
PINK PEPPER / Růžový pepř
Divokost - Nadšení

Moudrá slova:  „Divokost je skutečná 
láska k přírodě, potěšení v tichu, svobodný 
hlas spontánně promlouvající a nadšená 
zvědavost vůči neznámému.”                      
                         R.Bly

Růžový pepř se vztahuje k elementu ohně 
a k čakře solar plexus. Tato esence  působí 
jako stimulant, zesiluje výdrž a bdělost. 
Růžový pepř je energetizující, energeticky 
ochraňuje a podpoří akceschopnost 
a odvahu.   

Když je osobnost Pink Pepper v pozitivním naložení,  je stimulující, veselá 
a tvořivá. Také čistí a posiluje. Miluje lidi, kteří jsou v kontaktu se svými 
emocemi a naslouchají svému srdci. Je hrává, přidrzlá a krásná. Osobnost 
Pink Pepper ví, jak a kdy si užívat. Zná své možnosti a hranice si otestovala 
už ve velmi raném věku. Je nezávislá a neočekává žádnou pomoc z vnějších 
zdrojů. Pink Pepper je vždy nastartovaná, je těžké ji neustále zabavovat, 
lehce se začne nudit. Jde svou cestou, ale musí být její vlastní. Nenechá si 
od nikoho diktovat, co má dělat, a nepružní lidé ji nebaví. V peruánských 
Andách se esence růžového pepře používá už tisíce let. Inkové říkají růžo-
vému pepři „mulli“, podle jeho latinského názvu. Je známý také jako „arbol 
de la vida“, což znamená „strom života“, neboť tento strom má mnoho nej-
různějších použití - od insekticidu až po balzamování. Pepřovník je odolný, 
stálezelený strom, který dokáže růst i ve vysokých nadmořských výškách, 
dobře odolává suchu a je dlouhověký.Vědecké studie potvrdily, že esenci-
ální olej z růžového pepře přináší mnoho užitečného, funguje jako antioxi-
dant a má rovněž antibakteriální účinky. Funguje také jako antidepresivum, 
má protivirové a protirevmatické účinky. Dobře se mísí s černým pepřem, 
kardamomem, řebříčkem, ylang-ylangem, pelargonií a zázvorem.
 
Divinační význam: Když se ve vašem výběru objeví Pink Pepper, je čas 
si začít užívat a ocenit každý pokrok, který jste udělali. Pusťte všechny 
emoční vazby a osvoboďte se od potřeby získávat ocenění od vašeho oko-
lí. Víte přece, kdo jste, tak si nenamlouvejte, že si potřebujete něco doka-
zovat. Následujte divokost svého srdce!
Afirmace: Moje touha se živí neomezenou vírou v sebe sama. Mám odvahu 
jít vlastní cestou.
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TURMERIC / KURKUMA
Entusiasmus - Potlačení     

Moudrá slova:  „Poruchy paměti souvisejí 
s odmítnutím a potlačením pocitů. Dokud 
přetrvává pocit, paměť zůstává živá.”     

Alexander Lowen

Kurkuma pochází z Indie a tropické Jižní 
Asie. Kořeny, ze kterých se esence vyrábí, 
mají tmavě oranžovou barvu, která 
představuje nadšení, tvořivost, odhodlání 
a atraktivitu. 

Kurkuma patří do rodu zázvorovitých a její 
použití bylo zdokumentováno ve staré Indii 
už před 4000 lety.  Používala se v kuchyni 

