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  7  esenciálních olejů 
 pro zdravé a štíhlé tělo 

  a spokojenou duši
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  7 esenciálních olejů 
  pro zdravé a štíhlé tělo 
  a spokojenou duši

Bojujete s nadváhou a vaše přeBytečná 
kila odolávají veškerému úsilí o jejich 
eliminaci?

Zkuste se zamyslet nad možnou příčinou vašich problémů. 

Důvodů, proč naše tělo nashromáždilo přebytečná kila, může být více: užívání 
léků, stres, nedostatek svaloviny, sedavý způsob života, hypofunkce štítné žlázy, 
hormonální změny v menopauze nebo v těhotenství, pomalý metabolismus, 
nahromadění toxinů a v neposlední řadě musíme vzít v úvahu i psychické příčiny 
– odmítání vlastního těla nebo nedostatek sebevědomí a podvědomá potřeba 
vytvářet si bariéry vůči okolnímu světu v podobě tukových vrstev.

Toxicita

Ať už jsou příčiny nadváhy jakékoliv, je velice pravděpodobné, že naše tukové zá-
soby ukrývají mnoho toxinů. Tělo má totiž tendenci držet si a vytvářet tukové buňky 
jako „skládky toxického odpadu“. Jedná se totiž o jediné místo v těle, kde mohou 
být toxiny uloženy, aniž by ohrožovaly životně důležité orgány. Tyto tukové buňky 
pak odolávají veškeré snaze o jejich odstranění, protože jsou naprogramovány 
jako ochrana těla před otravou.

Vzhledem k tomu, jakému toxickému náporu jsme denně vystaveni, se tomu nelze 
divit. Proto je nutné vzít při hubnutí v úvahu i detoxikaci.
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esenciální oleje 
jako všestranní pomocníci

Jestliže jste už vyzkoušeli všechny možné diety, můžete ještě zkusit koncentro-
vanou sílu rostlin v podobě esenciálních olejů. Jejich účinek je mnohostranný               
a mohou vám pomoci při všech výše uvedených příčinách nadváhy. 

Dokáží zrychlit a zefektivnit metabolismus, rozpouštět tuky, detoxikovat tělo, 
vyčistit lymfu a pomoci při zadržování vody, ulevit od emočního stresu a zabránit 
emočnímu přejídání se, potlačit chuť na nezdravé potraviny nebo celkově potlačit 
chuť k jídlu. Navíc dokáží upravit i hormonální nerovnováhu. 

Pokud je zkombinujete s cvičením a se zdravým životním stylem, budete nadšeni 
úspěchem.

Jejich působení se však neomezuje pouze na fyzické tělo. Časem zjistíte, že se při 
jejich užívání snadněji dostáváte k podstatě svých potíží, ale i schopností a talentů 
(prostě k esenci).  Pomalu se možná bude měnit váš vztah k vlastnímu tělu, k sobě, 
ke světu, snížíte hladinu stresu a potřebu „řešit“ naléhavé problémy jídlem.

Detoxikace těla

esenciální oleje jsou vhodné také pro ty, kdo neřeší nadváhu, ale chtějí své-
mu tělu ulevit od nežádoucích toxinů. Dokáží přimět tukové buňky k uvolnění 
toxinů a následně pomáhají s jejich neutralizací a vyloučením z těla. Dokáží také 
zrušit inzulínovou rezistenci, omezit nezdravé chutě a navodit pocit nasycení.  

Magická SeDMička

Následujících 7 esenciálních olejů jsou výbornými pomocníky pro hubnutí           
a omlazení organismu. Uvádím zde 5 jednodruhových olejů a dvě směsi. Tyto 
směsi prodává firma doTERRA, ale můžete si je zkusit také namíchat sami, 
podle uvedeného složení.

Pokud však chcete vidět výsledky na všech rovinách – tělesné i psychické, zvolte 
oleje špičkové kvality. Mám výborné zkušenosti s oleji doTERRA a mohu vřele 
doporučit.
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Nemusíte užívat všechny tyto esence najednou. Vyberte si takové, které jsou 
konkrétně pro vás nejdůležitější. Obvykle stačí vybrat si 1-3 z následujícího sez-
namu. Můžete se řídit i emočními účinky oleje, protože každý olej bude pracovat 
na více úrovních a potíže s nadváhou mohou pramenit právě z emoční, psychické 
roviny. 

