
Keramični medaljon obesimo 
okoli vratu. Ko se segreje na 
telesno temperaturo, mešanica 

eteričnih olj, ki smo jo pred tem kanili 
vanj, izhlapeva. Izhlapele molekule, 
vonjave, dosežejo tisti del naših mo-
žganov, ki so najbolj blizu plazilskih 
možganov – prvobitnega možganske-
ga predela, ki izvira iz naše najbolj 
oddaljene preteklosti in obvladuje 
naše čustvovanje, spolno vedenje, na-
padalnost, pa tudi lakoto in žejo. Vonj 
pa na nas učinkuje tudi če ga ne za-
znavamo in se ne zavedamo njegove-
ga vpliva. Aromoterapijskemu meda-
ljonu, vanj seveda lahko kanete olje 
po lastni izbiri, pri tem vam je v po-
moč knjiga Vodnik praktične aromo-
terapije (Misteriji.si; 051/307 777; 12,10 
€), pa je priložena ena od štirih meša-
nic eteričnih olj: zoper glivico kandi-
do, za boj s prehladom, za sprostitev 
(antistres) in za podporo imunskemu 
sistemu.

Rastlina v boju za preživetje in za 
ohranjanje svojega zdravja izhlapeva ete-
rična olja. Vsaka rastlina ustvarja svoje 
vonjave. Iz rastlin eterična olja »izvleče-
jo« na različne načine. Iz nageljnovih žbic 
jih stiskajo, iz kafre in lovorja jih pridobi-
jo z zarezovanjem, iz sivke in smilja jih 
izvabijo s separacijo ob destilaciji, neka-
tere pridobijo tudi s pomočjo topil.

Eterična olja so zelo hlapljiva, kar jim 
omogoča zelo izrazito delovanje. Novej-
še raziskave so razkrile, da eterična olja 
skozi možgane preidejo v krvni obtok in 
tako dospejo v vse organe; nazadnje iz-
stopijo skozi izločila. Vse kaže, da vsak 
organ posrka iz eteričnega olja tiste sesta-
vine, ki jih potrebuje.

Eterična olja so zdravilna v obeh po-
gledih: neposredno v užitku prijetnih vo-
njav in potlej še kot učinkovina. Stimulira-
nje vohalnih živčnih končičev posreduje 
sporočila prebavilom, spolnim organom 
in sistemu za vedenje. In od tod tudi vse 
večje zanimanje za vonjave, psihiatri in 
psihologi si denimo prizadevajo z eterič-
nimi olji uravnavati razpoloženje. K sre-
či vohajo vsi ljudje, eni bolj, drugi manj. 
Anozmijo – motnjo, zaradi katere človek 
sploh ne voha – ima zelo malo ljudi.

Eterična olja so zelo koncentrirana, 
tako da moramo upoštevati priporočen 

način in količino kapljic za uporabo, da 
s prekoračitvami ne izzovemo nasprotne 
reakcije.

MEŠANICE
V paketu z glinenim medaljonom je 

ena od štirih kombinacij eteričnih olj: zo-
per glivico kandido, za boj s prehladom, 
za sprostitev (antistres) in za podporo 
imunskemu sistemu.

V mešanici eteričnih olj zoper kandi-
do so eterično olje grenivke, sivke, gera-
nije, cedre in rožmarina. V mešanici ete-
ričnih olj proti prehladu so eterično olje 
čajevca, limone, timijana, cedre in ev-
kaliptusa. V kombinaciji eteričnih olj za 
sprostitev so eterično olje bergamotke, 
sivke in cedre. V mešanici eteričnih olj za 
podporo imunskemu sistemu pa so ete-
rično olje cedre, bora in vrtnice. Vsako 
od teh olj pa ima seveda svoj učinek, ki 
poleg tega, da pripomore k osnovnemu 
namenu mešanice, deluje ugodno še na 
druga dogajanja v telesu.

Več o tem, kako katero olje deluje, 
razlaga zgoraj omenjena knjiga.