i k náboženským účelům. Je známá svým analgetickým a protizánětlivým 
působením a podporuje rovněž kardiovaskulární systém. Používá se na 
podporu jaterních funkcí a trávení.
V pozitivním naladění je osobnost Kurkumy/Turmeric velmi tvůrčí, při-
stupuje k vytváření nových věcí s umem a originalitou. Je velmi tvořivá 
a plodná v nejrůznějších oblastech života. Tyto osobnosti jsou velmi odváž-
né a nebojí se nových začátků. Podle jejich nadšení to vypadá, jako by byli 
napojeny na zdroj Božské inspirace.
V negativním naladění může být podrážděná, neboť se její mysl trápí sta-
rým zraněním a potlačenou bolestí. Osobnost Turmeric se může snadno 
„zaseknout“ - otázka je, jak rychle se vrátí zpátky. Fází Turmeric prochá-
zíme tehdy, když jsme byli dlouhou dobu v určitém stavu bytí a jsme při-
praveni na zásadní změnu. Kurkuma je spojená s druhou čakrou a  třetím 
okem. Dokáže zahnat zlé duchy a očišťuje vše, čeho se dotkne. Nalaďuje nás 
na některá indická božstva, například na Ganéšu nebo Lakšmí, a je skvělá 
pro rituály, které nás otevírají novým možnostem.
 
Divinační význam: Přišel čas transformace a vytváření nové cesty. Vaše 
stará cesta už neslouží nebo potřebuje proklestit a odplevelit. Prožíváte 
tvořivé období - vykročte s plnou silou a odhodláním. Pokud se v tomto 
období ztotožňujete spíše s negativní stránkou Turmeric, možná potlaču-
jete stará zranění a prožíváte pocity viny. Je třeba opustit všechna omezení 
a vyřešit svůj vnitřní konflikt. Hluboce se zamyslete: za co se stydíte, že vám 
to brání mluvit pravdu?
Afirmace: Každý den jsem plný/á nadšení a elánu. Zářím jako maják in-
spirace
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MANDARIN / MANDARINKA
Hýčkání - Nevinnost     

Moudrá slova:  „Každý se rodí 
s instinktem pro úspěch a se schopností 
být úspěšný, ale uspějí pouze ti, kteří myslí 
jinak než ostatní.”     

Unarine Ramaru 

Mandarinka představuje inspiraci, jemnost 
a mír. Je to olej emoční síly a podpory. 
Přináší motivaci netečnému srdci 
a naplnění všem, kteří mají pocit, že už 
zkusili všechno možné a vyčerpali tak své 
zdroje.

Podobně jako dítě poskakující na trampolíně, přináší mandarinka naději 
vyčerpané duši a vyrovnanost neklidné mysli. Zve nás, abychom v živo-
tě nalezli více duchaplnosti a rychleji se zotavili z traumat a negativních 
okolností. 
Mandarinka pomáhá uvolnit pocity, že se na nás valí nekonečné  požadav-
ky,  to-do listy a úkoly. Pomáhá nám, abychom se dovedli radovat z malých 
životních okamžiků a zapomněli na břímě každodenních stresů a povin-
ností. Dokáže nás odpoutat od zodpovědností, pomůže nám více si užívat 
přítomného okamžiku. Ve svém negativním aspektu si mandarinka umí 
přivodit stav paniky a nervového vypětí - a to především tehdy, pokud 
zápasí s traumaty z minulosti a staví svůj svět okolo nich. 
Mandarin je zobrazena jako mladá dívka, která je zaneprázdněná fouká-
ním do odkvetlých pampelišek, aniž by ji znepokojovalo, co se kolem děje. 
Všechnu svou energii totiž zaměřuje na přítomný okamžik. Ví, že se její přá-
ní vyplní. Odkvetlé pampelišky představují její myšlenky a touhy. 
Až změníte své myšlenky a touhy, změní se také obraz vašeho fyzického 
světa. 

Divinační význam: Pokud se ve vašem výkladu objeví mandarinka, je 
třeba se odpoutat od starostí a stresů, které Vás stahují dolů. Nesli jste je 
už příliš dlouho. Je načase pustit to vše do vesmíru a začít si užívat malič-
kosti, které život přináší. Najděte v každém dni to dobré a vězte, že svět se 
točí a věci se dějí, ať už si děláte starosti nebo ne. 
Afirmace: Čím víc věci pouštím, tím výše se dostávám. 

