule, 

m ajoránka, kozlík 
SMĚSI OLEJŮ: Peace & Calming, Acceptan

ce, Surrender

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky doporučeného oleje 
na vatový tam pon nebo tkaninu a vložit 
do ventilátoru  v domě, autě, hotelovém 
pokoji atd.

• Pokud se rozptyluje vzduchem v noci při 
spaní, nastav te autom atické vypínání na 
požadovaný čas.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitých olejích.

Pro získání více inform ací o aplikaci ole
jů na pokožku se řiď te pokyny na začátku 
této  kapitoly.
• M asírovat 4-6 kapek oleje zředěného 

50/50 na krk, ram ena a podbřišek až 
l-3x denně.

■  NEDOSTATEK LIBIDA (MUŽI) 

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: myrha, černý pepř, 

ylang ylang, zázvor, m uškátový oříšek, 
borovice, okotea 

SMĚSI OLEJŮ: SclarEssence, Mister, Live 
w ith  Passion, Transform ation, The Gift, 
Valor, Valor Roll-On, En-R-Gee 

DOPLŇKY: MultiGreens, P rostate Health, 
Sulfurzyme, EndoGize, Essentialzyme, 
Super B, Mineral Essence

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem 3-5x denně. 
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více

i
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informací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiďte pokyny na začátku této  kapitoly.
• Masírovat 4-6 kapek oleje zředěného 

50/50 na krk, ram ena a podbřišek l-3x 
denně.

■  NEDOSTATEK LIBIDA (ŽENY) 

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: pelargónie, ylang 

ylang, růže, šalvěj muškátová, m uškáto
vý oříšek, jedle balzámová (Idaho)

SMĚSI OLEJŮ: SclarEssence, Sensation, 
Lady Sclareol, Joy, Live w ith Passion 

DOPLŇKY: EndoGize, MultiGreens, Est- 
ro, Sulfurzyme, PD 80/20, Thyromin, 
FemiGen

TĚLOVÉ KRÉMY A SÉRA: Progessence Plus 
Serum, Prenolone Plus Body Cream

• Ylang ylang napom áhá vyrovnávat 
sexuální emoce a problémy se sexuální 
touhou. Její arom atické účinky zvyšují 
sexuální energii a zlepšují vztahy.

• Šalvěj m uškátová pom áhá s nedostat
kem sexuální touhy obzvláště u žen 
pomocí regulace a vyrovnání hladiny 
hormonů.

• Muškátový oříšek podporuje nervový 
systém  pro překonání frigidity.

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem 3-5x denně. 
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
informací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiďte pokyny na začátku této  kapitoly.
• Masírovat 4-6 kapek oleje zředěného 

50/50 na krk, ram ena a podbřišek až 
l-3x denně.

Schizofrenie je neurologické onem ocně
ní, k teré se projevuje zm atením  o vlastní 
totožnosti. Obvykle se začíná projevovat 
v pozdní adolescenci až časné dospělosti, 
přibližně kolem 30. let. Abnorm ální neu
rologické nálezy mohou zahrnovat celou 
řadu dysfunkcí včetně pomalé reakce, 
špatné pohybové koordinace, narušené 
sledování očima a narušen í smyslových 
vjemů.

Schizofrenie se obvykle týká dysfunkce 
v jedné nebo více oblastech, jako jsou m e
zilidské vztahy, práce, vzdělání nebo péče 
o sebe sama. Příčinou některých případů 
je údajně virová infekce.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: kardam om , cedrové 

dřevo, vetiver, m eduňka, rozm arýn, 
kozlík, máta, kadidlo 

SMĚSI OLEJŮ: Brain Power, Valor, Valor 
Roll-On, M-Grain, Clarity, Common Sense 

DOPLŇKY: Mineral Essence, MegaCal, 
NingXia Red džus, Super B, Power Meal, 
JuvaPower, kustovnice NingXia (sušená)

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru až 4-6x denně.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
inform ací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Dopřát si o šetřen í pomocí Raindrop 

techniky Ix týdně.
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Sklerodermie, jinak znám á pod názvem 
systém ová skleróza, je neinfekční, chro
nické a autoim unitní onem ocnění pojivové 
tkáně, způsobené nadprodukcí kolagenu. 
Nemoc může postihovat buď pokožku, 
nebo vn itřn í orgány, dokonce může ohro
zit život.

Skleroderm ie je mnohem častější u žen 
než u mužů.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: myrha, libavka, heř

m ánek pravý, kadidlo, kopaiva, levan
dule, pačule, santál 

SMĚSI OLEJŮ: Melrose, Aroma Siez, Thie
ves, Purification, SclarEssence 

R ecep t n a  sk le ro d e rm ii č. 1:
• 2 kapky heřm ánku pravého
• 1 kapka levandule
• 1 kapka pačule
• 2 kapky m yrhy
R ecep t n a  sk le ro d e rm ii č. 2:
• 2 kapky santálu
• 3 kapky myrhy
DOPLŇKY: FD 80/20, ICP, ComforTone, 

Essentialzyme, JuvaTone, JuvaPower, 
JuvaSpice (na saláty a vaření], Thy- 
romin. Mineral Essence, Power Meal, 
Sulfurzyme, Detoxzyme, Longevity 
Softgels

KRÉMY PRO PÉČI O TĚLO: Prenolone Plus 
Body Cream

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitých olejích.

Pro získání více inform ací o aplikaci ole
jů na pokožku se řiď te pokyny na začátku 
této  kapitoly.
• N atřít 4-6 kapek na po třebné m ísto 3x 

denně, zřed it 50/50. Denně s tříd a t pou
žívání Receptu č. 1 a Receptu č. 2.

Skolióza je neobvyklé boční vychýlení, 
zakřivení či deformace páteře. Liší se od 
hyperkyfózy (ohnutí h rudní páteře -  hrb) 
nebo hyperlordózy (prohnutí bederní 
páteře -  propadlost), k teré představují 
nadm ěrné zvýraznění existujícího zakři
vení páteře zepředu dozadu.

Zatímco některé případy skoliózy lze 
přisuzovat vrozeným  vadám, jako je např. 
roztroušená slkeróza, mozková obrna, 
Downův syndrom  nebo Marfanův syn
drom, převážná většina druhů skoliózy má 
neznám ý původ.

N ěkteří lékařští specialisté věří, že 
příčinou skoliózy mohou být dlouho trv a 
jící svalové křeče, k teré mají za následek 
vertebráln í anomálie. Jiní mají pocit, a ro s
toucí objem výzkum ných prací dokum en
tující tu to  hypotézu stále roste, že skolióza 
začíná těžko odhalitelným  zánětem  podél 
páteře způsobeným  latentním i viry. 
PŘÍZNAKY:

• Při předklonu je levá s trana zad vyšší 
nebo nižší než pravá s trana  (při pohledu 
zezadu).

• Jedna kyčel se zdá vyšší nebo výraznější 
než druhá.

• Nestejnom ěrné postavení ram en nebo 
lopatek.

• Pokud ruce visí volně, vzdálenost mezi 
levou paží a levou stranou  těla je jiná, 
než je vzdálenost mezi pravou paží
a pravou stranou  těla.
Raindrop technika se osvědčila jako 

účinná léčba skoliózy, zm írnění bolestí 
a zm enšení vychýlení.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: oregano, tym ián, ba- 

zalka, libavka, cypřiš, m ajoránka, m áta 
SMÉSI OLEJŮ: Aroma Siez, PanAway, Valor, 

Valor Roll-On 
DOPLŇKY: Mineral Essence, MegaCal,

Power Meal, Sulfurzyme, BLM, M aster
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Formula HIS nebo HERS, NingXia Red 
džus

MASÁŽNÍ OLEJE: Ortho Ease Massage Oil, 
Ortho Sport Massage Oil

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje neho 
směsi olejů čisté neho ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
informací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiďte pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 3-6 kapek oleje zředěného 

50/50 podél páteře neho podle potřeby.
• Začlenit Raindrop techniku 2-3x týdně.

■  ^

I

■  ^
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Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: smil, jalovec, pelargó- 

nie, máta, levandule, hazalka
SMÉSI OLEJŮ: Purification, Surrender, Awa

ken, Magnify Your Purpose

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny neho podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vyhraného oleje do 
dlaní, promnout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

POVRCHOVÉ:

Pro získání více inform ací o aplikaci ole
jů na pokožku se řiď te pokyny na začátku
této kapitoly.
• Aplikovat jednoduché oleje nebo směsi 

olejů čisté nebo ředěné v závislosti na 
použitých olejích.

• Aplikovat 1 kapku čistého oleje na va
tový tam pon a opatrně přiložit na ucho 
na otvor zvukovodu. Ponechat přes noc. 
NIKDY nekapat oleje přímo do ucha.

• Vmasírovat 1-2 kapky čistého oleje do 
obou ušních lalůčků, za uši a podél čelis
ti kolem Eustachovy trubice.

Sluchový Vita Flex režim:
• Aplikovat 1-2 kapky čistého oleje smi- 

lu na oblast vně otvoru zvukovodu 
prostřednictv ím  konečků p rstů  nebo 
pomocí vatové tyčinky. NEKAPAT olej 
do ucha.

• Po aplikaci smilu uchopit pevně ušní 
lalůčky a lOx jimi opsat kruh, což stim u
luje absorpci a oběh v ušním  kanálku.

■  TINNITUS 
(ŠELEST, HUČENÍ V UŠÍCH) 

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: smil, jalovec, pelargó- 

nie, máta, levandule, hazalka

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
din nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
sm ěsi olejů čisté nebo ředěné v závis
losti na použitém  oleji nebo olejích. Pro 
získání více inform ací o aplikaci olejů na 
pokožku se řiď te pokyny na začátku té to  
kapitoly.
• M asírovat 1-2 kapky čistého oleje na 

spánky, čelo a zadní část krku.
• Aplikovat 1 kapku na konečky p rstů  

nohou a rukou tak, aby se oleje dostaly 
do Vita Flex drah.

Sluchový Vita Flex režim:
• Aplikovat 1-2 kapky čistého oleje sm i

lu na oblast vně otvoru zvukovodu 
prostřednictv ím  konečků p rstů  nebo 
pomocí vatové tyčinky. NEKAPAT olej 
do ucha.

• Po aplikaci smilu uchopit pevně ušní 
lalůčky a lOx jimi opsat kruh, což stim u
luje absorpci a oběhu v ušním  kanálku.
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SNĚŤ (GANGRÉNA)

POZNÁMKA: Stejně jako u všech závažných 
zdravotních stavů se při podezření na 
gangrénu okam žitě obraťte na lékaře. 
Gangréna znam ená odum ření nebo roz

pad živé tkáně způsobený nedostatkem  
prokrvení. N edostatek krve může způsobit 
k revní sraženina, arterioskleróza, om rzli
ny, cukrovka, infekce nebo nějaké jiné p ře 
kážky v krevním  zásobení tepen. Plynatá 
sněť nastává při infikaci tkáně bak terií 
Clostridium. Pokud tělo nedostane antibio
tika k léčbě onem ocnění nebo se končetina 
neam putuje, může být sněť fatální.

Část těla postižená snětí vykazuje násle
dující příznaky:
• Pocit zimy
• Tmavé nebo dokonce černé zbarvení
• Vypadá shnile nebo rozloženě
• Hnilobný zápach

Další příznaky zahrnují:
• Horečka
• Chudokrevnost

Na přelom u sto letí Dr. Rene Gattefosse 
trpě l plynatou snětí v důsledku popálení 
při chemické explozi. Úspěšně vyléčil sám 
sebe pouze použitím  čistého levandulové
ho oleje.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: myrha, levandule, ty 

mián, m áta, oregano, rozm arýn, kadidlo 
SMĚSI OLEJŮ: Exodus 11, Thieves, Im- 

muPower, Melrose 
DOPLŇKY: Super C, Super C Chewables, 

Inner Defense, Mineral Essence, Essen- 
tialzym e, Detoxzyme

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více inform ací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.

Aplikovat 2-4 kapky zředěného oleje 
20/80 na postižené místo 3-5x denně. 
Přiložit teplý obklad 3x denně každý 
druhý den.

SPÁNEK-PORUCHY

Melatonin je nejsilnější p řírodn í léčivý 
p rostředek  pro obnovení kvality  i kvan
tity  spánku. Prodlužuje délku doby, ve 
k te ré  tělo zůstává v hlubokém spánku
4. stupně, kdy im unitní systém  a produk
ce růstových horm onů dosahují svého 
maxima.

ImmuPro obsahuje jak melatonin tak  
i m inerální a polysacharidové komplexy 
pro obnovení přirozeného rytm u spánku 
a odstranění nespavosti.

Bylo prokázáno, že kozlík je účinný pro 
zklidnění mysli, umožňuje snáze usnout.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: levandule, zlatobýl, 

kozlík, heřm ánek římský, pomeranč, 
m andarinka 

SMĚSI OLEJŮ: RutaVaLa, RutaVaLa Roll-On, 
Tranquil Roll-On, Peace & Calming, Su
rrender, Trauma Life, Hope, Humility 

DOPLŇKY: ImmuPro, Essentialzyme, Mega- 
Cal, SleepEssence, Mineral Essence, Ome
ga Blue, Life 5, Thyrom in (užívá se přímo 
před spaním). Stress Away Roll-On

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje po dobu 
30 m inut p řed  spaním.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout a p řek rý t dlaněmi nos
l-3x před spaním.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitých olejích.
• Aplikovat 1-2 kapky čistého oleje na 

spánky a zadní část krku podle potřeby.

• i
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Užitečná a osvěžující je jedna kapka pod 
nos.
Zředit 50/50 a n a třít na potřebné místo
3-6x denně.
Vmasírovat 2-4 kapky čistého oleje na 
chodidla přímo před spaním. Děti to 
milují.

SPINABIFIDA (ROZŠTĚP PÁTEŘNÍCH 
OBRATLŮ)

Spina bifida (SB) je vada, při k teré se 
mícha plodu během prvního měsíce těho
tenstv í neuzavře. To má za následek trvalé 
poškození nervů různého stupně, ochrnutí 
dolních končetin a nekom pletní vývoj 
mozku.

Spina bifida má tři různé varianty: 
Nejzávažnější formou je myelomeningo- 

kéla, kdy dochází k výhřezu páteřn í míchy 
a jejího ochranného pláště (známý jako 
mozková plena).

Při meningokéle vyhřeznou pouze 
mozkové pleny. Nejmírnější formou je 
spina bifida occulta, k terá  se projevuje 
deformovanými obratli.

Příznaky tohoto onemocnění jsou v roz
mezí od dysfunkce střeva a močového 
měchýře až k nadm ěrném u hrom adění 
mozkomíšního moku v mozku.

Nejjednodušší způsob prevence proti 
spina bifida je doplnění kyseliny listové 
(alespoň 400ug denně, nachází se v Su
per B) u všech žen v plodném věku.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: saturejka, smil, tym i

án, tea tree, jedle balzámová (Idaho), 
kadidlo posvátné 

SMĚSI OLEJŮ: Melrose, Exodus 11, The Gift, 
Peace & Calming, Deep Relief Roll-On, 
Tranquil Roll-On, Aroma Siez 

DOPLŇKY: Super B, Balance Complete, Sul- 
furzyme, MegaCal, ]uvaPower, M aster 
Formula HIS nebo HERS, Omega Blue, 
Essentialzyme, Power Meal

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitých olejích.
• Každý týden podstoupit kom pletní Rain

drop techniku.
• Přiložit teplý obklad s 1-2 kapkam i vy

braného oleje na postiženou oblast.