Pokud je pro vás obtížné přijmout své tělo a mít ho rád/a, zkuste grapefruitový 
olej. Jestliže jste ve stresu, máte pocit, že věci nezvládáte a potřebujete posílit 
sebevědomí, zkuste bergamot. Pokud se cítíte neuspokojeni v oblasti sexu a řešíte 
to čokoládou, možná bude pro vás nejlepším olejem skořice.

Tyto oleje můžete používat vnitřně i vnějšně. Mazat na problémová místa (otoky, 
zadržování vody, celulitida), nebo užívat ve vodě (ne v plastových lahvích), v medu 
nebo v kokosovém mléce.

Tak hodně štěstí a nebojte se – esenciální oleje (pokud jsou skutečně kvalitní) 
vám neublíží. Nemají nepříznivé vedlejší účinky, ale pouze takové, které vás mile 
překvapí.

a nebojte se zeptat na cokoliv a podělit se na našem blogu o své zkušenosti. 

Napište nám je na adresu: kontakt@esencezivota.eu 
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přehled esenciálních olejů 

Grapefruitový esenciální olej
Brání zadržování vody, rozpouští tuk, čistí lymfu

Tento olej je jedním z nejlepších olejů pro hubnutí. Díky 
vysokému obsahu D-limonenu dokáže do krve uvolňovat 
mastné kyseliny, které pak tělo využije na energii. Podle 
studií na zvířatech chrání D-limonen před škodlivými účinky 
oxidace tuků a snižuje cholesterol.

Jak teNto oleJ používat? 

Přidejte 1-2 kapky do vody nebo do citronové/grapefruitové 
šťávy a vypijte před snídaní. Pomůže vám nastartovat organis-
mus do nového dne, aktivovat metabolismus a vyplavit toxiny. 

Přidejte 4-5 kapek do 30ml nosného oleje a masírujte si problémová místa s ce-
lulitidou. 

Připravte si anti-celulitidovou koupel z 5 kapek grapefruitu, 5 kapek citronu a 5 
kapek pomeranče. Oleje nejprve přidejte do jablečného octa nebo do mořské soli. 
Teprve poté je přidejte do vany.  Zůstaňte ve vodě alespoň 30 min.

Na psychické rovině nás grapefruit vede k respektu a přijetí vlastního fyzického 
těla, jeho potřeb a impulsů. Dále nás učí přebírat zodpovědnost za to, co naše 
fyzické tělo pociťuje. Pomáhá při poruchách příjmu potravy a při rozpouštění 
programů sebetrestání, které pramení z odmítání fyzického těla. Učí nás, že jídlo 
(a to ani jeho přebytek nebo nedostatek) nemůže zacelit hluboké rány v srdci, to 
dokáže pouze láska… a pokud toto pochopíme a přijmeme, tak dále není třeba 
maskovat naše skutečné city a pocity jídlem.
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Máta peprná
Olej z máty peprné je jedinečným olejem pro hubnutí. Potlačuje chuť 
k jídlu i touhy po pochutinách. Působí na část našeho mozku, která 
je zodpovědná za pocit nasycení. Ze všech vůní působí nejúčinněji 
na tvorbu serotoninu, jehož nedostatek bývá spojovaný s touhou po 
sladkém (a s depresemi). 

Máta peprná také pomáhá při celé řadě trávicích obtíží, ulevuje při 
bolestech hlavy a pozvedá náladu.

Na psychické rovině tento olej vnáší radost do srdce i do duše. Posiluje 
tělo, mysl i ducha a připomíná, že život může být šťastný a není se čeho 
bát. Dočasně ulevuje emočnímu trápení. Člověk užívající mátu má 
pocit, jako by životem jen lehce proplouval, jako lyžař na vodní hladině. 
Síla máty se nejvíce projevuje v době znechucení nebo deprese. Když 
člověk klesá na duchu, pomůže mu máta znovu objevit radost ze života.

Jak teNto oleJ používat? 

