
JAK FUNGUJE
OLEJOVÁ KÚRA?
Od chvíle, kdy vyšel první článek o metodě
doktora Karacha, doprovází olejovou kúru na
jedné straně zájem, zvědavost, vstřícný postoj
a vnitřní jistota, že je to přesně to pravé pro zdraví,
na druhou stranu se setkáváme s nedůvěrou, kritikou,
posměchem i námitkami odborníků. Přestože
nemáme jasné, vědecky podložené vysvětlení, jak
olejová kúra funguje, v německy mluvících zemích
se setkala s ohromným ohlasem, a to hlavně díky
návodům a doporučení, jež vydala doktorka Veronica
Carstens.
I dnes se tato jednoduchá a levná metoda těší
velké oblibě a mnozí lidé se díky ní uzdravili
z mnoha různých nemocí.

VÝSLEDKY
V již několikrát zmíněné publikaci Anette Boës
Sonnenblumenöl najdeme také shrnutí pozitivních
i negativních zkušeností čtenářů časopisu Natur
und Medizin s olejovou kúrou. Z celkového počtu
119 dopisů bylo 97 odpovědí pozitivních (81,5 %),
v 10 případech byla kúra neúčinná (8,4 %) a ve 12
případech došlo ke zhoršení stavu nebo byla kúra
přerušena kvůli nežádoucím účinkům (10,1 %).
Samozřejmě že při odborně vedené studii by tyto
statistiky dopadly jinak – čtenáři zkoušeli převalování
oleje z vlastní iniciativy a také dopisy redakci
byly psány spontánně a dobrovolně; ne každý, kdo
získal určitou zkušenost, se také ozval. Kromě toho
také není jasné, zda zdravotní potíže zmizely pouze
díky olejové kúře. Je možné, že k uzdravení přispěly
i jiné faktory nebo by se pacienti po jisté době
uzdravili sami i bez léčby.
V dopisech s kladným ohlasem bylo uvedeno
celkem 200 zdravotních problémů, které se
po olejové kúře zlepšily nebo úplně vyléčily (pisatelé
často trpěli několika zdravotními problémy současně
nebo zmiňovali léčebné úspěchy příbuzných
a známých, kteří olejovou kúru rovněž vyzkoušeli).
Převalování oleje (podle metody doktora Karacha)
mělo pozitivní vliv především na:
• dýchací cesty (31)
• zuby a dásně (30)
• celkový stav (29)
• pohybový aparát (22)
• nosní, krční a ušní oblast (22)
• pleť (18)
• nervy (14)
• krevní oběh (9)
• žaludek a střeva (9)
• oči (7)



• urogenitální systém (5)
• jiné části těla a orgány (4)

V publikaci Sonnenblumenöl je tato strohá statistika
zpestřena přetištěnými dopisy čtenářů, z nichž
některé jsou dokonce i kritické.
Na základě těchto zpráv obdržela redakce časopisu
Natur und Medizin mnoho komentářů
na téma mlgání. Mezi nimi byl i dopis šedesátiletého
muže, jenž si díky olejové kúře úspěšně vyléčil
poruchu srdečního rytmu. Zlepšení zdravotního
stavu po dvou měsících od zahájení léčby potvrdilo
i vyšetření na EKG.
Ve zmíněné publikaci najdeme také výsledky
studie holandské lékařky Rosi Frey. Doktorka
Frey našla prostřednictvím inzerátu v novinách
30 dobrovolníků (25 žen a 5 mužů), jejichž průměrný
věk byl kolem 50 let a kteří trpěli různými neduhy.
Účastníci studie si měli po dobu dvou měsíců
jednou či dvakrát denně vyplachovat ústa olejem.
Na konci studie doktorka Frey zjistila, že u 80
procent účastníků došlo ke zlepšení potíží. U šesti
účastníků (20 %) zmizely téměř všechny potíže.
U každého třetího účastníka došlo k výraznému
zlepšení a dvanáct osob (40 %) zaznamenalo jen
mírné zlepšení svých potíží. U šesti dobrovolníků
neměla kúra žádný účinek.
Co se týče studie doktorky Frey, je potřeba rovněž
zmínit, že u mnoha účastníků došlo po týdnu
nebo i po měsíci kúry ke zhoršení původních potíží
a také pociťovali další „vedlejší účinky“, jako
je emoční labilita, deprese, únava, ztuhlost svalů
a kloubů, průjem nebo zácpa, bolesti břicha, bolesti
v krku, zvýšená tvorba hlenu v krku, otok a citlivost
lymfatických uzlin na krku a v tříslech a také
svědění kůže. Jestliže však účastníci studie kúru nepřerušili
a pokračovali ve výplachu úst až do konce
studie, zhoršené příznaky i další potíže po krátké
době odezněly.
Vzhledem k vysoké míře úspěšnosti dospěla
doktorka Frey k závěru, že olejová kúra je účinná
při léčbě chronických zdravotních potíží a že by se
měla používat především jako celková detoxikační
terapie.