■ s r d e č n í s t im u l a n t  

Doporučen í
JEDNODUCHÉ OLEJE: zlatobýl, sem ena aný- 

zu, m andarinka, tym ián, majoránka, 
rozm arýn, m áta, ylang ylang 

SMĚSI OLEJŮ: Aroma Life, Peace & Calming, 
Release, Joy, Sacred Mountain, RutaVa- 
La, RutaVaLa Roll-On, Valor, Valor Roll- 
-On, Stress Away Roll-On

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje 
do dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi 
nos a inhalovat během dne při potřebě 
uklidnění.

• Nakapat 2-3 kapky doporučeného oleje 
na vatový tam pon nebo tkaninu a vložit 
do ventilátoru  v domě, autě, hotelovém 
pokoji atd.

• Pokud se rozptyluje vzduchem v noci při 
spaní, nastav te  autom atické vypínání na 
požadovaný čas.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
sm ěsi olejů čisté nebo ředěné v závis
losti na použitém  oleji nebo olejích. Pro 
získání více inform ací o aplikaci olejů na 
pokožku se řiď te pokyny na začátku té to  
kapitoly.

“ 3
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Aplikovat 1-3 kapky čistého oleje na 
oblast srdce l-3x denně.
M asírovat Vita Flex body 1 kapkou kaž
dého z 2-3 olejů doporučených na srdeč
ní Vita Flex body na chodidle, ruce a paži 
podle potřeby.

■VITA FLEX SRDCE
Srdeční Vita Flex bod na nohou se na

chází na chodidle levé nohy pod p rsten íč
kem (č tv rtý  prst] a přibližně 2,5 cm pod 
kořenem  prstu . M asírování tohoto bodu 
je stejně účinné jako současné m asírování 
bodů na ruce a paži.

Srdeční Vita Flex bod na rukách se na
chází na čáře života dlaně levé ruky  2,5 
cm pod kloubem prsteníčku. Sekundární 
srdeční bod je na v n itřn í s traně  dolního 
konce levého nadloktí přibližně 5 cm nad 
brňavkou (loket] - ne na svalu, ale pod 
svalem. Masáž bodů provádí další osoba, 
k te rá  po dobu 3 m inut střídavě ty to  dva 
body silně mačká palci ve stylu pum pová
ní. Pokud je to možné, působí na všechny 
tř i body současně. Nejprve začne u chodi
dla, pak pokračuje na ruce a paži.

SVALOVADYSTROFiE

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: svaté dřevo, borovice, 

levandule, m ajoránka, citrónová tráva, 
vetiver, jedle balzám ová (Idaho]

SMĚSI OLEJŮ: PanAway, Aroma Siez, 
Relieve It

DOPLŇKY: Polyzyme, Power Meal, BLM, 
Pure Protein, MultiGreens, Mineral 
Essence, Sulfurzyme, Essentialzyme, 
Super B

MASÁŽNÍ OLEJE A KRÉMY: Ortbo Ease Mass
age Oil, Ortbo Sport Massage Oil

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti

na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více inform ací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• M asírovat 4-6 kapek oleje zředěného 

50/50 podél páteře 3x denně.

■  BOLAVÉ SVALY 

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: rozm arýn, libavka, 

černý pepř, m odrý eukalyptus, zázvor, 
smrk, borovice, m ajoránka, m áta 

SMÉSI OLEJŮ: PanAway, Deep Relief Roll-On, 
Peace & Calming, M-Grain, Aroma Siez 

Recept na bolavé svaly č.l:
• 2 kapky rozm arýnu
• 4 kapky m ajoránky
• 4 kapky bazalky
• 5 kapek jedle balzámové (Idaho]
Recept na bolavé svaly č.2:
• 5 kapek borovice
• 4 kapky rozm arýnu
• 4 kapky zázvoru
• 1 kapka vetiveru
DOPLŇKY: MegaCal, Mineral Essence,

Power Meal, Sulfurzyme

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
inform ací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• M asírovat 4-6 kapek oleje zředěného 

5 0 / 5 0  na bolavé svaly až 3x denně.
• Přiložit teplý obklad na potřebné místo 

až l-3x denně.

■  POTLUČENÉ SVALY (MODŘÍNY) 

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: heřm ánek pravý, 

libavka, máta, pelargónie, smil, levandule
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SMĚSI OLEJŮ: Aroma Siez, PanAway, Pe
ace & Calming, Deep Relief Roll-On, 
Relieve It

DOPLŇKY: MegaCal, Mineral Essence, Nin- 
gXia Red džus, Sulfurzyme, Balance 
Complete, Power Meal, BLM, Super B 

MASÁŽNÍ OLEJE: Ortho Ease Massage Oil, 
Ortho Sport Massage Oil, Relaxation 
Massage Oil

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více informací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 2-4 kapky oleje zředěného 

50/50 na oblast m odřin 3x denně.
Pořadí aplikací olejů na m odřiny (pod

litiny):
• Když se m odřina zbarví do černé a m od

ré a bolí, začněte se smilem, pelargónií 
nebo libavkou.

• Až bolest a zánět poklesnou, používejte 
cypřiš, potom bazalku a potom  směs 
Aroma Siez, díky nimž se sval uvolní.

• Následuje máta, k te rá stimuluje nervové 
reakce a snižuje zánět.

• Nakonec se přiloží studený obklad.

Unavené a vysílené svaly

Unavené svaly postrádají minerály 
jako je vápník a hořčík. Mega Cal a Mine
ral Essence jsou vynikajícím zdrojem sto 
pových prvků i minerálů a jsou dobré na 
všechny svalové potíže. Enzymy včetně 
Essentialzyme, Carbozyme a Allerzyme 
pomáhají s enzymatickou přeměnou mi
nerálů potřebnou pro vstřebávání.

O becná pravidla

Při výběru olejů na zranění přemýšlej
te o příčině a typu zranění a vyberte oleje 
pro každý problém zvlášť. Například hy- 
perflexe krku může zahrnovat poškození 
svalů, nervů a vazů, zánět, zranění kostí 
a případně emoce. Vyberte oleje pro kaž
dý zaznamenaný problém a aplikujte.

■  SVALOVÁ SLABOST 

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: kafrovník, jablečník, 

svaté dřevo, douglaska obecná, jalovec, 
m uškátový oříšek, jedle balzámová 
(Idaho)

SMĚSI OLEJŮ: En-R-Gee, The Gift, Sacred 
M ountain

DOPLŇKY: BLM, Power Meal, MultiGreens, 
Balance Complete, Protein Complete, 
MegaCal, JuvaPower, JuvaSpice (na salá
ty  a vaření)

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více inform ací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• M asírovat 4-6 kapek oleje zředěného 

50/50 na slabé svaly 3x denně.

■  SVALOVÉ KŘEČE
N edostatek hořčíku a vápníku může být 

příčinou svalových křečí.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: rozm arýn, fenykl, 

m ajoránka, bazalka, elemi, m uškátový 
oříšek, kopaiva, libavka, kafrovník, sva
té dřevo

SMĚSI OLEJŮ: PanAway, Relieve It, Aroma 
Siez, Deep Relief Roll-On
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DOPLŇKY: MegaCal, Mineral Essence, BLM, 
Sulfurzyme, Life 5 

MASÁŽNÍ OLEJE A KRÉMY: Ortho Sport Ma
ssage Oil, Ortho Ease Massage Oil, Re
laxation Massage Oil, hydratační krém  
Regenolone M oisturizing Cream

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem  oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněm i nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

• Pokud se rozptyluje vzduchem v noci při 
spaní, nastav te  autom atické vypínání na 
požadovaný čas.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více inform ací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku této  kapitoly. 
Recept na svalové křeče:
• 2 kapky kafrovníku
• 5 kapek Aroma Siez
• 2 kapky pepře černého 

Aplikovat 2-4 kapky oleje zředěného
50/50 na sval v křeči 3x denně.

Pokud aplikujete směs na svalové křeče, 
střídejte  studené a teplé obklady.

■  ZÁNĚT V DŮSLEDKU INFEKCE 

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: yzop, m odrý cypřiš, 

kafrovník, tym ián, m yrha 
DOPLŇKY: Longevity Softgels, ImmuPro, 

Detoxzyme, Essentialzyme, Digest + 
Cleanse, BLM

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos

ti na použitých olejích. Pro získání více 
inform ací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• M asírovat 2-4 kapky oleje zředěného 

50/50 na zanícené svaly 3x denně.
• Přiložit studený obklad na potřebné 

m ísto l-3x denně.

■  ZÁNĚT V DŮSLEDKU ZRANĚNÍ
Poškození tkáně většinou doprovází zánět. 

Aby se minimalizovalo další poškozování 
tkáně a urychlilo hojení, lze provádět masáže 
protizánětlivými oleji a tak snížit zánět.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: libavka, máta, levan

dule, myrha, majoránka, hřebíček, tym i
án, kopaiva, heřm ánek pravý, m uškáto
vý oříšek, svaté dřevo, vetiver 

SMĚSI OLEJŮ: PanAway, Aroma Siez, Deep 
Relief Roll-On 

Recept na zranění svalů:
• 10 kapek heřm ánku pravého
• 8 kapek levandule
• 6 kapek m ajoránky
• 3 kapky řebříčku
• 2 kapky m áty
DOPLŇKY: Mineral Essence, MegaCal, Sul

furzyme, Detoxzyme, Allerzyme, Multi- 
Greens, Life 5, BLM

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více inform ací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• M asírovat 2-4 kapky oleje zředěného 

50/50 na zanícené svaly 3x denně.

Svrab je způsobený osminohým hmy
zem, známým jako zákožka svrabová. Jsou 
to drobní parazité, k te ří se zavrtají do
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pokožky, obvykle v oblasti p rstů  a genitá
lií. Nejběžnější druh Sarcoptes scabiei může 
rychle nakazit další jedince. Jakmile se 
samice zaryje do kůže, klade neustále va
jíčka, i když žije pouze jeden až dva měsíce.

Nejběžnějším lékem na svrab a vši je 
lindan (gama benzenhexachlorid), vysoce  
toxická polychlorovaná chemická látka, 
k terá je s truk tu rá lně  velmi podobná ne
bezpečným zakázaným  pesticidům  jako 
je DDT a chlordan. Je tak  nebezpečná, že 
vedoucí kontrolního centra Quebec Poison 
Control Centre v Kanadě Dr.Guy Sansfacon 
požádal, aby byl lindan zakázán.

P řírodní esenciální oleje získané z rost
lin prokazují stejnou činnost jako kom erč
ní pesticidy, ale jsou mnohem bezpečnější. 
Esenciální oleje byly studovány pro své 
schopnosti nejen odpuzovat hmyz, ale také 
hubit hmyz i jeho vajíčka. Protože většina 
olejů není pro člověka toxická, představují 
výbornou léčbu při nákaze svrabem .

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: svaté dřevo, máta, cit- 

ronela, rozm arýn, palm arosa, lavandin, 
eukalyptus (E. globulus), černý pepř, zá
zvor, vratič, oregano, tym ián, saturejka 

SMĚSI OLEJŮ: Purification, Melrose, Thie
ves, Exodus 11, Abundance

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
informací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiďte pokyny na začátku této  kapitoly.
• N atřít 2-4 kapky doporučených olejů,

v případě potřeby zředěných 50/50, 3x 
denně na potřebné místo.

• K ošetření vlasů nebo pokožky hlavy 
přidat 3-5 kapek esenciálního oleje
k 1 lžičce šamponu a vetřít do vlhkých 
vlasů. Nechat působit 5 m inut a pak 
vypláchnout.

PRŮVODCE POUŽITÍM

SYNDROM DRÁŽDIVÉHO STŘEVA/ 
TRAČNÍKU

Syndrom dráždivého střeva (IBS, Irri
table Bowel Syndrome] je běžné onemoc
nění střev  vyznačující se následujícími 
příznaky:
• Křeče
• Plynatost a nadm utí břicha
• Zácpa
• Průjem a řídká stolice

To může být způsobeno kombinací 
stresu  a tučné stravy. Tučná jídla zvyšují 
in tenzitu  kontrakcí ve střevě, čímž dojde 
ke zhoršení příznaků. Především  čokoláda 
a mléčné produkty  mají největší negativní 
účinky.

Syndrom dráždivého střeva není to 
též jako kolitida (zánět tlustého střeva), 
mukózní kolitida, křečovité tlu sté  střevo 
a křečovité střevo. Na rozdíl od kolitidy se 
netvoří záněty. Jde o „funkční poruchu", 
protože nevykazuje žádné zjevné vnější 
znám ky nemoci.

Řada lékařských studií doložila, že esen
ciální mátový olej v kapslích je prospěšný 
při léčbě syndrom u dráždivého tračn íku  
a snižuje bolest.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: fenykl, pelyněk estra- 

gon, máta, m uškátový oříšek, jalovec, 
okotea

SMĚSI OLEJŮ: Di-Gize, Juva Flex 
DOPLŇKY: Polyzyme, Essentialzyme, De- 

toxzyme. Omega Blue, Digest + Cleanse, 
Life 5, AlkaLime, JuvaPower, ICP

Aplikace a použití
VNITŘNÍ POŽITÍ:

• Užívat 1 kapsli 3x denně.
• Požadované m nožství olejů nakapat do 

sklenice NingXia Red džusu, rýžového 
mléka, mandlového mléka, kozího m lé
ka, mrkvového džusu nebo do vody a pít
2-4x denně.
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Nakapat požadované m nožství olejů na 
lžíci agáve, yakonu, javorového sirupu, 
medu, jogurtu  atd. 2-4x denně.

SYNDROM KARPALNÍHO TUNELU

Na spodní s tran ě  zápěstí prochází ner
vy tunelem  tvořeným  zápěstn ím i kostm i 
(tzv. karpáln í) a pevnou m em bránou, 
k te rá  kosti d rží pohrom adě. Tunel je 
pevný, takže v případě, že tkáně uvnitř 
otečou, tlačí na nervy a v y tváří bolestivé 
onem ocnění znám é jako syndrom  kar- 
pálního tunelu. Toto onem ocnění souvisí 
především  se sportem  nebo je způsobené 
činnostm i, k te ré  vyžadují usilovné nebo 
opakované používání zápěstí. Podobné, 
ale méně běžné onem ocnění může n as ta t 
v kotníku (syndrom  tarsá ln ího  tunelu) 
nebo v lokti.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: máta, vetiver, bazalka, 

cypřiš, citrónová tráva, libavka, majo- 
ránka, m yrha 

SMĚSI OLEJŮ: PanAway, Relieve It, Aroma 
Siez, Deep Relief Roll-On 

R ecep t n a  sy n d ro m  k a rp á ln íh o  tu n e lu :
• 5 kapek libavky
• 3 kapky cypřiše
• 1 kapka m áty
• 2 kapky m ajoránky
• 3 kapky myrhy
DOPLŇKY: Sulfurzyme, MegaCal, Mineral 

Essence, Ultra Young + Oral Spray, PD 
80/20, BLM 

MASÁŽNÍ OLEJE A KRÉMY: H ydratační krém  
Regenolone M oisturizing Cream, Ortho 
Ease Massage Oil, Ortho Sport Massage 
Oil

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání

více inform ací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• N atřít 2-4 kapky oleje čistého nebo ře 

děného 50/50 podle potřeby na postiže
né místo 3-5x denně.

• Přiložit studený obklad na potřebné 
m ísto 2-3x denně.

