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NAČINI UPORABE (kombiniramo difuzor + redčeno na koži + interno doTerra organske citruse (lahko vsa družina), 
ki so hladno stiskani in 1:1 v naravi + za ostalo interno (predpripravljeni doTerra naravni izdelki in naravna 
prehranska dopolnila); več na individualnem posvetu) 
 

• Difuzor: 3-4 kapljice za 20m2, dodajamo več kapljic pri večjem prostoru. Učinek na najstarejši limbični del 
možganov v 30s (od tu se uravnava nezavedne vitalne procese, srčno žilni sistem – utrip, instinkti, čustva, 
hormoni... Večji učinek kot difuzor da kapljica v dlan in počasno vdihavanje iz dlani z zaprtimi očmi. Učinek traja 
20minut, nato stimulira telo, da se samo bolje odzove na težavo. Difuzor lahko laufa ves dan, ponoči ali večkrat na 
dan. Vdihujemo iz dlani lahko večkrat na dan, ponoči. 

• Redčeno na koži: v celoti 40-60k eteričnih olj in do vrha 10ml rollona FCO (Fractionated Coconut Oil). Učinek 
viden po minuti in pol, v polnosti v krvnem obtoku deluje 20 minut, nato stimulira telo da se samo bolje odzove na 
težavo. Za enkratno redčenje in nanos uporabi 1k eteričnega olja in malo naravne kreme ali baznega rastlinskega 
olja.  

• Kam mazati: celostni pristop (stopala – ker refleksen točke za vse telo, hrbtenjača), organ (na mesto organa), 
čustva in limfa (srčni predel, vrat, zatilje, zapestja, pregibi komolca, kolena, gleženj, pod pazduho, pod nos). Izraba 
meridianov za določen vitalni organ ali telesni sistem.  

• Kako pogosto mazati: 4 x na 20 min ko večja težava, da damo neprekinjeno aromaterapijo. Ob težavi mažemo na 
2h, da damo 20min aromaterapije, nato pustimo, da se telo samo odzove. Ko smo ok, nadaljujemo 3 x na dan še 
par dni. Da se podpiramo v naši šibki točki, ko smo dobro in da ostanemo dobro ali da smo bolje pa ob jutru in 
večeru. 

• Nos: nos pove, kaj naše telo, um, duša in srce trenutno rabijo. Ni nenavadno, če mi danes diši nekaj, jutri drugo. 
Telo je v drugem stanju tudi večkrat na dan. Olja nas (ponovno) učijo instinkta in nos izbere podporo naši šibki 
točki.  

• Posebnosti: citrusov ne nanašamo na mesta, ki bodo izpostavljena soncu, ker so fotosenzorična (postanemo 
lisasti). Vroča (npr origano) in hladna olja (npr poprova meta = Peppermint) izdatneje redčimo. Pri otrocih, 
nosečnicah, starejših, obolelih za podpor zdravju uporabljamo nežnejša olja. Več na posvetu. (nos ponavadi tudi to 
sporoči; takrat jim/nam močnejša olja ne pašejo). Pri težavah z ušesi: mažemo okoli ušesne školjke in po vratu 
navzdol.  

ORGANI in TELESNI SISTEMI in izbor posamičnih doTerra olj ali avtorskih doTerra mešanic (vse našteto podpira 
zdravo funkcijo in delovanje):  

• Glava: Šibka točka: stres, napetost, preobremenjenost. (Serenity, Deep Blue, Motivate, Peppermint, Zendocrine – 
za močan čistilni učinek).  

• Sinusi: Šibka točka: ko nam gre nekaj/nekdo močno v nos. (Deep Blue, ZenGest, Air, Air-X, On Guard) 

• Ušesa: Šibka točka: ko nočemo slišati nečesa/nekoga. Se izmikamo izzivom. (Deep Blue, On Guard, Basil)  

• Ustna votlina: Šibka točka: imunski sistem. (On Guard kolekcija za nego ustne votline).  

• Ščitnica: Šibka točka: občutek nepodpore okolice. (doTerra Frankincense (kompleks 4 vrst drevesa Bosvelije) in 
doTerra Copaiba (kompleks 4 vrst drevesa Copaiba), Yarrow Pom (kompleks rmana in baznega olja semen 
granatnega jabolka), Lemongrass, Myrrh, Peppermint)  

• Živčni sistem  (enako kot pri ščitnici in Serenity, Peace, otroški Calmer) 

• Srčno žilni sistem: (enako kot pri ščitnici in Lemongrass) 

• Mišice in sklepi: linija Deep Blue (Deep Blue Rub krema, mešanica eteričnih olj, kapsule izvlečkov Deep Blue 
Complex, eo Turmeric, vse našteto pri ščitnici)  

• Pljuča: Air linija, Air-X, On Guard linija, DDR Prime linija, Triease kapsule 

• Jetra, debelo črevo, mehur, vranica: Zendocrine (Geranium, Cilantro,..) – nujna stopnička in nujno podpirati s 
temi čistilnimi pripravki 

• Želodec: celotna ZenGest linija  

• Tanko črevo: GX Assist kapsule, celotna Zen Gest linija 

• Nadledvični žlezi: Basil 

• Rodila. Clary Calm (tudi Clary Sage..), Phytoestrogen 

• Metabolizem, stamina: Smart & Sassy linija 

• Limfa: Smart & Sassy linija, Zendocrine linija + suho ščetkanje oz krtačenje (lupa na www.zavsakdom.si) 