MAGNOLIA / Magnólie
Klid - Důstojnost

Moudrá slova:  „Lidé říkají že není nic 
nemožné, ale to nic já dělám každý den.”                      
   A.A.Milne , Medvídek Pú 

Magnolie často symbolizuje Jinovou 
energii nebo ženskou stránku života. 
Představuje velebnost  a čistotu. 
Magnolie je Bohyně, ochránce vesnice, 
utěšuje trpící a přináší blahobyt celé 
komunitě.    

Není náhoda že esenciální olej z magnolie 
ovlivňuje hormonální a imunitní systém. 

Má vysoký obsah linaloolu, který je známý svými zklidňujícími účinky. 
Jemně povznáší ducha a podněcuje smysl pro zázrak ve světě kolem nás. 
Pokud je osobnost Magnolia ve svém pozitivním aspektu, je sladká a ná-
pomocná. Je spolehlivým přítelem, který dává s láskou a soucitem, bez 
očekávání a bez podmínek. Její uklidňující energie vás může uspat. Zná 
slova, která otevřou srdce a uvolní uvězněné síly.  Ukáže vám cestu do 
úrodné hloubky tvůrčího ticha. Ve svém negativním aspektu dokáže být 
nudná a zaseklá v rutině, točí se v kruhu a nedokáže učinit kroky ke svým 
cílům a snům. Osobnost Magnolia může mít zahlcenou mysl a v srdci po-
cit selhání. Negativní rysy žen Magnólií se mohou týkat situací ve kterých 
ztratily víru v lásku a důvěru ve vztazích. 
Zajímavým faktem je, že květy magnólie rostou na stromech, které žijí 
celá století. K jejich opylení jsou zapotřebí brouci - proto musí být květ 
magnolie silný a odolný. Podobné účinky bude mít i její esence. 

Magnólie se dobře mísí s levandulí, ylang-ylangem, pelargonií a limetkou. 

Divinační význam: Vždy jste byli velkou oporou pro ostatní, ale vaše 
laskavost nesmí být zaměňována za slabost. Magnólie vám připomíná, že 
jste dlouho odkládali vlastní potřeby a teď přišel čas přehodnotit priority. 
Udělejte si čas na péči o sebe sama. Rozmazlování vlastní duše a čas na 
pobývání v tichu není volitelná záležitost, ale naprostá nutnost.
Afirmace: Mám dost, dělám dost a jsem dostatečný/á. 
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YARROW / ŘEBŘÍČEK
Zručnost - Konfrontace     

Moudrá slova:  „Jizva znamená, že jsem 
byla silnější než to, co se mi pokoušelo 
ublížit.”                                                    Jeannette Walls

Osobnost Yarrow je kooperativní a je 
zručným domácím všeumělem. Yarrow také 
představuje schopnost projít zkouškami 
a obtížemi - jako voják, který prošel válkou. 
Prožil těžké chvíle, ale zůstal naživu a je za 
to vděčný.

Řebříčku se také přezdívá „vojákův ranhojič“, 
neboť se používal na uzavření a hojení zraně-
ní z bitevních polí. Pro svou schopnost chránit 