Přidávejte tento olej do difuzéru. Jeho osvěžující aroma vám pomůže zahnat 
nadměrnou touhu po jídle. 

Můžete si kápnout 1-2 kapky do sklenice vody a pít během dne.

Ráno po osprchování si kápněte na ruku kapku máty a lehce si promasírujte 
mokré tělo. Osvěží vás to a připraví na nový den. 

Pro osvěžení a povzbuzení můžete také namazat kapičku na chodidla, kdykoliv 
během dne.

citron
esenciální olej z citronu umí vyplavit z těla hodně 
nechtěných toxinů, které se často ukládají v tu-
kových buňkách. Navíc stimuluje játra k tvorbě 
detoxikačních enzymů, čímž se násobí očistný 
efekt. 

Čistí tělo od nejrůznějších usazenin a plaků, včetně zbytků petrochemikálií. Má 
rovněž antibakteriální, antivirové a antiparazitální účinky.
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Inhalace a užívání máty a citronu je jedním z nejlepších způsobů, jak si pročistit 
trávicí trakt, upravit trávení a snížit touhy po jídle a pochutinách. 

Na psychické rovině citron inspiruje přirozenou hravost a chuť do života. Pomáhá 
zbavit se depresivních nálad a obnovuje pocity radosti a štěstí. Je zdrojem in-
spirace pro radostné setrvání v přítomném okamžiku, naplňuje duši energií, 
sebevědomím a bdělostí.

Jak teNto oleJ používat? 

1-2 kapky citronu po ránu (v citronové štávě nebo ve vodě) pomohou pročistit 
trávení a nastartovat tělo do nového dne. 

Masírujte si citronem problémová místa s tukovými usazenami a celulitidou. 
Pomůže vám rozpustit toxiny usazené v buňkách.

Můžete citron přidávat do difuzéru a rozptylovat v místnosti pro osvěžení mysli, 
lepší soustředění a snížení touhy po jídle. 

Bergamot
Bergamot je další z olejů, který se získává z kůry 
malého citrusového plodu rostoucího na jihu Itálie 
a na Sicílii. Bergamot se pěstuje pouze pro esen-
ciální olej, který se hojně využívá v kosmetickém 
a parfumérském průmyslu.

tento olej má zklidňující, antistresové působení, 
zlepšuje náladu a posiluje sebevědomí. 

Je velmi vhodný pro lidi, kteří se přejídají ze stresu. V takovém případě se 
doporučuje v kombinaci s levandulí.

Na psychické rovině  bergamot zmírňuje pocity zoufalství, sebeodsuzování a nízké 
sebeúcty. Podporuje rozvíjení sebelásky a sebepřijetí a zve nás, abychom se dívali 
na život s větším optimismem.

Bergamot působí očistně na stagnující pocity a omezující přesvědčení. Lidé, kteří 
jsou v jádru přesvědčeni o své nedostatečnosti, špatnosti a o tom, že si nezaslouží 
být milováni, tyto své pocity často skrývají za maskou veselosti a radosti. Mají 
strach prozradit své skutečné myšlenky a pocity. Bergamot má silné očistné vlast-
nosti, které doslova rozhýbou náš energetický systém a uvolní tak cestu naději.

9
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Jak teNto oleJ používat? 

Ve chvílích stresu a nervozitiy si přidejte pár kapek na kapesník a inhalujte. 
Můžete si také rozmíchat 10 kapek do 100g medu a užívat po lžičkách. Případně 
si bergamot kápněte do kokosového mléka a vypijte. 

Smíchejte s trochou nosného oleje a masírujte si touto směsí šíji nebo chodidla. 
V létě ale pozor na sluníčko – po aplikaci citrusových olejů na kůži se vyhýbejte 
dlouhému slunění. Citrusové oleje zesilují UV záření.

Bergamotový olej si také můžete přidat do koupele – na osvěžení a snížení stresu. 
Nejprve olej rozmíchejte v medu/soli/mléce/smetaně.

skořice 
Skořicový olej působí spíše jako prevence nadváhy. 
posiluje také působení ostatních olejů na snížení 
hmotnosti. 