SYNDROM NEKLIDNÝCH NOHOU
(viz PORUCHA POZORNOSTI)

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: bazalka, majoránka, 

levandule, cypřiš, heřm ánek římský, 
kozlík

SMÉSI OLEJŮ: Aroma Siez, Peace & Calming, 
Tranquil Roll-On, RutaVaLa, RutaVaLa 
Roll-On, Stress Away Roll-On, SleepE- 
ssence, Thyrom in 

DOPLŇKY: Mineral Essence, MultiGreens, 
MegaCal, Omega Blue, ImmuPro

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 20 m inut 4x denně.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během  dne podle potřeby.

POVRCHOVÉ:

M ůžete použít jednoduché oleje nebo 
sm ěsi olejů čisté nebo ředěné v závis
losti na použitém  oleji nebo olejích. Pro 
získání více inform ací o aplikaci olejů na 
pokožku se řiď te pokyny na začátku této  
kapitoly.
• Aplikovat 2-4 kapky čistého oleje podle 

potřeby.
• Vmasírovat 2-4 kapky čistého oleje na 

Vita Flex body na chodidlech před  spa
ním.

• Použít Raindrop techniku každý týden.

i

i
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Lidé pátrají po příčinách škytavky 
dlouho dobu. Existuje mnoho názorů, ale 
všichni stále čekají na vědecké vysvětle
ní. Někteří říkají, že škytavku způsobují 
podrážděné nervy bránice, případně příliš 
mnoho jídla nebo trávicí potíže.

Jednou z technik, k terá často funguje na 
zastavení škytavky, je nakapat 1 kapku cy
přiše a 1 kapku pelyňku estragonu na uka
zováček a pak p rst um ístit na jícen ve s tře 
du prohlubně mezi klíčními kostmi, kroužit 
prstem  ke středu  a dolů a poté uvolnit.

Pelyněk estragon nebo cypřiš apliko
vané povrchově nebo jako doplněk stravy  
mohou uklidnit střevn í křeče, nervózní za
žívání a škytavku. Je dobré vyzkoušet vše.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: pelyněk estragon, 

cypřiš, m áta klasnatá, m áta 
SMĚSI OLEJŮ: Di-Gize, Juva Flex 
DOPLŇKY: AlkaLime, Digest + Cleanse, 

MegaCal

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitých olejích.
• Řiďte se výše uvedenými radami.
• Aplikovat 3-5 kapek zředěného oleje 

50/50 na oblast hrudníku a žaludku.
VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více informací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli oleje 2x denně.
• Požadované m nožství olejů nakapat do 

sklenice NingXia Red džusu, rýžového 
mléka, mandlového mléka, kozího m lé
ka, mrkvového džusu nebo do vody a vy
pít 2-4x denně.

Šok může být popsán jako stav hlubo
kého útlum u životně důležitých procesů 
spojených se sníženým  objemem krve 
a sníženým tlakem . Po traum atu  se krev 
žene do životně důležitých orgánů.

Může být způsoben nečekanou stim ulací 
nervů a křečovitým i kontrakcem i svalů 
vyvolanými elektrickým  výbojem. Další 
příčiny zahrnují náhlé traum a, násilí, p ře 
kvapení, zděšení nebo odpor.
PŘÍZNAKY NEBO ZNÁMKY:

• Nepravidelné dýchání
• Nízký krevní tlak
• Rozšířené zornice
• Studená a zpocená kůže
• Slabý a zrychlený tep
• Sucho v ústech
• Svalová slabost
• Závratě nebo mdloby

Jakékoli zranění, k teré má za následek 
náhlou z trá tu  značného m nožství tekutin, 
může vyvolat šok.

Šok může být způsoben také alergický
mi reakcem i (anafylaktický šok], infekcí 
v krvi (septický šok] nebo emocionálním 
traum atem .

Pokud pom áháte někomu v šoku, nej
prve jej p řik ry jte  dekou, a pokud nedošlo 
ke zranění hlavy nebo horní části trupu, 
zvedněte mu nohy. Inhalování k te rého
koliv z m noha různých esenciálních olejů 
může také pomoci -  zejména při emocio
nálním  šoku.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: máta, jedle balzámová 

(Idaho], bazalka, kadidlo, m odrý euka- 
lyptus, jablečník, kardam om , rozm arýn 

SMĚSI OLEJŮ: Trauma Life, Clarity, 3 Wise 
Men, Valor, Valor Roll-On, R.C., Harmony, 
Present Time
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Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během  dne podle potřeby.

• Pokud se rozptyluje vzduchem v noci při 
spaní, nastav te autom atické vypínání na 
požadovaný čas.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitých olejích. Pokud se esenciální 
oleje aplikují na spánky, DEJTE POZOR , ABY 

SE OLEJ NEDOSTAL DO BLÍZKOSTI OČÍ.

• Aplikovat 1-2 kapky oleje zředěného 
50/50 na spánky a zadní část krku a čis
tého oleje pod nos podle potřeby.

• Lze také aplikovat 2-3 kapky na Vita 
Flex body na chodidlech.

• Užitečná a osvěžující je 1 kapka pod nos.

Štěnice jsou velmi ohavným zážitkem . 
Některé z nich jsou tak  malé, že vypadají 
jako špína, k terou  oprášíte z povlečení. 
Nelze určit, zda jsou naživu, dokud se na 
ně nepodíváte pod m ikroskopem . Daří se 
jim ve vlhkém, teplém  prostřed í, a když se 
ráno vzbudíte, budete ohrom eni tím, kde 
všude od nich m áte kousnutí.

Svědění je u rpu tné a trv á  asi týden. Je 
ohromující, že malý, tém ěř m ikroskopický 
brouk může způsobit takové intenzivní 
kousnutí. Odpovědí na obávané chem iká
lie jsou esenciální oleje. Některé z olejů 
mají silnou schopnost při kontaktu  zabíjet. 
Spát s těm i malými, hladovým i tvory  není 
příjem né a pro některé jedince odporné. 
Ale vědomí, že jsou brouci m rtví, je p ří
jemný pocit.

Pokud m áte podezření na štěnice, vy
perte  všechno povlečení v horké vodě

a přidejte 10 až 15 kapek Thieves, svátého 
dřeva, oregana, tym iánu, Citrus Fresh, 
Melrose atd. a zjistíte, co pro vás funguje 
nejlépe. N astříkejte postel jedním  olejem 
po ustlán í nebo každé ráno a večer něk te
rou ze sm ěsí uvedených níže, abyste zajis
tili, že se štěnice nevrátí.

Pokud žijete v teplém nebo horkém, 
vlhkém prostředí, pak budete pravděpo
dobně m uset postřikovat alespoň jednou 
nebo možná dvakrát denně. Pokud uvidíte 
jakéhokoliv malého brouka, ujistěte se, že 
to není nějaký“dobrák", k te rý  vás přišel 
na návštěvu pokousat.

Tyto Recepty fungují pro většinu hmyzu, 
ale byly vyzkoušeny a testovány na štěn i
cích.
Recept na zničení štěnic č. 1

Smíchat 20 kapek Thieves s 2-3 šálky 
vody, dobře prom íchat a postříka t pokrýv
ky a polštáře.
Recept na kousnutí hm yzem /štěnicí
• 20 kapek svátého dřeva
• 20 kapek vratiče
• 10 kapek m odrého eukalyptu 
Recept na zničení štěnic č. 2
• 20 kapek svátého dřeva
• 20 kapek vratiče

Smíchat a postříkat. Zředit co nejvíce 
vodou při zachování účinnosti směsi. Nej
vhodnější pom ěr je třeb a  vyzkoušet. Stří
kejte pokrývky a oblečení, abyste zničili 
jakýkoliv hmyz, k te rý  může být zabydlen 
v oblečení nebo kdekoliv jinde, kde byste 
předpokládali jeho výskyt.

Štítná žláza je energetická žláza lidské
ho těla a produkuje hormony T3 a T4 štít
né žlázy, k teré řídí metabolism us. Štítná 
žláza také řídí další životně důležité funk
ce, jako je trávení, krevní oběh, im unitní 
funkce, horm onální rovnováha a emoce.

Štítná žláza je řízena hypofýzou, k terá 
indikuje, kdy produkovat hormony štít
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né žlázy. Hypotalamus vysílá chemické 
signály do hypofýzy ke sledování hladiny 
hormonů v krevním  řečišti.

Nedostatek hormonů štítné žlázy nem u
sí nutné znamenat, že štítná žláza nefun
guje správně. V některých případech nevy
tváří hypofýza dostatečné m nožství TSH 
(thyreotropní hormon, tyrotropin), k terý  
stimuluje štítnou žlázu, aby produkovala 
hormony štítné žlázy.

Další případy nedostatku horm onů štít
né žlázy mohou n asta t v případě, že hypo
talam us neuvolňuje dostatečné m nožství 
TRH (horm on uvolňující tyrotropin).

V případech, kdy je nedostatek  hormonu 
štítné žlázy způsobený poruchou hypofý
zy nebo hypotalam u, mohou doplňky nebo 
esenciální oleje, jako např. cedrové dřevo, 
pomoci při stimulaci hypofýzy nebo hypo
talamu.

Lidé s krevní skupinou A jsou náchylněj
ší na slabou funkci štítné žlázy.

■  HYPERTYREÓZA, 
GRAVESOVA-BASEDOWOVA NEMOC

Pokud má štítná žláza zvýšenou funkci 
a produkuje nadm ěrné m nožství horm o
nu štítné žlázy, mohou nas ta t následující 
příznaky:
PŘÍZNAKY HYPERTYREÓZY:

• Úzkost
• Roztěkanost
• Nespavost
• Předčasně šedé vlasy
• Diabetes mellitus
• A rtritida
• Vitiligo (ztráta kožního pigmentu) 

Gravesova-Basedowova nemoc je na
rozdíl od Hashimotovy strum y autoimu- 
nitní onemocnění, k teré vede k nadbyteč
né produkci horm onů štítné žlázy. MSM 
je vědecky studována pro svou schopnost 
zvrátit mnoho druhů autoim unitních one
mocnění.

MSM je klíčovou složkou Sulfurzyme.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: myrha, smrk, heřm á

nek modrý, citrónová tráva, libavka, 
heřm ánek pravý 

SMĚSI OLEJŮ: EndoFlex, Brain Power,Clari- 
ty. Common Sense 

DOPLŇKY: MultiGreens, Mineral Essence, 
MegaCal, Essentialzyme, Detoxzyme, 
Carbozyme, Omega Blue, Sulfurzyme, 
Thyrom in (ráno)

■  HYPOTYREÓZA 
(HASHIMOTOVA STRUMA)

Toto onemocnění nastává při snížené ak
tivitě štítné žlázy, k terá  nevytváří dostatek 
hormonu štítné žlázy. Přibližně 40% am e
rické populace trp í do jisté m íry mírnějšími 
formami tohoto onemocnění a tito lidé 
mívají sklon trp ě t hypoglykemií (nízká hla
dina cukru v krvi). Ve své závažné formě je 
označována jako Hashimotova strum a.

Hashimotova strum a je autoim unitní 
onemocnění, k te ré postihuje štítnou žlázu 
jiným způsobem  než Gravesova-Basedo
wova nemoc, ale u obou chorob dochází 
k omezení schopnosti produkovat hormon 
štítné žlázy.
MOHOU SE VYSKYTNOUT NÁSLEDUJÍCÍ 

PŘÍZNAKY:

• Únava
• Kvasinková infekce (kandidóza)
• N edostatek energie
• Snížená im unitní funkce
• Špatná rezistence k nemocem
• Opakující se infekce
• Málo pohlavních horm onů

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: rojovník, m yrta, máta, 

myrha, hřebíček, citrónová tráva, m áta 
klasnatá

SMĚSI OLEJŮ: EndoFlex, Brain Power, Cla
rity

DOPLŇKY: Thyromin, MultiGreens, Sulfur
zyme, Ultra Young + Oral Spray, Essen
tialzyme, Detoxzyme, MegaCal
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Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitých olejích.
• Aplikovat 3-5 kapek oleje zředěného 

50/50 nebo neředěného oleje na štítnou 
žlázu, p řední část krku a na obě strany  
průdušnice l-3x denně.

• Aplikovat 1-3 kapky na Vita Flex body 
štítné žlázy na chodidlech, um ístěné na 
vn itřn í hraně po lštářku  chodidla těsně 
pod spodní části palce.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli s doporučeným  olejem 

2x denně.

ismm
Esenciální oleje mohou být neocenitel

nými společníky během  těhotenstv í. Oleje 
jako levandule a m yrha mohou pomoci 
zam ezit vzniku s trií a zlepšit pružnost 
pokožky. Pelargonie a Gentle Baby mají 
podobné účinky a mohou se v tíra t do peri
nea (hráz -  oblast mezi pochvou a koneč
níkem), aby se snížilo riziko natržen í nebo 
nu tnost nastřižen í hráze (řez v oblasti 
hráze) během  porodu.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: levandule, růže, my

rha, pelargónie, smil, heřm ánek pravý, 
neroli, santál 

SMÉSI OLEJŮ: Forgiveness, Gentle Baby, 
Valor, Valor Roll-On, Grounding, Peace & 
Calming, Highest Potential, Joy, Sacred 
Mountain, W hite Angelica 

Recept na porod: Používat pouze pokud 
už začaly děložní stahy 
• 4 k apkysm ilu

Esenciální oleje a tě h o te n s tv í

Jako  v ž d y  p ř i  p o u ž í v á n í  e s e n c i á ln í c h  o le jů  

je  p ř i  n a š e m  r o z h o d o v á n í  o z p ů s o b u  je jich 

p o u ž i t í  n e jd ů l e ž i t ě j š í  ř í d i t  s e  z d r a v ý m  r o 

z u m e m .

B ě h e m  t ě h o t e n s t v í  je  v ě t š i n a  ole jů  

b e z p e č n á  a  p ř i n á š í  k l id  a  sp o k o je n o s t .  P o 

k u d  je  n a n á š í m e  n a  ž a l u d e k ,  m n o h o  ž e n  

u v á d í ,  ž e  c í t i ly  p o z i t i v n í  o d e z v u  n e n a r o z e 

n é h o  d í t ě t e .  V t o m t o  o b d o b í  je  e n e r g e t i c k á  

c i t l iv o s t  v e lm i  v y s o k á ,  t o h o  si m ů ž e m e  b ý t  

v ě d o m y  a  u ž í v a t  si to .  G en t le  Baby, Valor, 

W h i t e  A nge l ica ,  RutaVaLa,  M ag n i f y  Your 

P u r p o s e ,  Joy, H a rm o n y ,  H ig h e s t  P o te n t ia l ,  

G a th e r in g ,  Di-Gize a  D r e a m  C a tc h e r  j s o u  

p o u z e  n ě k t e r é  z ole jů ,  k t e r é  p ř i n á š í  b ě h e m  

t ě h o t e n s t v í  u ž i t e k  p r o  m a t k u  i p r o  d í tě .

Ole je  j a k o  b a z a l k a ,  š a lv ě j  m u š k á t o 

vá ,  fe n y k l ,  y z o p ,  m u š k á t o v ý  o ř í š e k ,  r o z 

m a r ý n ,  š a lv ě j  l é k a ř s k á ,  v r a t i č  a  p e l y n ě k  

b y  s e  m ě ly  u ž í v a t  o p a t r n ě  s r o z m y s l e m  

a  s d o b r o u  z n a l o s t í  j e j ich  u ž i t k u  a  z p ů s o 

b u  p o u ž ív á n í .