• Izzivi na celični ravni: DDR Prime linija, vse omenjeno pri ščitnici 

• Izzivi s spanjem: Serenity linija – nujnja stopnička, da ostalo lahko poteka (regeneracija organov poteka predvsem 
ponoči, ko utrjeno, se šele podpora zdravju lahko res izvaja z ostalim)  

• Dvig energije: Mito2Max, Peppermint linija 

• Čustva: individualno svetovanje na osebnem posvetu. Vsaka težava na določenem organu in telesnem sistemu 
kaže izvorne izzive s posamičnimi čustvi.  

http://www.zavsakdom.si/
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SPLOŠNA PODPORA zdravi funkciji imunca, dihal, prebavil, živčnemu sistemu, srčno-žilnemu sistemu, limfi, čistilnim 
organom (jetra, debelo črevo, ledvica) središču imunca  - tankemu črevesju: probiotiki PB Assist, presnovni encimi 
Terrazyme, sinergijski trojček vitamini-omega-minerali-celična podpora kompleks Life Long Vitality) 

Kdo je in smo DOTERRA? 

doTerro spremljam in je v mojem življenju od 2014. Misija in vizija podjetja mi je zelo blizu, saj želi v čim več domov pripeljati 
čista, naravna, najbolj testirana in zaupanja vredne izdelke in eterična olja. 

V prvi vrsti smo pomembni ljudje, na eni in drugi strani stekleničke. Torej kvaliteta in učinkovitost izdelka za končnega 
uporabnika in pravično plačevanje kmetovalcev in destilerjev in podpiranje lokalne skupnosti (velikokrat v deželah tretjega 
sveta) v boljšem standardu, gradnji lokalnih bolnišnic, šol, nujno potrebne infrastrukture, stalni dostop do pitne vode, 
spodbujanje lokalnega mikro gospodarstva, trajnostni pristopi in nad-organsko tretiranje rastlin, pogozdovanje,.. 

Vsako podjetje, ki želi imeti človeka na prvem mestu in želi biti velik zaščitnik narave, bi morala zanimati načela kot so norma 
čistosti CPTG, metodo, ki omogoča vse zgoraj opisano, Co-Impact Sourcing, javni izkaz testiranj vsake serije posamičnih 
eteričnih olj Source To You spletna banka, načela neprofitne dobrodelne organizacije Healing Hands Foundation, neodvisna 
testiranja inštitucije APRC, sodelovanje z medicino stroko preko Prime Meridian bolnišnic 

doTerra ponuja vrhunska naravna in čista eterična olja, naravne pripravke za ohranjanje mentalnega zdravja, prehranska 
dopolnila, kolekcijo za Dom brez toksinov, kolekcijo za zdravo funkcijo mišic, prebavil, imunskega sistema, dihal, presnove, 4 
linije za negovalno kozmetiko obraza in telesa ter las, kvalitetne difuzorje brez BPA. 
 
O MENI 

Sem velika ljubiteljica naravnega, predvsem pa mama dvema deklicama, partnerka in raziskovalka celostnega pristopa k 
vsesplošnemu dobremu počutju. Pred 14 leti sem se odločila za samostojno pot in kot turistična vodnica vodila sopotnike in 
slušatelje po meni ljubih krajih sveta skozi oči ter dušo, zgodovino, kulinariko dežele ter njenih ljudi. Kot sociologinja kulture 
in profesorica umetnostne zgodovine sem ob turističnih vodenjih več kot polovico desetletja predavala umetnost in stare 
civilizacije na UTŽO krasnim 200 slušateljev. Po rojstvu hčerk pa se mi je življenje igrivo obrnilo v nove prioritete, tako sem 
zadnjih 8 let usmerila le v eno poslanstvo, delo in življenje; v osebna svetovanja in predavanja iz aromaterapije ter v celostni 
pristop do zdravja. Delam z naravnimi in čistimi eteričnimi olji doTerra. Vsakodnevno raziskujem in pišem o krasnih in 
dobrodejnih učinkovanjih eteričnih olj tudi na svoji spletni strani. Zelo rada učim tudi tehnike umirjanja z aromaterapijo, 
snujem med drugim tudi delavnice za izdelavo naravnih čistil, kozmetike, podporo dihalom, podporo zdravemu delovanju 
prebavil, celostni krepitvi zdravega delovanja imunskega sistema, zdravega delovanje limfe, v temo aromakulinarike, da 
naštejem le nekaj tem, v katere se poglabljam zadnja leta..  

Maja Čebašek, aroma svetovalka, mentorica, predavateljica in kreatorka za Drobni Dnevni Rituali www.zavsakdom.si 

SKENIRAJ KODO ZA ENOSTAVNO IN ODLIČNO METODO (brezplačno, vrednost 9,90€) 
AROMATIČNO SIDRANJE – kako manifestirati svoje cilje: motivacija, želeno zdravje, želena čustva
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https://www.doterra.com/US/en/cptg-testing-process
https://www.doterra.com/US/en/difference-co-impact-sourcing
https://sourcetoyou.com/
https://doterrahealinghands.org/
https://aromaticplant.org/
https://pmhclinics.com/