Stabilizuje hladinu krevního cukru, pomáhá rozklá-
dat cukry, aby je tělo dokázalo zužitkovat jako ener-
gii a neukládalo je do zásoby. Působí jako prevence 
vytváření nových tukových buněk. 

Stimuluje krevní oběh a imunitní systém, působí proti virům, bakteriím a parazitům, 
zlepšuje metabolismus a má silné protizánětlivé účinky.

Pomáhá také přijmout vlastní tělo, stimuluje libido a podporuje zdravý sexuální 
projev. (Potlačená sexualita může být jednou z příčin nadváhy).

Skořice také podporuje reprodukční systém a pomáhá léčit sexuální problémy. 
Umožňuje nám, abychom přijali své tělo takové jaké je, a uznali svou fyzickou 
přitažlivost. Skořice zažene strach z odmítnutí a rozvine zdravou sexualitu.  
V případech potlačování sexuální energie, nebo pokud člověk zažil traumata či 
zneužívání, dokáže skořicový olej znovu zažehnout jiskru sexuality.  Může také 
pomoci těm, kteří si nejsou jisti svou sexuální orientací.

Skořice také pomáhá vztahům poznamenaným nejistotou, která se projevuje 
žárlivostí nebo potřebou partnera ovládat. Povzbuzuje duši, aby tuto kontrolu 
pustila a umožnila druhému žít svobodně. Tento olej vyživuje silné vztahy založené 
na vzájemné lásce a úctě.
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Smart&Sassy

Smart&Sassy

Smart&Sassy

zlepšují emocionální pohodu. Smart&Sassy
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geranium - může pomoci s hormonální rovnováhou, podporuje 
funkci jater, ledvin a slinivky a napomáhá vylučování toxinů z jater.

Jalovcové bobule - čistí především ledviny a močový systém, ale 
i játra.

tangerinka - antioxidační schopnosti, podpora trávení.

koriandr (nať) - pomáhá detoxikovat játra a stimuluje vylučování 
těžkých kovů.   

Tuto směs můžete masírovat do chodidel, do oblasti jater a led-
vin, inhalovat z dlaní nebo užívat vnitřně (ve vodě nebo v prázdné 
želatinové tobolce (pořídíte v lékárně)).

Při vnitřním užívání stačí užívat 2-3 kapky této směsi 2x denně.

Na emocionální rovině pomáhá tato směs v období přechodu a bouřlivých změn. 
Může nám pomoci odbourat staré nežádoucí návyky a omezující vzorce myšlení 
či chování. Když se člověk ocitne v pasti sebezničujícího chování nebo závis-
lostí, vydláždí tato směs cestu pro nové životní zkušenosti. Pomáhá upustit od 
chování, které je  pro osobní zdraví a štěstí destruktivní. To je užitečné zejména 
během velkých životních změn, které vyžadují úpravy ve zvycích a životním stylu. 
Například když se člověk rozhodne pro změnu jídelníčku, přestává kouřit  nebo 
ukončuje zhoubný vztah. Detoxikační směs může posloužit jako skvělý pomocník 
v časech velkých změn.

Detoxikační směs nás podporuje v opouštění všeho nepodstatného nebo toho, co 
sabotuje naše životní poslání. Poskytuje také podporu a naplňuje lidi vnitřní silou, 
nebo odhodláním dotáhnout věci do zdárného konce. S postupnou změnou om-
ezujících přesvědčení, chování a životního stylu přichází větší prostor pro přijímání 
nového, tj. jsou schopni vidět vlastní život z nové perspektivy a přijmout nové 
životní zážitky.
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oleje pro 
podpůrné aplikace

doTERRA

Na následujících stránkách najdete příklady dvou podpůrNých          
aplikací, ve kterých jsou použity také tyto další esenciální oleje. 

Zkuste, jestli vás některý z nich zaujme...

Fenykl 
V Řecku byl považován za rostlinu dlouhověkosti.  Fenyklový olej přináší akce-
schopnost, sílu a vytrvalost. Pomáhá přijmout zodpovědnost za vlastní situaci a 
zároveň dodává sílu ji měnit a odvahu držet se vytýčené cesty.  Při zahlcení emocemi 
obnovuje kontakt s  tělem a s vlastním Já a tím dává prostor tvořivosti a schopnosti 
sebevyjádření. Pomáhá při hubnutí, odvodňuje, má lehce estrogenní účinky.