N ě k t e r é  e s e n c i á l n í  o le je  j a k o  f e n y k l  

a  š a lv ě j  m u š k á t o v á  m o h o u  p o m o c i  u r y c h 

l i t  p r ů b ě h  p o r o d u ,  p o k u d  již  z a č a ly  d ě 

lo ž n í  s t a h y .  U ž ív a t  1-2 k a p s l e  2x  d e n n ě ,  

p o k u d  s e  p o r o d  b líž í.  P o u ž í v á n í  j in ý c h  

e s e n c i á l n í c h  o le jů  v  t ě h o t e n s t v í ,  n e ž  j s o u  

o le je  d o p o r u č e n é  v  t é t o  k n iz e ,  k o n z u l t u j 

t e  v ž d y  s l é k a ř e m .

N ě k o l ik  k a p e k  v e t i v e r u  a  k o z l ík u  s m í 

c h a n é  s 1 lž íc í  s m ě s i  o le jů  V-6 m ů ž e  p o 

m o c i  z m í r n i t  b o l e s t  p ř i  k o n t r a k c í c h ,  p o 

k u d  je  a p l i k u j e m e  n a  d o ln í  č á s t  z a d .

• 2 kapky fenyklu
• 2 kapky m áty
• 5 kapek ylang ylang
• 2 kapky šalvěje muškátové
MASTI A SP R E JE :  ClaraDerm, Tender Tush
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Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem Gentle Baby,
Joy nebo Valor za účelem snížení stresu  
před a po porodu. Nastávající otcové 
také zjišťují, že pom áhá snížit úzkost 
během porodu.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více informací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Masírovat 2-4 kapky výše uvedené směsi 

pro porod zředěné 50/50 na reprodukč
ní Vita Flex body po stranách kotníků. 
POUZE pokud už začaly děložní stahy.

• Masírovat 2-4 kapky výše uvedené 
směsi pro porodna dolní část žaludku 
a dolní část zad.
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Těžké kovy absorbujeme z ovzduší, vody, 
potravin, produktů  pro péči o pleť, rtu ťo 
vých výplní v zubech atd. Tyto chemikálie 
se ukládají v tukových tkáních těla, k teré 
vylučují toxické plyny a ty  mohou způsobit 
alergické příznaky. Očista těla od těžkých 
kovů je velmi důležitá pro zdravou imu
nitní funkci, zejména pokud má člověk 
amalgámové plomby. Vypijte alespoň 2 1 
filtrované vody denně, aby se toxiny a che
mikálie vyloučily z těla ven (viz Oběh).

D oporučení
DOPLŇKY: MultiGreens, Detoxzyme, 

Essentialzyme, ComforTone, MegaCal, 
JuvaPower, Super C, Super C Chewables, 
Mineral Essence, Life 5, ICP

TRAUMA^ e m o c io n á l n í

Emocionální traum a může vzniknout 
z událostí jako je ztára, zneužití, úm rtí, 
nehody nebo rány osudu. Vůně esenciál-

PRÜVODCE POUŽITÍM

nich olejů má schopnost přejít přes hema- 
toencefalickou bariéru, tím  stimuluje amy- 
gdalu, k te rá  řídí emocionální a paměťové 
centrum  mozku. Některé esenciální oleje 
pomáhají usnadnit zpracování a uvolňová
ní emocionálního traum atu  jednoduchým 
způsobem, k terý  minimalizuje psycholo
gický rozvrat.

D oporučení
JEDNODUCHÉ O LEJE: kadidlo posvátné, 

jedle balzám ová (Idaho), cedr červený, 
smrk, santál, růže, svaté dřevo, galba- 
num, okotea, cedrové dřevo 

SMĚSI O LEJŮ : Hope, The Gift, RutaVaLa, 
RutaVaLa Roll-On, Harmony, Gathering, 
Forgiveness, Release, Envision, Valor, 
Valor Roll-On, Trauma Life, Peace & Cal
ming, Joy, Highest Potential, 3 Wise Men, 
Sacred M ountain 

DOPLŇKY: Super C, Super C Chewable, Mi
neral Essence, MegaCal, Essentialzyme, 
Omega Blue, Balance Complete, NingXia 
Red džus

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat l-3x denně podle potřeby.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích.
• Aplikovat 2-4 kapky oleje neředěného 

nebo zředěného 50/50 na spánky, čelo, 
temeno a ram ena l-3x denně.

Tuberkulóza (TBC) je vysoce nakažlivé 
onem ocnění plic způsobené bakterií My
cobacterium tuberculosis. Bakterie se šíří
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prostřednictv ím  kašle, kýcháním  a fyzic
kým kontaktem .

Nejvíce znepokojující stránkou tohoto 
onem ocnění je jeho inkubační doba. Naka
žení jedinci mohou skrývat zárodek po 
mnoho let, ale neprokazovat žádné vnější 
nebo viditelné znám ky infekce. Pokud 
je však im unitní systém  napaden nebo 
oslaben v důsledku stresu , kandidózy, 
cukrovky, užívání kortikosteroidů nebo 
jiných faktorů, bak terie  se aktivují a TBC 
propukne naplno.

Jelikož má mnoho esenciálních olejů širo 
ké spektrum  a antim ikrobiálních vlastnos
tí, je možné je rozptylovat vzduchem a za
bránit tak  šíření vzdušných bakterií jako 
je Mycobacterium tuberculosis. Esenciální 
oleje a směsi jako Thieves, Purification, Ra
ven, R.C. a Sacred Mountain jsou m im ořád
ně účinné při ničení tohoto typu bakterie.

Bylo také prokázáno, že mnoho esen
ciálních olejů stim uluje im unitní systém. 
Citrónový olej zvyšuje produkci lymfocy- 
tů, k te ré jsou hlavní součásti im unitního 
systému.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: oregano, tym ián, 

m odrý eukalyptus, jablečník, kadidlo, 
svaté dřevo, kafrovník, rozm arýn, sko
řice, eukalyptus {E. radiatd), hřebíček, 
saturejka, m áta, m yrta, jedle balzámová 
[Idaho)

SMĚSI OLEJŮ: Raven, Melrose, R.C., Im- 
muPower, Purification, Thieves, Sacred 
Mountain, Breathe Again Roll-On 

DOPLŇKY: Inner Defense, ImmuPro, Su
per C, Super C Chewable, Longevity 
Softgels, MultiGreens, ICP, ComforTone, 
Essentialzyme, NingXia Red džus

Aplikace a použití
INHALACE:
• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 

výběru po dobu 1 hodiny 2x denně 
v průběhu noci.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat 3-5x denně podle potřeby.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více inform ací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 6-10 kapek oleje zředěného 

50/50 na hrudník  a horní část zad l-3x 
denně.

• Přiložit teplý obklad s vybraným i oleji 
na hrudník  a horní část zad 2x denně.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli s vybraným  olejem 3x 

denně.
SPECIFICKÝ REŽIM PRO TUBERKULÓZU:

Střídat během dne difúzi esenciálních 
olejů Raven a R.C, kombinované s eukalyp- 
tem  [E. globulus) podle potřeby.
Recept na zachování č.l:
• 2 kapky oregana
• 4 kapky myrhy
• 5 kapek hřebíčku
• 6 kapek kafrovníku
• 15 kapek kadidla

Směs sm íchat s 2 lžícemi směsi olejů 
V-6. S pomocí injekční stříkačky  vpravit 
do konečníku a udržet přes noc. Opakovat 
každou noc po dobu 7 nocí, 4 noci odpočí
vat a pak opakovat.
• Užívat 2 tobolky Inner Defense 3x denně 

po dobu 10 dní.
• Vetřít 4-6 kapek Thieves do spodní části 

chodidel každý večer.
• Denně v tíra t Melrose [15 kapek) podél 

páteře odspoda nahoru.
• Přiložit obklad na záda a hrudník  2x 

denně.
• Každý týden používat Raindrop techniku.
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Na kašel: smíchat 10 kapek myrhy 
a 1 kapku máty a kloktat.

C B B »

Břišní tyfus je infekční onemocnění 
způsobené bakterií známou jako Salmo
nella typhi. K nákaze dochází obvykle z in
fikovaného jídla nebo vody. Břišní tyfus je 
běžný v méně rozvinutých zemích.

Někteří lidí nakažení tyfem nevykazují 
žádné viditelné příznaky choroby, zatímco 
jiní vážně onemocní. Lidé, k te ří se vyléčí 
i ti, k te ří zůstanou bez příznaků, jsou nosi
teli onemocnění a mohou infikovat osta tn í 
prostřednictv ím  bakterií ve stolici.

Pro prevenci onemocnění břišním  ty 
fem, zejména při cestování v zahraničí, je 
nezbytné pít čištěnou nebo destilovanou 
vodu a důsledně v ařit jídlo. Čerstvá zeleni
na může být nositelem bakterie, zejména 
tehdy, pokud byla zavlažována s vodou, 
k terá přišla do styku s lidským odpadem. 
PŘÍZNAKY:

• Vysoká trvající horečka (38,3-40°C)
• Bolest žaludku
• Bolest hlavy
• Vyrážka načervenalých skvrn
• Snížená chuť k jídlu
• Slabost

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: kafrovník, skořice, 

kasie, máta, černý pepř, saturejka, o re
gano, tea tree, hřebíček, tym ián 

SMĚSI O LEJŮ: Melrose, Thieves, Exodus II 
DOPLŇKY: Inner Defense, ImmuPro, Su

per C, Super C Chewable, NingXia Red 
džus

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

M ůžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závis
losti na použitém  oleji nebo olejích. Pro 
získání více inform ací o aplikaci olejů na

PRŮVODCE POUZÍTIM

pokožku se řiď te pokyny na začátku té to  
kapitoly.
• Aplikovat 4-6 kapek oleje zředěného 

50/50 na podbřišek 2-4x denně.
VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli s vybraným  olejem 2x 

denně po dobu 10 dní.

Horm onální nerovnováha může h rá t vel
kou roli při únavě stejně jako u latentních 
virových infekcí (Herpes virus a/nebo 
virus Epstein-Barrové). Také nedostatek  
m inerálů (zejména hořčíku) může h rát 
velkou roli při nízké energii.

Přírodní progesteron pro ženy a DHEA 
pro muže může být nápom ocný proti úna
vě, k te rá  přichází s věkem a při klesající 
hladině hormonů. Vzhledem k tomu, že je 
pregnenolon prekurzorem  pro všechny 
mužské i ženské hormony, mohou muži 
i ženy z jeho doplňování těžit.

Fyzická únava je nedostatek  energie, 
k te rý  může být způsoben řadou faktorů 
včetně špatné funkce štítné žlázy nebo 
adrenální nerovnováhy. Roli mohou h rát 
také jiné faktory včetně cukrovky, rakovi
ny a dalších onemocnění.

MultiGreens je energetický doplněk 
rostlinného původu s vysokým  obsahem 
bílkovin, k te rý  používají sportovci ke 
zvýšení vytrvalosti. Longevity Softgels 
zvyšuje energii a vy trvalost. Únavu mohou 
způsobovat i trávicí potíže a problémy tlu 
stého střeva. Očista tlustého střeva a jater 
zbaví trávicí systém  zátěže a zvýší energii.

Doporučení
JEDNODUCHÉ O LEJE: citronová tráva, 

m odrý eukalyptus, jablečník, jalovec.
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bazalka, citron, rozm arýn, tym ián, cy
přiš, máta, m uškátový oříšek 

SMĚSI O LEJŮ : Motivation, Valor, Valor Roll- 
-On, En-R-Gee, Hope, EndoFlex, Awaken 

DOPLŇKY: MultiGreens, Power Meal, Endo- 
Gize, Longevity Softgels, Super B, Nin- 
gXia Red džus, kustovnice NingXia (su
šená), Digest + Cleanse, Life 5, ImmuPro 
(před spaním), Thyrom in

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výhěru po dohu 10 m inut 3x denně.

• Nakapat 2-3 kapky vyhraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat 2-5x denně.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje neho 
směsi olejů čisté neho ředěné v závislosti 
na použitém  oleji neho olejích. Pro získání 
více inform ací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku té to  kapitoly.
• Aplikovat 2-4 kapky zředěného oleje 

50/50 na spánky, do prohlubně mezi 
klíčními kostm i (přes štítnou  žlázu) a za 
uši 2-4x denně podle potřeby.

• Přiložit teplý obklad s 1-2 kapkam i vy
hraného oleje na záda.

■  MENTÁLNÍ ÚNAVA 

Doporučení
JEDNODUCHÉ O LE JE : jedle balzám ová (Ida

ho), kadidlo, černý pepř, šalvěj lékařská, 
m uškátový oříšek, borovice, máta, m áta 
klasnatá

SMĚSI O LEJŮ : Envision, Valor, Motivation, 
En-R-Gee, Clarity, Common Sense 

DOPLŇKY: Power Meal, Balance Complete, 
MultiGreens, Mineral Essence, Longevi
ty  Softgels, NingXia Red džus. Pure P ro
tein, Polyzyme, Ultra Young + Oral Spray

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výhěru  po dohu 30 m inut každé 2 hodi
ny neho podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vyhraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat 2-4x denně.

POVRCHOVÉ:

M ůžete použít jednoduché oleje neho 
sm ěsi olejů čisté neho ředěné v závis
losti na použitém  oleji neho olejích. Pro 
získání více inform ací o aplikaci olejů na 
pokožku se řiď te pokyny na začátku té to  
kapitoly.
• Aplikovat 2-4 kapky zředěného oleje 

50/50 na spodní část hrdla, spánky 
a zadní část krku podle potřeby.

• M asírovat 1-3 kapky na příslušné Vita 
Flex hody na chodidle l-3x denně.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
neho je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• 2-3 kapky oleje p řidat do lžíce agáve, 

yakonu, javorového sirupu, medu, jogur
tu  atd., l-3x denně.

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: levandule, tea tree, 

smil, heřm ánek římský, kafrovník, máta, 
eukalyptus (E. radiatá)

SMĚSI O LEJŮ : Purification, PanAway, Im- 
muPower, Melrose

DOPLŇKY: ImmuPro, Super C, Super C 
Chewahles

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výhěru po dohu 30 m inut každé 4-6 ho
diny neho podle potřeby.
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• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

POVRCHOVÉ:

• Přidat 2 kapky oleje zředěného 50/50
v teplém olivovém nebo destilovaném ko
kosovém oleji na vatovou tyčinku do uší. 
Za použití tyčinky aplikovat na pokožku 
kolem ušního otvoru, ale ne do ucha. 
Nakapat 2-3 kapky zředěného esenciál
ního oleje na vatový tam pon a opatrně 
přiložit na ucho. Ponechat přes noc.

• Pro větší úlevu můžeme přiložit teplý 
obklad na ucho.

• Vmasírovat 1-2 kapky na uši a ušní la
lůčky za použití techniky Vita Flex a na 
Vita Flex body pro uši na chodidlech.

VAROVÁNÍ: Nikdy nekapat esenciální oleje 
přímo do ušního kanálku. Bolest ucha 
může být velmi závažná. Pokud bolest 
přetrvává, okam žitě vyhledejte lékař
skou pomoc.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více informací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Kloktat až 8x denně s ústn í vodou Thie

ves Fresh Essence Plus M outhwash nebo 
nas tříka t Thieves Spray do krku až 5x 
denně.

s

Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: myrha, tym ián, libav- 

ka, smil
SMĚSI O LEJŮ : ImmuPower, Melrose, Thie

ves , Purification

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
inform ací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• P řidat 2 kapky oleje zředěného 50/50 

do teplého olivového oleje na vatovou ty 
činku do uší. Za použití tyčinky apliko
vat na pokožku KOLEM ušního otvoru, 
ale ne do ucha.

• Nakapat 2-3 kapky zředěného esenciál
ního oleje na vatový tam pon a opatrně 
přiložit na ucho. Ponechat přes noc.