nervové buňky si zaslouží nosit zářící brnění. V Novém Mexiku a Jižním Colora-
du se této bylině říká „plumajillo“ (španělsky peříčko), podle jeho lístků připo-
mínajících peříčka. Číňani považují řebříček za posvátnou bylinu, která dokáže 
zharmonizovat energie Jin a Jang. Tato magická rostlina se ve Skotsku používá 
jako talisman, neboť lidé věří, že dokáže zahánět zlé duchy. Říká se, že ji Achilles 
používal v Trojské válce k ošetřování raněných. Tato rostlina má dlouhou tradici 
v bylinářství, neboť její široké spektrum použití zahrnuje horečky, dýchací pro-
blémy, trávicí problémy a nervové napětí. Dá se také aplikovat na rány, vyrážky 
a odřeniny. Čistý řebříčkový olej má sytě modrou barvu, neboť chamazulen, kte-
rý vzniká při destilaci, obsahuje modrou složku zvanou azulen.
Pozitivně naladěná osobnost Yarrow ráda prozkoumává nové životní výzvy 
a její zvědavost je nekonečná. Má otevřenou mysl, neboť toho v životě už 
hodně viděla. Tyto osobnosti vždy dokáží dosáhnout svého cíle, ale obvyk-
le se k němu propracují nekonvenční cestou. Jsou silné a sebevědomé, vědí 
toho o životě opravdu hodně a vynikají zdravým rozumem.
V negativním stavu se uzavře a skrývá své emoce. Podobně jako člověk ve 
znamení Raka (se kterým je řebříček spojený), nasadí si ulitu a ven nic ne-
vypustí. Když je zastrašený, začne couvat a prokrastinaci používá jako formu 
ochrany. Dělá jen věci, do kterých se mu chce, ale ne to, co je zapotřebí.
Divinační význam: Pokud se vám ve čtení objeví karta Yarrow a ve vašem 
životě je nějaký konflikt, znamená to, že byste měli vyjít ze své ulity a začít 
mu čelit.  Budeme-li věci pouze ignorovat, obvykle samy nezmizí. Je třeba 
se na ně podívat a vše si srovnat ve svém srdci. Yarrow nám připomíná, že 
ne všechny cesty k vašemu cíli jsou přímé.  Někdy je zapotřebí  na chvíli 
odbočit a přibližovat se k němu z boku. Změňte úhel pohledu, vaše vnitřní 
smysly se vás možná pokoušejí navézt na snadnější stezku. Přišel čas vylé-
čit svá válečná zranění.
Afirmace: Vše se léčí. Moje mysl, tělo, srdce i duše se opravují a já oslavuji 
vítězství.

LEMON MYRTLE / MYRTA CITRONOVÁ
Touha - Živost

Moudrá slova:  „Nikdo nevypadá hloupě, 
když se dobře baví.”                      
   Amy Poehler

Osobnost Lemon Myrtle je 
reprezentovaná mladým chlapcem, 
který je šťastný a září zdravím. Nedělá si 
starosti, protože ví, že bude v pořádku, ať 
už se situace vyvine jakýmkoliv směrem. 
Hadi na pozadí symbolizují léčivé síly 
a otevírání nových možností.  

   

Myrta citronová je esence, která pochází z Austrálie, kde ji domorodci 
užívají už tisíce let. Čaj má zklidňující účinky, prášková bylina se užívá na 
dochucování a pasta na hojení ran. V západních kulturách se vůně citro-
nové myrty užívala na relaxaci, povznesení emocí a pro klidnější spánek. 
Vysoký obsah citralu dělá z myrty citronové velmi účinný prostředek pro-
ti bakteriím, plísním a virům.
Myrta citronová vám pomůže následovat cíle a věci dokončovat. Zahání 
bakterie, ale také parazity fyzického i duchovního světa. Osobnost Lemon 
Myrtle je soucitná, otevřená a ochotná zkoušet nové věci. Někdy se může 
jevit jako netolerantní, frustrovaná a frustraci skrývá tím, že se uzavírá do 
sebe. Lemon Myrtle může procházet fázemi, kdy je nabitá energií a v příš-
tím okamžiku spadne do pravého opaku. Mívá problém porozumět vlast-
ním pocitům. Neustojí silné emoce, proto se často udržuje pouze na povr-
chu a jen málokdy se ponoří do plné emoční hlubiny. 
Tato esence se dobře mísí se šalvějí muškátovou, eukalyptem a melale-
ucou.

Divinační význam: Pokud se ve vašem výběru objeví Lemon Myrtle, zna-
mená to, že byste měli hledat tvůrčí způsoby řešení dané situace. Přemýš-
lejte nekonvenčně, odvážně, dovolte si skok do neznáma. Vše potřebné 
máte v sobě. Nepřestávejte vnímat své pocity hluboko v srdci, vaše jedi-
nečnost je důležitou součástí vaší osobnosti. 
Afirmace: Jsem nezastavitelnou, neotřesitelnou a neovlivnitelnou silou pří-
rody, prosperující  ve všech oblastech života. 