Při vnitřním i vnějším užívání podporuje játra a celý trávicí systém, pomáhá při 
nadýmání, působí proti parazitům. 

použití: Může se užívat neředěný, nebo naředěný s olejem 1:1. Vhodný k inhalaci, 
k masáži reflexních bodů, k vnitřnímu užívání.

pačule
Pomáhá být plně v přítomnosti, ve svém těle. Uzemňuje, stabilizuje, zbystřuje 
smyslové vnímání. Tiší strach a nervové napětí, propojuje mysl a tělo. S tímto ole-
jem dokážeme lépe vnímat naše tělo v celé jeho velkoleposti a kráse, plně se         
v něm usadit a užívat si ho. 

Tradičně bývá považována za vůni, která dobře působí na sex, fyzickou energii a 
na přitahování peněz.

Při aplikaci na pokožku uvolňuje, podporuje zažívání a odstraňuje nevolnost, 
zlepšuje onemocnění kůže (ekzém, akné, rozpraskaná kůže, vrásky, svědění), toni-
zuje kůži a celé tělo (užitečné při hubnutí), odvádí toxiny, pomáhá proti vráskám 
i celulitidě.
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doTERRA

levandule
podporuje opravdovost emocí a jejich vyjádření, zbavuje 
strachu z odmítnutí. Zmírňuje stres, úzkost a nervozitu. 
Výborně působí při nespavosti, bolestech hlavy a alergiích. 

O levanduli je známo, že je to olej, který dokáže harmonizovat tělo jako celek a 
zapracovat vždy tam, kde je to zapotřebí. Čistí lymfatický systém, pomáhá proti 
zadržování vody. Má příznivé účinky na pleť, působí proti vráskám.

libavka – Wintergreen
Libavkový olej je olejem odevzdání. Může pomoci člověku se silnou vůlí, aby se 
vzdal potřeby všechno znát a mít vždy pravdu. Libavka naplňuje duši touto silou a 
učí ji, jak se oprostit od negativity a bolesti, které se drží. Potřeba víry v život plný 
strádání a nutnost se s tím poprat sám, vede totiž k tomu, že se tak skutečně 
stane. Libavka nám připomíná, že nemusíme žít o samotě. Je potřeba jen umět se 
oprostit od svým přesvědčení a nechat věcem volný průběh.

Odvodňuje, čistí lymfu, pomáhá při zánětech a bolestech kloubů a svalů. Užitečná 
při zatuhlosti a bolestivosti těla, osteoporóze a při potížích močového traktu. 

eukalyptus
Výrazná léčivá vůně eukalyptu má velký vliv na fyzické a emocionální tělo. Řeší 
hlubokou citovou nebo duchovní otázku spojenou s potřebou být nemocný. Odh-
aluje vzorce myšlení, které neustále vyvolávají špatný zdravotní stav. Takové 
přesvědčení může zahrnovat myšlenky jako “Nezasloužím si být zdravý”, “Jsem 
typ člověka, který vždy onemocní“,” Marodění je jediná možnost, jak mohu dostat 
pauzu.“ Eukalyptus dává odvahu čelit těmto problémům a názorům. Podněcuje k 
přetnutí pouta k nemocem.

Eukalypt vede k převzetí plné odpovědnosti za vlastní zdraví. Posiluje důvěru, že 
se naše potřeby a touhy naplní i v případě, že si dovolíme být zdraví. Učí, jak docílit 
celistvosti a uzdravení.

Podporuje zdraví pohybového aparátu, pomáhá při bolestech svalů a kloubů. 
Ulevuje při osteoporóze. Pomáhá při infekcích, zánětech, bronchitidě, má analge-
tické, protivirové a protibakteriální působení.
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Smart&Sassy

Smart&Sassy a grapefruit:
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Zábal se Smart&Sassy:

Smart&Sassy
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doTERRA
esenciá ln í  o le je

7  esenciálních olejů 
pro zdravé a štíhlé tělo 

a spokojenou duši
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