VAROVÁNÍ: Nikdy nekapat esenciální oleje 
přímo do ušního kanálku. Bolest ucha 
může být velmi závažná. Vždy vyhle
dejte lékařskou pomoc, pokud bolest 
přetrvává.

VAGINÁLNÍ KVASINKOVÉ INFEKCE 
' (KANDIDÓZA)

Vaginální kvasinkové infekce (kandidó- 
za) jsou obvykle vyvolány přem nožením  
plísní, např. Candida albicans. Tyto p ři
rozeně se vyskytující s třevn í kvasinky 
a plísně jsou běžně pod kontrolou im unit
ního systému, ale pokud se spotřebovává 
přebytečná sacharóza nebo se používají 
antibiotika, ty to  organism y se prom ění 
z relativně neškodných kvasinek na in- 
vazivní škodlivé plísně, vylučující během 
svého životního cyklu toxiny.

Vaginální kvasinkové infekce je pouze 
jedním  z příznaků systémového zam oření 
plísněmi. Zatímco kvasinková infekce se 
může léčit m ístně, hlavní problém systé
mové kandidózy může přetrvávat, dokud 
nebudou zavedeny specifické stravovací 
a zdravotní postupy.

Dieta a očista jsou dva hlavní faktory 
při řešení tohoto problému. Cukr, mléčné
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výrobky, pečivo a léky, jako např. an ti
biotika, přispívají k rozvoji kandidózy. Je 
třeb a  zvážit čistící program  obsahující 
nejrůznéjší doplňky a esenciální oleje.

D oporučení
JEDNODUCHÉ O LEJE: m yrha, m eduňka, o re

gano, tym ián, rozm arýn, svaté dřevo, 
zaragosa, tea tree , sa turejka 

SMĚSI O LEJŮ : Purification, 3 Wise Men, 
Inspiration, Melrose, Thieves, Exodus 11 

DOPLŇKY: JuvaPower, ComfoiTone, Detox- 
zyme. Life 5 [na 60) dní 

S P R E JE : ClaraDerm

Aplikace a použití
VAGINÁLNÍ PODÁNÍ:

• U vnitřn ích  infekcí denně sm íchat oleje 
v pom ěru 80 /20  (8 dílů vybraného esen
ciálního oleje s 2 díly směsi olejů V-6), 
p řidat 1-2 lžíci na hygienický tam pon
a vložit do pochvy.

• A lternativní přístup: výplach přes noc 
1 lžící ústn í vody Thieves Fresh Essen
ce Plus M outhwash 3x týdně. Pokud 
výplach pálí, zřed it malým m nožstvím  
směsi olejů V-6.

D oporučení
JEDNODUCHÉ O LE JE : levandule, vratič, 

máta, svaté dřevo, nard, jedle balzám o
vá (Idaho)

SM ĚSI: Purification, PanAway, Melrose, 
Deep Relief Roll-On

Recept na včelí žihadlo:
• 2 kapky levandule
• 1 kapka m áty
• 1 kapka heřm ánku pravého
• 1 kapka vetiveru
Postup u včelího žihadla:
• V yrýpněte nebo vyškrábněte žihadlo 

nožem nebo tv rdým  plastem  jako je 
např. kred itn í karta . Dávejte pozor, aby 
nedošlo ke zm áčknutí sáčku s jedem.

Aplikujte 1-2 kapky podle Receptu na 
včelí žihadlo na postižené místo. Opakuj
te každých 15 m inut po dobu 1 hodiny. 
Aplikujte některou z doporučených sm ě
sí 2-3x denně na postižené místo, než 
zčervenání zeslábne.

VIRUS EPSTEIN-BARROVE 
(EB VIRUS)

Virus Epstein-Barrové, také známý jako 
chronický únavový syndrom, je typem  her
pes viru, k te rý  způsobuje i mononukleózu.

Symptomy zahrnují poruchy trávení, hor
ní a dolní plyny, špatné vstřebávání, špatnou 
rovnováhu elektrolytů, alergické reakce na 
potraviny a jiné látky, emocionální výkyvy 
nálady, únavu, podrážděnost a nedostatek 
motivace, disciplíny a tvořivosti.

P rekurzorem  je hypoglykémie a může 
způsobit náchylnost těla k viru  Epstein- 
-Barrové. Pokud léčíte hypoglykémii, pak 
se příznaky viru Epstein-Barrové mohou 
začít vytrácet.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: svaté dřevo, saturejka, 

oregano, rozm arýn, tym ián, hřebíček 
SMĚSI O LEJŮ : Thieves , ImmuPower, Endo- 

Flex, Longevity, Di-Gize, Exodus 11 
DOPLŇKY: Super C, Super C Chewable, Im- 

muPro, Thyromin, Detoxzyme, Digest + 
Cleanse, ICP, ComforTone, Essentialzy- 
me, Life 5, Carbozyme, Inner Defense

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat 4-5x denně.

POVRCHOVÉ:
Můžete použít jednoduché oleje nebo 

sm ěsi olejů čisté nebo ředěné v závis-
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losti na použitém  oleji nebo olejích. Pro 
získání více inform ací o aplikaci olejů na 
pokožku se řiď te pokyny na začátku té to  
kapitoly.
• Používat každý týden Raindrop tech

niku se směsmi ImmuPower, Thieves, 
Exodus II a oleji pro Raindrop techniku.

• Vmasírovat 2-4 kapky čistého oleje na 
chodidla těsně před  spaním.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Ať dáváte oleje do kapsle nebo je 
pijete jako tekutinu, pro získání bližších 
informací dbejte prosím  pokynů na začát
ku této  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli s vybraným  olejem 3x 

denně.

■  MONONUKLEÓZA
Infekční mononukleóza je onemocnění 

způsobené virem  Epstein-Barrové EBV, 
který je druhem  herpes viru. Příznaky 
obvykle trvají čtyři nebo více týdnů. Sle
zina se zvětšuje a ve vážných případech se 
dokonce může roztrhnout.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: kafrovník, yzop, tym i

án, kadidlo, svaté dřevo, saturejka 
SMĚSI O LEJŮ: T hieves, Inner Defense, R.C., 

Breathe Again RoII-On, Raven, Exodus II 
Recept na mononukleózu:
• 3 kapky Thieves
• 3 kapky tym iánu
• 3 kapky saturejky
• 2 kapky kafrovníku
DOPLŇKY: ImmuPro, Super C, Super C Che- 

wable. Longevity Softgels, ICP, Comfor- 
Tone, Essentialzyme, Life 5

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

PRŮVODCE POUŽITÍM

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během  dne podle potřeby.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více inform ací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Používat Raindrop techniku 2x týdně.
• Vmasírovat 3-6 kapek na chodidla za 

pomoci Vita Flex techniky 2x denně.
VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Ať dáváte oleje do kapsle nebo je 
pijete jako tekutinu, pro získání bližších 
inform ací dbejte prosím  pokynů na začát
ku této  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli s vybraným  olejem 3x 

denně.

VLASY -  PROBLÉMY VLASU 
' a  VLASOVÉ POKOŽKY

Síra je jediný důležitý m inerál pro udr
žování síly a celistvosti vlasů a vlasových
folikulů.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: levandule, cedrové 

dřevo (suchá pokožka), m áta (m astná 
pokožka), rozm arýn, šalvěj muškátová, 
šalvěj lékařská, bazalka, jalovec, ylang 
ylang, santál, citron, cypřiš, růžové 
dřevo

SMĚSI O LEJŮ : Melrose, Thieves, Citrush 
Fresh, Purification

Recept na suché vlasy:
• 6 kapek cedrového dřeva
• 2 kapky santálu nebo pelargónie
• 2 kapky pačule
Recept na mastné vlasy:
• 6 kapek m áty
• 2 kapky levandule
• 4 kapky citronu
• 1 kapka m áty
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DOPLŇKY: Sulfurzyme, Pure Protein Com

plete, Polyzyme, Balance Complete 
Šampony a přelivy: Lavender Mint Daily 

Shampoo a Conditioner, Copaiba Vanilla 
M oisturizing Shampoo a Conditioner, La
vender Volume Shampoo and Conditioner

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více inform ací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku té to  kapitoly.
• Aplikovat 1 lžičku zředěného oleje 

20/80 na pokožku hlavy a důkladně 
v tíra t 2-3 minuty. Nechat působit ve 
vlasech 60-90 minut.

• Smíchat 2-4 kapky esenciálních olejů
s 1-2 lžičkami šam ponu na m ytí vlasů po 
cvičení.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
Recept na oplachování vlasů:
• 1 kapka rozm arýnu
• 1 lžička čistého jablečného octa
• 2 ,5dlvody

Vetřít 1-2 kapky oleje do vlasů proti 
statické elektřině.

■  LUPY
Lupy mohou vznikat v důsledku alergií, 

parazitů  (plísňové) a/nebo  chemikálií. 
Bylo prokázáno, že m inerální selen zabra
ňuje tvorbě lupů.

Bylo prokázáno, že tea  tree  je účinný při 
léčbě lupů a jiných plísňových infekcí.^’'

D oporučení
JEDNODUCHÉ O LEJE: rosalina (M. ericifolia), 

cedrové dřevo, levandule, rozm arýn, 
máta, kopaiva, m odrý eukalyptus

SMÉSI OLEJŮ: Citrush Fresh, Melrose, Thieves 
Recept na lupy:
• 5 kapek citronu
• 2 kapky levandule
• 1 kapka rozm arýnu
• 2 kapky m áty

Šampony a přelivy: Lavender Mint Daily 
Shampoo a Conditioner, Copaiba Vanilla 
M oisturizing Shampoo a Conditioner, La
vender Volume Shampoo a Conditioner

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete nakapat několik kapek jednodu
chého oleje nebo směsi olejů a vm asírovat 
do pokožky hlavy nebo přidat pár kapek 
olejů vlastního výběru do základu sprcho
vého a koupelového gelu a vyrobit tak  svůj 
vlastn í šampon.
• Aplikovat 1 lžičku šamponové směsi na 

pokožku hlavy a důkladně v tíra t 2-3 mi
nuty. Nechat působit ve vlasech po dobu 
15 minut. Na opláchnutí vlasů smíchat
2-4 kapky esenciálních olejů s 1 lžičkou 
šam ponu a omýt.

■  ZTRÁTA VLASŮ
(v íz  A L O PE C IA  ÄREATÄ)

Ztráta vlasů je způsobena horm onální 
nerovnováhou jako je zvýšení testoste- 
ronu nebo zánětlivých onemocnění jako 
v případě alopecia areata.

Esenciální oleje jsou výborné pro čis
tění, výživu a posílení vlasových folikulů 
a vzpřim ovače chlupu. Rozmarýn (chemo- 
typ  cineol) podporuje rů s t vlasů.

D oporučení
JEDNODUCHÉ O LEJE: cedrové dřevo, šalvěj 

muškátová, kadidlo, jalovec, levandule, 
máta, rozm arýn, santál, m odrý eukalyp
tus, svaté dřevo 

SMÉSI O LEJŮ : Melrose, Longevity, Mister 
Recept na prevenci ztráty vlasů č.l:
• 10 kapek cedrového dřeva
• 8 kapek rozm arýnu
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• 10 kapek santálu
• 10 kapek levandule
• 1 kapka jalovce
Recept na prevenci ztráty vlasů č.2:
• 3 kapky rozm arýnu
• 5 kapek levandule
• 4 kapky cypřiše
• 2 kapky šalvěje m uškátové
• 2 kapky svátého dřeva 
Recept při ztrátě vlasů č.3:
• 5 kapek levandule
• 5 kapek kadidla
• 3 kapky modrého eukalyptu
• 1 kapka m áty
• 2 kapky šalvěje m uškátové 
DOPLŇKY: Sulfurzyme, M aster Formula HIS

nebo HERS, Balance Complete, Mineral 
Essence, Essentialzyme, Allerzyme

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

• Přidat 10 kapek některého z výše jm eno
vaných směsí olejů do 1 lžičky kokosové
ho oleje a vm asírovat do pokožky hlavy 
na m ísta plešatění. Pak jemné ve třít do 
zbytku pokožky hlavy. Tato procedura 
nejlépe funguje večer. Pomoci může také 
střídán í olejů.

• Zředit oleje 50/50, důkladné v tíra t
1 lžičku do pokožky hlavy 2-3 minuty. 
Šampon nechat působit po dobu 15 mi
nut. Je to výborná příležitost udělat 
z této  procedury ru tinn í činnost.

• Na opláchnutí vlasů sm íchat 2-4 kapky 
esenciálního oleje s 1-2 lžičkami šam 
ponu.

■  PLEŠATOST
Plešatost mužů je často důsledkem nad

m ěrné přem ěny testosteronu  na dihyd- 
ro testosteron  prostřednictv ím  enzymu 
5-alfa reduktázy. Také může být způsobe
no zánétlivým  onemocněním nazývaným  
alopecia areata.

D oporučení
JEDNODUCHÉ O LEJE: rozm arýn, máta, kadi

dlo, levandule, tu ran , černý pepř 
SM ĚSI: M-Grain, Transform ation, Mister 
DOPLŇKY: Prostate Health, PD 80/20, En- 

doGize, M aster Formula HIS nebo HERS

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitých olejích.
• Zředit esenciální olej vlastního výběru 

50/50 se směsí olejů V-6 a vm asírovat 
do pokožky hlavy před  spaním.

Vředy a nežity (skupina vředů) jsou 
způsobeny bakteriáln í infekcí, k te rá  zapří
činí, že se vlasové folikuly naplní hnisem. 
Snadno se mohou léčit pomocí an tisep
tických esenciálních olejů včetně tea tree  
a hřebíčku.

D oporučení
JEDNODUCHÉ O LEJE: tea  tree, myrha, hřeb í

ček, tym ián, oregano 
SM ÉSI: Melrose, Purification, Thieves

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

• Zředit 2-3 kapky kteréhokoliv výše 
uvedeného oleje 50/50 a aplikovat na 
potřebné m ísto 3-6x denně.

Nejbéžnéjší lék na vši (zavšivení) a jejich 
vajíčka (hnidy) je lindan (gama-benzen 
hexachlorid), což je vysoce toxická po
lychlorovaná chemická látka, k te rá je 
stru k tu rá ln ě  velmi podobná nebezpeč
ným zakázaným  pesticidům  jako je DDT 
a chlordan. Je tak  nebezpečný, že ředitel 
kontrolního centra Quebec Poison Control
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Centre v Kanadě Dr. Guy Sanwsfacon požá
dal, aby byl lindan zakázán.

Esenciální oleje nabízí bezpečnou 
a účinnou alternativu . Studie z roku 
1996 provedená vědci na Islandu ukázala 
účinnost olejů proti vším. Účinné byly 
esenciální oleje ze semen anýzu, listu  
skořice, tym iánu, tea tree , m áty a m ušká
tového oříšku v šam ponu a oplachovacích 
roztocích.^^

D oporučení
JEDNODUCHÉ O LEJE: tea  tree, levandule, 

máta, tym ián, pelargónie, m uškátový 
oříšek, rozm arýn, skořice 

R ecept p ro ti  vším :
• 4 kapky tym iánu
• 2 kapky levandule
• 2 kapky pelargónie 

Můžete použít jednoduché oleje nebo
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitých olejích. P řidat 1 lžičku oleje 
zředěného 50/50 do šam ponu a m asírovat 
po celé pokožce hlavy.
• Zakrýt vlasy jednorázovou sprchovací 

čepicí a nechat působit nejméně % ho
diny.