AROMOTERAPIJSKI 
MEDALJON

V aromoterapijskem paketu je stekle-
nička z desetimi mililitri mešanice ete-
ričnih olj in medaljon iz porozne gline. 
Medaljon iz porozne gline vpije eterič-
no olje, glazura pa preprečuje, da bi olje 
prišlo v neposreden stik s kožo. Meda-
ljon obesimo okoli vratu tako, da je v sti-
ku s kožo. Ko se medaljon segreje na te-
lesno temperaturo, začne eterično olje, ki 
ga kanimo v medaljon, izhlapevati, v nas 
prihaja z neopaznim inhaliranjem. Vsako 
jutro v medaljon kapnemo dve do tri ka-

Vonjanje eteričnih olj za užitek in zdravje
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AROMOTERAPIJA

Raziskave so razkrile, da 
eterična olja skozi možgane 

preidejo v krvni obtok in 
tako dospejo v vse organe.

Izberete si lahko paket z obeskom in meša-
nico olja proti kandidi, mešanico olja pro-
ti prehladu, mešanico olja za sprostitev ali 
pa mešanico olja za imunski sistem. Paketi 
so dosegljivi na Misteriji.si; 051/307 777, 
cena je 34,90 €.



pljice eteričnega olja. Z vsakim vdihom 
ga ponesemo do sleherne celice v svojem 
telesu.

Čez noč ga snamemo. Medaljon no-
simo dvajset dni. Sledi deset dni premo-
ra. Po desetih dneh lahko ponovno zač-
nemo nositi medaljon dvajset dni. To po-
navljamo tri do pet mesecev. A. Š. 
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VODNIK PRAKTIČNE 
AROMOTERAPIJE

Več o aromoterapiji in uporabi 
eteričnih olj je zapisano v knjigi Vo-
dnik praktične aromoterapije – teorija in 
recepti za vsakdanjo rabo, katere avtor-
ja sta William Lee in Lynn Lee. V tem 
vodniku aromoterapije avtorja od-
krivata, kako vonj sproža močne te-
lesne učinke. Govorita še o širokem 
spektru zdravilnih učinkov rastlin-
skih olj in o boleznih, pri katerih lah-
ko ta olja pomagajo. Dajeta tudi re-
cepte za doma pripravljene napitke 
in mazila ter raziskujeta uporabo ete-
ričnih olj za sprostitev in regeneraci-
jo pri masaži in v dodatkih za kopeli.

Živa kapljica krvi pod mikrosko-
pom odkriva neverjetne in pret-
resljive resnice o zdravju. Pogled 

v kapljico krvi pove, kateri zajedalci 
se gostijo v njej in kako grizljajo naše 
trombocite, kako uživajo ob pogostitvi 
z našim železom v trombocitih in jih 
votlijo in onesposobijo za njihovo pos-
lanstvo, kakšni kristali plavajo v njej, 
kako so ogrizeni eritrociti, kakšni so 
trombociti, levkociti … Kapljica zrcali 
tudi stanje imunskega sistema in nasi-
čenost krvi z mikroelementi.

V njej se pri bolnih opazi sladkor in 
holesterol, pa različne bakterije, glivice 
in virusi. Napoveduje celo tveganje za 
infarkt, raka, možgansko kap, slabokrv-
nost, alergije, trombozo in drugo. Razkri-
je tudi, kako nam delujejo ledvice, jetra 
in kakšna je stopnja viskoznosti plazme.

NEPRIJETNO PRESENEČENJE
Živo kapljico krvi poznavalec takšne-

ga pregledovanja opazuje na zaslonu, ka-
mor se slika prenaša iz mikroskopa. Pet-
najst minut – dokler je kapljica živa in se 
po krvi podi, včasih pa le za silo leze, vse, 
kar je v njej. Potlej kri obmiruje, »umre«.

Človek, ki ga zbodejo, navadno v ka-
zalec, da mu odvzamejo kapljico krvi, na 
zaslonu sam spremlja nenaveden ples 
vsega, kar ima v krvi. Rednih sestavnih 
delov krvi in gostiteljev, ki se v njo nase-
lijo iz okolja, pa še prav posebno iz psov, 
mačk, konj …

Seveda sami niti ne razumemo, kaj se 
dogaja; živahno ali manj živahno dogaja-
nje na zaslonu nam sproti razlaga pozna-
valec ter nam pomaga, da razločimo rde-
čo krvničko od bakterije, pa od kristala, 
maščobe, sladkorja, virusa …

Pretresljivo opazovanje lastnega zdravja

Kaj ti pleše v krvi?
ZDRAVSTVENA DIAGNOSTIKA

S pregledom žive krvi lahko 
napovemo bolezni in jih 
seveda tudi preprečimo.

»Legenda« dogajanja v živi kapljici krvi
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