• Důkladné opláchnout 1 šálkem ústn í 
vody Thieves Fresh Essence Plus Mou
thw ash, vm asirovat do vlasů a pokožky 
hlavy. Nechat působit 10 minut, poté 
vypláchnout.

VÝRON, VYVRTNUTI

D oporučení
JEDNODUCHÉ O LEJE: bazalka, jablečník, 

máta, kopaiva, jedle balzám ová (Idaho), 
libavka

SMĚSI O LEJŮ : PanAway, Relieve I t ,  Aroma 
Siez

DOPLŇKY: Sulfurzyme, Mineral Essence, 
MegaCal, Essentialzyme, Super C, Power 
Meal, Super B

MASÁŽNÍ OLEJE A KRÉMY: Prenolone Plus 
Body Cream, Ortho Sport Massage Oil

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
inform ací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• N atřít 4-6 kapek oleje zředěného 50/50 

na potřebné místo 3-5x denně.
• Přiložit studený obklad na potřebné 

m ísto 2x denně.

VYSOKÝ TLAK (HYPERTENZE)

Jedním ze způsobů jak srovnat krevní 
tlak  je provést očistu jater a tlustého s tře 
va a zlepšit tak  cirkulaci. Očista tlustého 
střeva pomůže tělu vyloučit odpady a toxi- 
ny, k teré jej mohou při norm álním  procesu 
trávení ucpávat. Očista a trávení jsou pro 
norm ální tělesné funkce rozhodující.

D oporučení
JEDNODUCHÉ O LEJE: okotea, rozm arýn, 

hřebíček, levandule, majoránka, ylang 
ylang, cypřiš 

SMĚSI O LEJŮ : Aroma Life, Peace & Calming, 
Citrush Fresh, Humility 

DOPLŇKY: Essentialzyme, Omega Blue, 
CardiaCare, ImmuPro, Super B, Mineral 
Essence, Balance Complete, MegaCal, 
HRT, kustovnice NingXia (sušená)

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut 3x denně.

• Inhalování jasmínu zm írňuje u někte
rých lidí úzkost a tím  snižuje krevní tlak.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitých olejích.

I-

Ň

14

Í4 • » !

I4*

I

14

14* - g

1#*

14. - 3

ií*



PRŮVODCE p o u ž i t í m

5 '  ‘i  

5"

5  *"?

H 3

»ÍJi
w ,

M*

M

í#

I# «IJ! _

I#*

i5"

íTI#- «.1̂  ̂

i#*

Ě -

L "  - 3

• Denně aplikovat 1-3 kapky zředěného 
oleje 20/80 na celkovou masáž těla.

• Vetřít 1-2 kapky oleje na spánky a zadní 
část krku několikrát denně.

• Přiložit teplý obklad s 1-2 kapkami vy
braného oleje na záda.

• Po 3 m inuty v tíra t 1-2 kapky směsi Aro
ma Life a oleje ylang ylang na srdeční 
Vita Flex body a na srdce a krční tepny.

• Pozorujte, jak začne krevní tlak  během 
5 až 20 m inut klesat. Kontrolujte tlak
a podle potřeby aplikujte znovu.

DOPLŇKY: Zvýšit příjem hořčíku, k terý  
uvolňuje hladké svalstvo a reguluje 
přísun vápníku do srdce, snižuje krevní 
tlak a rozšiřuje srdeční cévy.

• Užívat 1 lžičku MegaCal před spaním.
• Užívat 1-2 kapátka Mineral Essence 2x 

denně.
• Užívat 1 Super B denně během jídla. 

Denně 20 mg vitam ínu B3 (niacin), k terý  
se nachází v Super B a je výborným  pro
středkem  na rozšíření cév.

• HRT obsahuje hloh, k terý  význam ně 
podporuje kardiovaskulární systém.

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

• Aplikovat 2-3 kapky čistého oleje v zá
vislosti na vybraném  oleji.

• Zředit olej vlastního výběru 50/50 se 
směsí olejů V-6 a n a třít na potřebné m ís
to 3-6x denně nebo podle potřeby.

(vizDÍVERTIKULÓZA/DíVERTIKULlTiDA)

Hlavní příčiny zácpy jsou nedostatečný 
příjem tekutin  a nízká konzumace vlák
niny. Zácpa může nakonec vést k diverti- 
kulóze a divertikulitidě, běžných potíží 
u starších lidí.

Některé esenciální oleje prokázaly 
schopnost zlepšit zdravotní stav tlustého 
střeva prostřednictv ím  podpory střevní 
flóry, stimulace pohybu střev  a peristalti-

ky, působením  proti infekcím a eliminace 
parazitů .

D oporučení
JEDNODUCHÉ O LEJE: zázvor, fenykl, pely

něk estragon, anýz, m áta 
SMĚSI O LEJŮ : Di-Gize, Juva Cleanse 
DOPLŇKY: Digest + Cleanse, ICP, ComforTo- 

ne, Detoxzyme, Life 5, MegaCal, Balance 
Complete, Essentialzyme, Polyzyme, 
Longevity Softgels

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat oleje vlastního výběru po 
dobu 30 m inut každé 4-6 hodiny nebo 
podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky doporučeného oleje 
na vatový tam pon nebo tkaninu a vložit 
do ventilá toru  v domě, autě, hotelovém 
pokoji atd.

• Pokud se rozptyluje vzduchem v noci při 
spaní, nastav te autom atické vypínání na 
požadovaný čas.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo zředěné 50/50 
v závislosti na použitém  oleji nebo olejích. 
Řiďte se pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 6-10 kapek oleje čistého nebo 

ředěného 50/50 na oblast žaludku podle 
potřeby.

• Užitečná a osvěžující je 1 kapka pod nos.
• Přiložit teplý obklad s 1-3 kapkami 

doporučeného oleje na oblast žaludku 
a Vita Flex body na chodidlech.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, dbejte prosím  
pokynů na začátku této  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli 2-3x denně.
• Přidat oleje do rýžového mléka 2-4x denně
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zácp a  zp ů so b u je  tě le sn o u  
dysfunkci

Důvodem proč zácpa vytvoří divertiku- 
lózu je, že svaly tlustého střeva se musí 
namáhat, aby rozpohybovaly příliš tvr
dou stolici, která klade nadměrný tlak na 
tlusté střevo. Časem se na stěně tlustého 
střeva tvoří slabá místa, tj. vytváří se ab
normální kapsy zvané divertikly.

Tyto kapsy mohou také vytvořit para
ziti, kteří se zavrtávají a usazují ve slizni- 
ci stěny tlustého střeva, kladou tam vejce 
a jejich odpadní látky tvrdnou na stěnách 
tlustého střeva. Tlusté střevo se tak ne
přirozeně ohýbá a kroutí. Při přítomnosti 
divertiklů je vždy moudré zvážit možnou 
přítomnost parazitů a jejich léčbu.

Enzymy, jako Detoxzyme, Essentialzy- 
me, Lipozyme, Polyzyme, Allerzyme a Mi- 
ghtyZyme (pro děti), pomáhají při trávení 
a změkčují odpadní materiál. ICP a Juva- 
Pov^er přidávají vlákninu, která napomá
há čistit stěny tlustého střeva, absorbuje 
toxiny a pomáhá při eliminačním proce
su. ParaFree je dobrý čisticí prostředek, 
který je vhodné použít nejméně jednou za 
rok a určitě při podezření na parazity.

g

Režim:
• Essentialzyme: užívat 3-6 kapslí 3x 

denně.
• ComforTone: začít s 1 kapslí a další den 

zvýšit na 2 kapsle. Pokračovat ve zvyšo
vání o 1 kapsli denně než střeva začnou 
pracovat.

• ICP: 1 týden po ComforTone začít s 1 
lžící 2x denně, zvýšit na 3x denně a poté 
až na 2 lžíce 3x denně.

• Balance Complete 3 odm ěrky denně 
nebo podle potřeby.

• Vypít každé ráno alespoň Vz šálku 
neslazeného třešňového džusu, švest
kové šťávy, ananasového džusu nebo

džusu z jiného syrového ovoce nebo 
zeleniny.
Vypít 8 sklenic čisté vody denně.

ZÁDA PORANĚNÍ A BOLESTI
(v iz  SVALY)

Podle četných chiropraktiků  má Rain
drop technika s pomocí terapeutických 
esenciálních olejů obrovský přínos pro 
léčbu mnoha druhů bolesti zad, zánětů 
a vychýlení obratlů.

D oporučení
JEDNODUCHÉ O LEJE: levandule, jedle balzá

mová (Idaho), libavka, pravý heřm ánek, 
bazalka, kopaiva, majoránka, m áta 

SM ĚSI: Aroma Siez, PanAway, Relieve It, 
Deep Relief Roll-On 

R ecept n a  b o le s t zad:
• 2 kapky m ajoránky
• 3 kapky levandule
• 5 kapek libavky
• 3 kapky jedle balzámové (Idaho) 
DOPLŇKY: BLM, MegaCal, M aster HIS nebo

HERS, Power Meal, MultiGreens, NingXia 
Red džus

MASÁŽNÍ O LEJE: m asážní olej Ortho Sport, 
m asážní olej Ortho Ease

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

• Aplikovat 2-4 kapky čistého oleje na 
určitou oblast l-3x denně nebo podle 
potřeby.

• Aplikovat 2-4 kapky na Vita Flex body 
na chodidlech.

• Denně přiložit teplý obklad s 1-2 kapka
mi vybraného oleje na záda.

• Aplikovat Raindrop techniku 2x týdně 
po 3 týdny.

• M asírovat m asážním i oleji Ortho Ease 
Massage Oil nebo Ortho Sport Massage 
Oil.
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Mnoho záchvatů se může zm enšit nebo 
zm írnit odstraněním  všech forem cukru, 
umělých barviv, příchutí a polotovarů ze 
stravy a chemikálií všech druhů. Vyvaruj
te se používání p roduktů  osobní hygieny 
obsahujících sloučeniny na bázi čpavku, 
jako jsou alergeny quaternium  a polyqua- 
ternium .

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: kadidlo, santál, m e

duňka, jasmín, bazalka, m áta 
SMĚSI O LEJŮ: RutaVaLa, Valor, Valor Ro- 

11-On, Aroma Siez, Exodus 11, Peace & 
Calming, R.C., Breathe Again Roll-On, 
Trauma Life, Stress Away Roll-On 

DOPLŇKY: Mineral Essence, MultiGreens, 
Essentialzyme, BLM, Super B, Longevity 
Softgels, Power Meal, Sulfurzyme, Ome
ga Blue, Balance Complete, M aster For
mula HIS nebo HERS a nektar z Blue Aga
ve nebo ex trak t ze stévie m ísto cukrů

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem 3-5x denně. 
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
informací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiďte pokyny na začátku této  kapitoly.
• Pro snížení rizika záchvatu, ve třít 10 ka

pek oleje zředěných 50/50 do pokožky 
hlavy až 3x denně. Lze doplnit inhalační 
terapií uvedenou níže.

Režim při záchvatech (provést všechny 
následující kroky)
• Denně vm asírovat 4-6 kapek Valor do 

chodidel.
• Rozptylovat vzduchem Peace & Calming 

po dobu 30 minut 3-4x denně.
• Denně vm asírovat 4-6 kapek Joy na 

oblast srdce.

• Použít Raindrop techniku na páteř 2x 
měsíčně.

{viz SVALY)

Zánět může být způsoben různým i okol
nostm i včetně bak teriáln í infekce, špatné 
stravy, chemikálií, horm onální nerovnová
hy a fyzického zranění.

Bylo prokázáno, že některé esenciální 
oleje jsou výborné pro zm írnění zánětu. Je 
to např. pravý heřm ánek obsahující mod
rou sloučeninu azulen se silně protizá- 
nětlivým i vlastnostm i. Mezi osta tn í oleje 
s protizánětlivým i vlastnostm i pa tří máta, 
tea tree, hřebíček, saturejka, svaté dřevo, 
jablečník a libavka.

Některé oleje se lépe hodí pro určité 
typy zánětu, například:
• Myrha, vetiver, cistus a smil fungují 

dobře na záněty způsobené poškozením 
tkání, kapilár a podlitinam i.

• Heřm ánek pravý a tea tree  pom áhají při 
zánětu následkem  bakteriáln í infekce.

• Kafrovník, yzop, m yrha a tym ián se hodí 
na záněty způsobené virovou infekcí.

D oporučení
JEDNODUCHÉ O LEJE: hřebíček, m uškátový 

oříšek, levandule, tym ián, heřm ánek 
římský, yzop, máta, tea tree, libavka, 
heřm ánek pravý, myrha, kafrovník, 
kopaiva, svaté dřevo 

SMĚSI O LEJŮ : Purification, PanAway, Aro
ma Siez, Melrose, Relieve It, Deep Relief 
Roll-On 

P ro tiz á n é tliv ý  R ecep t č .l:
• 6 kapek eukalyptu m odrého
• 6 kapek tea tree
• 4 kapky heřm ánku pravého
• 2 kapky m áty
• 2 kapky citrónové trávy 
P ro tiz á n é tliv ý  R ecept č.2:
• 6 kapek myrhy
• 6 kapek eukalyptu (M. globulus)
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• 4 kapky hřebíčku
• 3 kapky svátého dřeva
• 1 kapka vetiveru
DOPLŇKY: ImmuPro, Super C, Super C 

Chewable, Power Meal 
MASÁŽNÍ O LEJE: Ortho Ease Massage Oil, 

Ortho Sport Massage Oil

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
inform ací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 2-4 kapky oleje ředěného 

50/50 2x denně.
• Přiložit studený obklad 1-3 denně podle 

potřeby.
VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli 2x denně.

MZÁNĚT NERVU (NEURITIDA)
Neuritida je bolestivý zánět periferních 

nervů. Obvykle je způsoben dlouhodobým 
vystavováním  nízké teplotě, otravou těž 
kými kovy, cukrovkou, nedostatkem  v ita 
mínů (beri-beri a pellagra] a infekčními 
chorobami, jako je tyfus a m alárie. 
PŘÍZNAKY:

• Bolest
• Pálení
• Necitlivost nebo brnění
• Slabé svaly nebo paralýza

D oporučení
JEDNODUCHÉ O LEJE: levandule, jalovec, ve- 

tiver, kozlík, tym ián, řebříček, hřebíček, 
m uškátový oříšek, kopaiva

SMĚSI O LEJŮ : Valor, Valor Roll-On, Aroma 
Siez, Deep Relief Roll-On, RutaVaLa, 
RutaVaLa Roll-On 

DOPLŇKY: Sulfurzyme, Super B, Super C, 
Super C Chewable, PD 80/20, Omega 
Blue, Ultra Young + Oral Spray 

KRÉMY NEBO PLEŤOVÁ MLÉKA: Hydratační 
krém  Regenolone M oisturizing Cream, 
Prenolone Plus Body Cream

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky doporučeného oleje 
na vatový tam pon nebo tkaninu a vložit 
do ventilátoru v domě, autě, hotelovém 
pokoji atd.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více inform ací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 2-4 kapky oleje čistého nebo 

zředěného 50/50 podle potřeby na po
stižené místo 3-5x denně.

• Přiložit studený obklad na postižené 
m ísto 2-3x denně.

■  ZÁNĚT ŠLACHOVÉ POCHVY 
(TENDOSYNOVITIDA), 
SKÁKAVÝ PRST (TENDOVAGINITIDA)

Tendinitida (zánět šlach], často nazý
vaná tenisový loket nebo golfový loket, je 
natržená nebo zanícená šlacha. Tendosy- 
novitida (zánět šlachové pochvy] a „ská- 
kavý p rs t“ je zanícená šlacha ohraničená 
obalem, neboli pochvou (zejména u palce 
a prstů]. Příčinou může být přetěžování 
nebo infekce.
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Při výběru olejů na zranění přemýšlíme 
o příčině a typu zranění a podle toho vybí
ráme vhodné oleje. Tendinitida například 
může zahrnovat poškození svalové tkáně, 
nervové poškození, n atažen í/u tržen í vazů, 
zánět, infekce a případné emoce. Proto 
vyberte olej nebo směs olejů pro každou 
možnou příčinu nebo vyberte směs olejů 
k zacílení více příčin.

Emocionální příčinou může být pocit 
viny nebo hněv.
JEDNODUCHÉ OLEJE: citronová tráva pod

poruje regeneraci pojivové tkáně.
SMĚSI O LEJŮ : Pan Away, Relieve It, Deep 

Relief Roll-On (nabízí jednoduchý způ
sob aplikace směsi olejů, k teré p řináší 
úlevu od bolesti a zároveň jsou protizá- 
nětlivé)

DOPLŇKY: MegaCal buduje a posiluje kosti. 
Smíchat 1 lžičku s vodou a vypít. Při 
užívání na noc podporuje MegaCal klid
ný spánek.

BLM poskytuje rozhodující živiny pro 
pojivové tkáně a zlepšení stavu svalů 
a posiluje kosti. Smíchat 1 lžičku s vodou 
a pít 2x denně.

Sulfurzyme vyrovnává tlak  vody 
uvnitř buněk a zm írňuje bolest. Smíchat
1-2 lžičky s vodou a pít 2x denně. 

MASÁŽNÍ O LEJE: oleje V Ortho Sport a Ortho 
Ease masážních olejích zm írňují bolest 
a podporují uzdravování.

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Aplikujte jednoduché oleje nebo směsi 
olejů čisté nebo ředěné v závislosti na pou
žitém oleji nebo olejích.
• Na p rst vm asírovat levanduli a citróno

vou trávu.
• Na zanícené šlachy vm asírovat majorán- 

ku s citronovou trávou.
• Jednoduché oleje nebo směsi olejů se mo

hou používat jednotlivě nebo společně.

D oporučení
JEDNODUCHÉ O LEJE: tym ián, kafrovník, 

eukalyptus [E. radiatá) a eukalyptus [E. 
globulus), saturejka, hřebíček, oregano, 
tea tree, m odrý eukalyptus, jablečník 

SMĚSI O LEJŮ : Raven, Melrose, R.C., Thieves, 
Breathe Again Roll-On 

R ecept n a  záp al plic:
• 8 kapek kafrovníku
• 10 kapek eukalyptu (E. globulus)
• 2 kapky oregana
• 2 kapky jablečníku
DOPLŇKY: Inner Defense, Super C, Super C 

Chewable, Longevity Softgels, MultiG- 
reens, ImmuPro, Digest + Cleanse, Life 5 

ÚSTNÍ PÉČE: Thieves Spray, Thieves Lozen
ges, ústn í voda Thieves Fresh Essence 
Plus Mouthwash

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby. Pokud se 
rozptyluje vzduchem v noci při spaní, 
nastav te autom atické vypínání na poža
dovaný čas.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

• Přidat několik kapek esenciálního oleje 
do misky s horkou vodou. Sklonit obličej 
nad misku a p řik rý t hlavu ručníkem
k dosažení účinné inhalace. Opakovat
2-3x denně.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
inform ací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 2-6 kapky oleje čistého nebo 

zředěného 50/50 na krku a hrudník  
podle potřeby.
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• Vmasírovat 2-3 kapky na Vita Flex body 
plic na chodidlech 2-4x denně.

• Přiložit teplý obklad s 1-2 kapkam i vy
braného oleje na krk, h rudn ík  a horní 
část zad l-3x denně.

• Rektální: Použít některé z doporuče
ných směsí, kombinovat 20 kapek s 1 
lžící olivového oleje. Směs v stříknou t do 
konečníku pomocí malé stříkačky, udr
žet přes noc. Opakovat každou noc po 
dobu 5-6 dní.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Kloktat směs esenciálních olejů a vody 

4-8x denně.

ZARDĚNKY, SPALNIČKY

Z arděnky a spalničky jsou vysoce 
nakažlivá, i když vzácná infekční one
m ocnění způsobená virem . Ten způsobu
je kožní vy rážku  po celém těle a ch řip 
kové p říznaky  včetně horečky, kašle 
a rýmy.

Jelikož jsou zarděnky a spalničky způ
sobeny virem, není pro ně žádný speci
fický lék a příznaky obvykle odezní samy 
o sobě. Spalničky však mohou být pro 
malé děti velmi nebezpečné. Jedinec naka
žený spalničkam i by měl pít dostatek  te 
kutin, hodně odpočívat a vyhnout se šíření 
infekce mezi ostatní.

První příznaky infekce jsou suchý kašel, 
rýma, vysoká horečka a slzící červené 
oči. Dalším ukazatelem  jsou malé červené 
skvrny s m odro-bílým  středem  uvnitř 
ústn í dutiny.

Vyrážka má obvykle červený nebo čer- 
venohnědý skvrn itý  vzhled a obvykle se 
nejprve objeví na čele nebo za ušima, pak 
se šíří dolů po obličeji, krku a těle a násled
ně po nohách.

D oporučení
JEDNODUCHÉ O LEJE: levandule, heřm ánek 

římský, tea tree, hřebíček, tym ián, heř
m ánek pravý, kafrovník 

SM ĚSI O LEJŮ : Thieves, Melrose 
R ecept n a  spa ln ičky :
• 10 kapek levandule
• 10 kapek heřm ánku pravého
• 5 kapek kafrovníku
• 5 kapek tea tree
DOPLŇKY: ImmuPro, Super C, Super C Che- 

wable. Longevity Softgels, Life 5, Digest 
+ Cleanse, Inner Defense

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky doporučeného oleje 
na vatový tam pon nebo tkaninu a vložit 
do ventilá toru  v domě, autě, hotelovém 
pokoji atd.

• Pokud se rozptyluje vzduchem v noci při 
spaní, nastav te autom atické vypínání na 
požadovaný čas.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
sm ěsi olejů čisté nebo ředěné v závis
losti na použitém  oleji nebo olejích. Pro 
získání více inform ací o aplikaci olejů na 
pokožku se řiď te pokyny na začátku té to  
kapitoly.
• N atřít 2-3 kapky oleje zředěného 50/50 

na potřebné místo 3-5x denně nebo 
podle potřeby.

• Smíchat 6-9 kapek některého z dopo
ručených olejů s koupelovými solemi 
a nam očit se do koupele nejméně na 
30 m inut denně.

• Smíchat 6-9 kapek některého z doporu
čených olejů s 2,5dl vody a omývat paci
enta 1-2 denně.
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VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Přidat 5 kapek doporučeného oleje do 

kapsle a užívat 2-3x denně.
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Akutní infekční onem ocnění způsobe
né toxigenními kmeny Corynebacterium  
diphtheriae, k teré se získá při kontaktu  
s nakaženou osobou nebo přenašečem . 
Obvykle je omezeno pouze na horní cesty 
dýchací a vyznačuje se tvorbou silné, fa
lešné membrány, pevné připojené k pod
kladové tkáni, k te rá krvácí, pokud je násil
ně odstraněna.

U nejzávažnějších infekcí začíná mem
brána v oblasti mandlí a může se rozšířit 
do uvuly, měkkého patra  a stěny hltanu 
a následně do hrtanu, průdušnice a p rů 
dušek, kde může způsobit bronchiální 
obstrukci ohrožující život.

D oporučení
JEDNODUCHÉ O LEJE: oregano, tym ián, 

hřebíček, eukalyptus (E. radiatd), svaté 
dřevo, kadidlo, m odrý eukalyptus, m áta 
klasnatá, kafrovník, m áta 

SMĚSI O LEJŮ : Thieves, Melrose, Exodus 11, 
Raven, R.C., Di-Gize 

DOPLŇKY: Inner Defense, Essentialzyme, 
ICP, JuvaPower 

ÚSTNÍ: Ústní voda Thieves Fresh Essence 
Plus Mouthwash, Thieves spray. Thieves 
lozenges

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky doporučeného oleje 
na vatový tam pon nebo tkaninu a vložit 
do ventilátoru  v domě, autě, hotelovém 
pokoji atd.

POVRCHOVÉ:

M ůžete použít jednoduché oleje nebo 
sm ěsi olejů čisté nebo ředěné v závis
losti na použitém  oleji nebo olejích. Pro 
získání více inform ací o aplikaci olejů na 
pokožku se řiď te pokyny na začátku této  
kapitoly.
• Užitečná a osvěžující je 1 kapka pod nos.
• Aplikovat 2-3 kapky na krk a plíce něko

likrát denně.
VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, dbejte prosím  
pokynů na začátku této  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli 2x denně.
• 2-3 kapky oleje p řidat do lžíce agáve, 

yakonu, javorového sirupu, medu, jogu
rtu  atd.

• Kloktat ústn í vodu Thieves Fresh Essen
ce Plus Mouthwash několikrát denně.

• S tříkat do hrdla dle po třeby sprejem  
Thieves Spray.

• Podle potřeby používat pastilky do krku.

Mnoho potravin  a rostlin, jako např. 
tabák, kofein, drogy, alkohol, cukr a další 
sladidla, vy tváří chemické závislosti.

Očištění a detoxikace krve k odstraněn í 
nečisto t v těle musí projít p řes játra, což 
je p rvní krok k rozbití těchto závislostí. 
Alkalický vápník může pomoci vázat žlu
čové kyseliny a předejít tučným  játrům . 
Očista tlustého s třeva a tkán í je také dů
ležitá.

N edostatek enzymů, vitam ínů, m inerálů 
a dalších živin v těle může u některých
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závislostí rovněž h rá t roli. Agave, javorový 
sirup, med, sirup z melasy, stévie, yacon 
a další p řírodní sladidla jsou dobrým i ná
hražkam i cukru, k te rý  by se měl ve stravě 
omezit.

Směs olejů Thieves je velmi užitečná při 
omezování závislostí. Pro zam ezení chuti 
postačí nakapat jednu nebo dvě kapky na 
jazyk. JuvaTone a JuvaPower jsou doplňky 
s dlouhodobým účinkem, k teré  pom áhají 
detoxikovat já tra  tím, že potlačují závis
losti a nakonec zm ění vzorec závislosti 
v buňkách těla.

D oporučení
JEDNODUCHÉ O LEJE: pom eranč, oregano, 

pelyněk estragon 
SM ĚSI O LE JŮ : Thieves, Harmony, Peace & 

Calming, Juva Cleanse, Juva Flex 
DOPLŇKY: Detoxzyme, JuvaPower, ICP, 

JuvaTone, Power Meal, MegaCal, Essen- 
tialzym e. Balance Complete, Agave, 
Yacon

D oporučení
JEDNODUCHÉ O LEJE: okotea, m odrý euka- 

lyptus, jablečník, m andarinka zelená, 
bazalka, kadidlo, m áta 

SMĚSI O LEJŮ : Clarity, Brain Power, Com
mon Sense, M-Grain, Grounding, Citrus 
Fresh, Harmony 

DOPLŇKY: NingXia Red džus, MultiGreens, 
M aster HIS nebo HERS, MegaCal, Mine
ral Essence

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat oleje v lastního výběru  po 
dobu 30 m inut každé 4-6 hodiny nebo 
podle potřeby.

• Nakapat 1-2 kapky oleje vlastního výbě
ru do dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi 
nos a inhalovat během  dne podle p o tře 
by.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti
na použitém  oleji.
• Aplikovat 1-2 kapky čistého (neředěné

ho) oleje na spánky a zadní část krku 4x 
denně nebo podle potřeby.

• Přiložit teplý obklad s 1-2 kapkam i vy
braného oleje přes oblast jater.

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti
na použitých olejích.
• Aplikovat 1-2 kapky čistého [neředěné

ho) oleje na spánky a zadní část krku 
podle potřeby.

• Užitečná a osvěžující je jedna kapka pod

• Vmasírovat 2-4 kapky čistého oleje na 
chodidla těsně před  spaním. Děti to 
milují.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, dbejte prosím  
pokynů na začátku této  kapitoly.
• 2-3 kapky oleje přidat do lžíce agáve, 

yakonu, javorového sirupu, medu, jogu
rtu  atd.

• Požadované m nožství olejů nakapat do 
sklenice NingXia Red džusu, rýžové
ho mléka, mandlového mléka, kozího 
mléka, mrkvového džusu nebo do vody 
a vypít.
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Doporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: máta, m uškátový oří

šek, fenykl, zázvor, kmín, m áta klasnatá, 
grapefruit, kopaiva, libavka 

SMĚSI O LEJŮ : Di-Gize, Juva Cleanse 
DOPLŇKY: ICP, ComfoiTone, AlkaLime, 

JuvaPower, Essentialzyme, Polyzyme, 
Carbozyme

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
informací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiďte pokyny na začátku této  kapitoly.
• Zředit 50/50 a n a třít na potřebné místo

3-6x denně.
• Přiložit teplý obklad s 1-3 kapkam i vy

braného oleje na žaludek.
VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli 2 denně.
• Přidat 1-3 kapky doporučených olejů do 

sklenice rýžového mléka, mandlového 
mléka, kozího mléka atd. l-3x denně.

• Užít 2-4 kapsle Polyzyme, Essentialzy
me nebo Detoxzyme před jídlem pro 
zlepšení trávení a ulehčení zkaženém u 
žaludku.

• Pokud se nám zdá, že máme "těžký ža
ludek" z konzumace masa, užitečným 
doplňkem k Di-Gize je Polyzyme.

■VŘEDY-ŽALUDEK
Vředy může způsobit několik gastro- 

duodenálních onemocnění, např. gastriti- 
du (zánět žaludku) nebo žaludeční nebo 
peptické vředy, k teré vyvolává bak terie 
Helicobacter pylori.

PRŮVODCE POUŽITI

D oporučení
JEDNODUCHÉ O LEJE: citronová tráva, ko

paiva, citron, m yrta, heřm ánek pravý, 
oregano, tym ián, m áta 

SMĚSI O LEJŮ : Thieves, Di-Gize, Melrose 
DOPLŇKY: Digest + Cleanse, Inner Defense, 

ICP, JuvaPower

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem oleje vlastního 
výběru po dobu 30 m inut každé 4-6 ho
diny nebo podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněmi nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

POVRCHOVÉ:

Jakýkoli uklidňující olej aplikovaný 
pomocí m asáže může pomoci snížit s tres 
a navodit relaxační atm osféru: Dream Cat
cher, Gathering, Egyptian Gold, The Gift, 
Harmony, Inner Child, W hite Angelica atd. 
VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli 3x denně po dobu 

20 dnů.

€ S B ö
D oporučení
JEDNODUCHÉ O LEJE: m áta, citron, rozm a

rýn, bazalka, kadidlo, kardam om
SMĚSI O LE JŮ : M-Grain, Gathering, Brain 

Power, Clarity, Common Sense
DOPLŇKY: MegaCal, Super B, Omega Blue, 

Digest + Cleanse, Mineral Essence

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat oleje vlastního výběru po 
dobu 30 m inut každé 4-6 hodiny nebo 
podle potřeby.
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• Nakapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněm i nos 
a inhalovat během dne podle potřeby.

• Pokud se rozptyluje vzduchem v noci při 
spaní, nastav te autom atické vypínání na 
požadovaný čas.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
inform ací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Užitečná a osvěžující je 1 kapka pod nos.
• Zředit 50/50 a n a třít na po třebné místo

3-6x denně.
• Vmasírovat 2-4 kapky čistého oleje na 

chodidla p řed  spaním . Děti to milují.

ZNEUŽÍVÁNÍ (PSYCHtCKÉ I FYZICKÉ)

Trauma z psychického i fyzického tý rán í 
může vyústit v sebezničující chování, k te 
ré může ohrozit úspěch v pozdějším  živo
tě. Esenciální oleje mohou pomoci uvolnit 
potlačené traum a, emoce nebo vzpom ínky 
pomocí silnějšího účinku na limbický sys
tém  mozku (centrum  uložených vzpom í
nek a emocí).

D oporučení
JEDNODUCHÉ O LE JE : pelargónie, santál, 

m eduňka
SMĚSI O LE JŮ : Trauma Life, SARA, Release, 

Acceptance, Forgiveness, Surrender, 
Humility, W hite Angelica, Inner Child, 
Harmony, Hope, Tranquil Roll-On, Valor, 
Valor Roll-On

DOPLŇKY: Omega Blue, NingXia Red džus, 
EndoGize, Mineral Essence, M aster For
mula HIS nebo HERS

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat oleje vlastního výběru po 
dobu 30 m inut každé 4-6 hodiny nebo 
podle potřeby.

• Nakapat 2-3 kapky oleje vlastního výbě
ru do dlaní, promnout, p řek rý t dlaněmi 
nos a inhalovat během dne podle potřeby.

KONKRÉTNÍ DRUHY ZNEUŽÍVÁNÍ:

• Fyzické týrání: Nakapat 2-3 kapky směsi 
Forgiveness na srdce a okolo pupku. 
Následně 1-2 kapky Release na Vita Flex 
body na chodidlech, hlavně bod jater na 
pravém chodidle, pod nos a přím o na 
játra.

• Rodičovské, sexuální nebo rituáln í zneu
žívání: Nakapat 1-3 kapky SARA na ob
last zneužívání, poté použít Forgiveness, 
Trauma Live, Release, Joy, P resent Time.

• Manželské zneužívání: Použít Forgi
veness, Trauma Life, Release, Valor, Joy, 
Envision.

• Pocity pom sty: Nakapat 1-2 kapky sm ě
si Surrender na hrudní kost v oblasti 
srdce, 2-3 kapky směsi P resent Time na 
brzlík, 2-3 kapky směsi Forgiveness na 
pupek.

• Sebevražedné: Nakapat 2 kapky směsi 
Hope na okraj uší. Užitečná je také m e
duňka, Brain Power nebo Present Time.

• Ochrana a rovnováha: Nakapat 1-2 kap
ky směsi W hite Angelica na každé ram e
no a 1-2 kapky směsi Harmony na brzlík.

Špatná ústn í hygiena je spojována nejen 
se špatným  dechem (halitóza), ale také 
s kardiovaskulárním i onemocněními. 
Některé z bakterií, k te ré osidlují ústn í 
dutinu, se podílejí na arterioskleróze.

Esenciální oleje jsou vynikající ústn í 
antiseptika, analgetika a protizánětlivá 
činidla. Hřebíčkový esenciální olej se po 
desetiletí používá v tradiční stomatologii 
k znecitlivění dásní a prevenci infekcí.
Také mentol (nachází se v mátovém oleji), 
m ethylsalycilát (nachází se v oleji z libav- 
ky), thymol (nachází se v esenciálním oleji 
z tymiánu) a eukalyptol (nachází se v esen
ciálním oleji z eukalyptu a rozm arýnu) jsou
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volně prodejné schválené léčivé produkty 
pro léčení zánětu dásní a parodontózy.

N ávštěvy u zubaře
Před návštěvou zubaře vetřít 1 kapku 

olejů smilu a hřebíčku a směsi PanAv^ay 
do dásní a čelisti. Hřebíček může snížit 
účinnost pojivá korunky. Pokud plánujete 
tento zákrok, nepoužívejte jej na zuby.

Běžná ú stn í infekce
U běžné ústn í infekce jakéhokoliv druhu 

pevné stočit kousek gázy do ruličky asi 
0,5 cm široké. Na ruličku nakapat směs 
Thieves. Pokud to „příliš pálí", přidat směs 
olejů V-6. Vsunout ruličku mezi zuby a rty  
a ponechat ji uvnitř celou noc. Tím se in
fekce „odsaje" nebo vstřebá. Obměňovat 
podle potřeby.

■  ÚSTNÍ INFEKCE 

D oporučení
JEDNODUCHÉ O LEJE: hřebíček, myrha, 

oregano, tym ián, smil, eukalyptus [E. 
radiatá)

SMĚSI O LEJŮ: PanAway, Thieves, R.C.
ÚSTNÍ PÉČE: Thieves Dentarome Ultra 

Toothpaste, Thieves Lozenges, Thieves 
Spray, ústn í voda Thieves Fresh Essence 
Plus Mouthwash

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
informací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 1-2 kapky oleje zředěného 

50/50 na dásně a okolo zubů. Opakovat 
podle potřeby.

• Těsné před vytržením  zubu vetřít
1-2 kapky smilu. Thieves a R.C. do dásně.

• V tírání R.C. do dásní může v rá tit cit po 
znecitlivění způsobeném anestezií.

■  BOLEST ZUBU A BOLEST 
PŘÍ PROŘEZÁVÁNÍ ZUBŮ 

D oporučení
JEDNODUCHÉ O LEJE: hřebíček, kadidlo, 

heřm ánek pravý, tea tree, vratič 
SMĚSI O LEJŮ : Thieves, PanAway 
ÚSTNÍ PÉČE: Thieves Spray, Thieves Denta

rome Ultra Toothpaste, ústn í voda Thie
ves Fresh Essence Plus Mouthwash

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
inform ací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiď te pokyny na začátku té to  kapitoly.
• Aplikovat olej čistý nebo zředěný 50/50 

na postižený zub nebo oblast dásní 
podle potřeby.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Kloktat 4-6x denně nebo podle potřeby.

POZNÁMKA: U malých dětí by se měly před 
použitím  ústné všechny esenciální oleje 
řed it 20/80.

■  KRVÁCEJÍCÍ DÁSNĚ
(v iz  PARODONTÓZA)

D oporučení
JEDNODUCHÉ O LEJE: hřebíček, kadidlo, 

smil, libavka,skořice, máta, saturejka, 
m yrha

SMĚSI O LEJŮ : Thieves, Melrose, PanAway, 
Relieve It 

R ecept n a  k rv á c e n í dásn í:
• 2 kapky myrhy
• 2 kapky tym iánu
• 1 kapka Thieves
• 1 kapka kadidla
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Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
inform ací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat 1-2 kapky oleje zředěného 

50/50 na dásně 2-3x denně.
VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Kloktat 3-lOx denně ústn í vodu Thieves 

Fresh Essence Plus M outhwash nebo 
podle potřeby.

• Čistit zuby a dásně po každém  jídle 
zubní pastou Thieves Dentarom e Ultra 
Toothpaste.

■  SKŘÍPÁNÍ ZUBŮ 

D oporučení
JEDNODUCHÉ O LE JE : kozlík, levandule, 

heřm ánek řím ský 
SMÉSI O LEJŮ : Peace & Calming, RutaVaLa, 

Stress Away Roll-On, Tranquil Roll-On 
DOPLŇKY: Mineral Essence, MegaCal, Im- 

muPro, SleepEssence 
ÚSTNÍ PÉČE: Thieves Spray, Thieves Denta

rome Ultra Toothpaste, ú stn í voda Thie
ves Fresh Essence Plus M outhwash

Aplikace a použití
INHALACE:

• N akapat 2-3 kapky vybraného oleje do 
dlaní, prom nout, p řek rý t dlaněm i nos 
a inhalovat l-3x denně a p řed  spaním.

• Rozptylovat vzduchem po dobu 30 m i
nut 2x denně a před spaním.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více

inform ací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Vmasírovat 1-3 kapky čistého oleje le

vandule, RutaVaLa a kozlíku na plosky 
nohou každou noc před  spaním.

■  ÚSTNÍ VŘEDY 

D oporučení
JEDNODUCHÉ O LEJE: tea tree, tym ián, m yr

ha, levandule, okotea, oregano 
SMÉSI O LEJŮ : Exodus II, Thieves 
ÚSTNÍ PÉČE: Thieves Dentarome Ultra 

Toothpaste, Thieves Lozenges, Thieves 
Spray, ústn í voda Thieves Fresh Essence 
Plus M outhwash

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

M ůžete použít jednoduché oleje nebo 
sm ěsi olejů čisté nebo ředěné v závis
losti na použitém  oleji nebo olejích. Pro 
získání více inform ací o aplikaci olejů na 
pokožku se řiď te pokyny na začátku té to  
kapitoly.
• Aplikovat 1-2 kapky oleje zředěného 

50/50 na dásně 2x denně.
VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Kloktat 3-lOx denně podle potřeby.
• Kloktat ú stn í vodu Thieves Fresh Essen

ce Plus M outhwash a přidat 1-2 kapky 
Thieves, hřebíčku a Exodus II k posílení 
léčivého účinku.

■  ZÁNĚT DÁSNĚ A ZÁNĚT OZUBICE 
(GiNGIVITIDA A PERiODONTITIDA)

Periodontální onem ocnění (paradontó- 
za] je infekce dásní a kostí, k teré udržují 
zuby na místě. Zánět dásně postihuje 
horní oblasti dásně, kde se dáseň napojuje 
na sklovinu, zatímco zánět ozubice je spí-
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se v n itřn í infekce, k terá postihuje dáseň 
na kořenové úrovni zubu. V pokročilých 
stadiích mohou ty to  nemoci vést k boles
tivým  problémům při žvýkání a ke z trá tě  
zubů. Oleje, jako např. máta, libavka, h ře 
bíček, tym ián a eukalyptus, mohou zničit 
bakterie a účinně působit proti různým  
druhům  infekcí dásně.

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: hřebíček, tea tree, ty 

mián, saturejka, libavka, máta, oregano, 
eukalyptus (E. globulus]

SMĚSI O LEJŮ: Thieves, Exodus II, PanAway 
ÚSTNÍ PÉČE: Thieves Dentarome Ultra 

Toothpaste, ústn í voda Thieves Fresh 
Essence Plus Mouthwash, Thieves Lo
zenges, Thieves Spray, Thieves Dental 
Floss

Aplikace a použití
VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více informací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Kloktat až lOx denně podle potřeby 

ústn í vodu Thieves Fresh Essence Plus 
Mouthwash.

• Čistit zuby a dásně po každém jídle 
zubní pastou Thieves Dentarome Ultra 
Toothpaste.

ž a lu d e č n í b o l e st i

D oporučení
JEDNODUCHÉ OLEJE: heřm ánek římský, 

levandule, heřm ánek modrý, cedrové 
dřevo, majoránka, růže, santál, kadidlo, 
kozlík

SMĚSI O LEJŮ : Trauma Life, Humility, Har
mony, RutaVaLa, Valor, Valor Roll-On, 
Peace & Calming, Tranquil Roll-On

DOPLŇKY: Super B, Super C, MultiGreens, 
MegaCal, Mineral Essence, Omega Blue

PRÜVODCE POUZÍTIM

Aplikace a použití
INHALACE:

• Rozptylovat vzduchem jakékoli oleje 
nebo doporučené směsi olejů po dobu 
30 m inut l-3x denně.

POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislos
ti na použitých olejích. Pro získání více 
inform ací o aplikaci olejů na pokožku se 
řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Aplikovat jakékoliv oleje vlastního výbě

ru zředěné 50/50 na spánky, krk a ram e
na 2x denně nebo podle potřeby.

• P řidat požadovaný olej ke koupelovým 
solím a začlenit do denního koupání.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

Množství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli požadovaného oleje 2x 

denně.

Žlučník ukládá žluč vytvořenou v ját
rech a uvolňuje ji přes žlučové cesty do 
dvanáctníku na podporu trávení. Žluč je 
velmi důležitá pro trávení tuků  a v střeb á
vání vitam ínů A, D a E.

Pokud je tok žluči znemožněn kvůli 
žlučovým kam enům  nebo zánětu v dů
sledku infekce, může to m ít závažné ná
sledky, včetně špatného trávení, žloutenky 
a prudké bolesti břicha.

D oporučení
JEDNODUCHÉ O LEJE: citron, cistus, myrha, 

rojovník, yzop, jalovec, heřm ánek pravý 
oregano, kmín 

SMĚSI O LEJŮ : Thieves, Juva Flex, Juva 
Cleanse, PanAway, Di-Gize, GLF
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DOPLŇKY: Inner Defense, Juva Cleanse, 
Sulfurzyme, JuvaTone, Essentialzyme, 
Polyzyme, Longevity Softgels, Life 5

Aplikace a použití
POVRCHOVÉ:

• Aplikovat 6-10 kapek některého z do
poručených olejů nebo směsi olejů na 
oblast žlučníku 2-3x denně.

• Přiložit teplý obklad napuštěný oleji na 
žlučník 2-3x denně.

• Aplikovat 1-3 kapky navržených olejů na 
já tra  a použít Vita Flex masáž.

• Použít Vita Flex m asáž na nohy 2-3x 
denně.

ŽLUČOVÉ KAMENY

Pokud Žluč obsahuje přebytečný choles
terol, bilirubin nebo žlučové soli, mohou 
se vy tvořit žlučové kameny. Kameny 
ze ztvrdlého cholesterolu představují 
naprostou většinu žlučových kamenů, 
zatímco kam eny vytvořené z nahnědlého 
pigm entu ve žluči bilirubinu představují 
pouze asi 20% žlučových kamenů.

Žlučové kam eny mohou blokovat tok 
žluči a průchod enzym ů slinivky břišní. To 
může m ít za následek zánět žlučníku (cho- 
lecystitida), zánět slinivky b řišn í (pankre- 
atitida) a žloutenku. V závislosti na m ístě 
usazení mohou v některých případech 
žlučové kam eny ohrozit život.

Několik japonských studií ukázalo, že 
limonene, klíčová složka esenciálních olejů 
z pom eranče, citronu a m andarinky zelené 
může účinně rozpustit žlučové kam eny 
bez negativních vedlejších účinků.

D oporučení
JEDNODUCHÉ O LEJE: citron, smil, kadidlo, 

pomeranč, grapefruit, m andarinka, 
m andarinka zelená, jalovec, rozm arýn 

SMĚSI O LEJŮ : Citrush Fresh, Juva Cleanse, 
GLF

DOPLŇKY: Essentialzyme, JuvaPower, Com- 
forTone, ICP

Aplikace a použiti
POVRCHOVÉ:

Můžete použít jednoduché oleje nebo 
směsi olejů čisté nebo ředěné v závislosti 
na použitém  oleji nebo olejích. Pro získání 
více inform ací o aplikaci olejů na pokožku 
se řiď te pokyny na začátku této  kapitoly.
• Zředit 50/50 a vm asírovat 6-10 kapek 

na oblast žlučníku 2x denně.
• Přiložit obklad 2-3x denně.
• Můžete také aplikovat 1-3 kapky na Vita 

Flex body jater a body pro trávení na 
pravém chodidle 2-3x denně.

VNITŘNÍ POŽITÍ:

M nožství použitého oleje se u různých 
olejů liší. Pokud dáváte oleje do kapsle 
nebo je pijete jako tekutinu, pro získání 
více inform ací dbejte prosím  pokynů na 
začátku této  kapitoly.
• Užívat 1 kapsli 2x denně po 2 týdny.
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