ZKUŠENOSTI
„Prostě mi to dělá dobře.“ Takové vyjádření jsem
slyšela nejčastěji, když jsem se ptala různých lidí
na jejich zkušenosti s převalováním oleje. Někteří
vyzkoušeli olejovou kúru proto, aby udělali něco
pro zdraví, jiným bylo mlgání doporučeno jako lék
na určitý zdravotní problém.
Další lidé, kteří dbají na zdravý životní styl, považovali
olejovou kúru za velmi užitečnou a rádi
by ji vyzkoušeli, ale měli příliš velký odpor k takovému
množství oleje v ústech, že buď ani nezačali,



nebo toho brzy nechali. „Nesnáším ústa plná oleje,
i když mi olej pomohl proti paradontóze. Zkrátka
se nedokážu přinutit dělat něco takového pravidelně.“
Tak zní obvyklý komentář. Těmto lidem doporučuji
vyzkoušet k výplachu úst kvalitní gel z aloe
vera. Jeho nevýhodou je však výrazně vyšší cena,
než je cena slunečnicového oleje.
Nepřekonatelný odpor vůči oleji je jediná „negativní“
reakce na olejovou kúru, na niž jsem bě–
hem svého průzkumu narazila. Samozřejmě že
o svém průzkumu nemohu tvrdit, že předkládá
reprezentativní výsledky, přesto bych zde chtěla
uvést vyjádření a zkušenosti lidí, kteří se převalování
oleje pravidelně věnují.
• „Vyplachuju si ústa sezamovým olejem,
abych si z těla vyplavila toxiny. Také si ráno
čistím jazyk škrabkou. Díky olejové kúře se
cítím volněji.“ Tato žena, jíž v době mého
průzkumu bylo kolem čtyřiceti let, žila velmi
zdravě a používala různé ájurvédské produkty
a procedury.
• „Začala jsem s převalováním oleje, protože
mi to doporučili pro detoxikaci a celkové
posílení. Prý se tím odstraní některé toxiny
rozpustné v tucích. Díky mlgání jsem si vyléčila
zánět v kořenovém kanálku a podařilo se
mi zachránit zub. Můj zubař byl překvapený,
jak rychle infekce zmizela. Říkal, že mám asi
dobrý imunitní systém.“ Tato asi čtyřicetiletá
žena si čtvrt roku vyplachovala ústa sezamovým
olejem. V době, kdy si léčila onemocnění
zubu, mlgala jen jednou denně.
• „Pozitivní účinky převalování oleje
jsem pocítila především na zubech a dásních.
Mám teď bělejší zuby.“ Tato padesátiletá
žena praktikuje olejovou kúru s přestávkami
už několik let a používá slunečnicový
olej.
• „K vyplachování používám olivový olej
a výplach provádím hlavně při nachlazení.
Pomáhá to.“ Pozitivní účinky mlganí při nachlazení
a jako prevence infekce horních cest
dýchacích patří – kromě péče o zuby a dásně
– k nejčastěji zmiňovaným zkušenostem.
• „S převalováním slunečnicového oleje
jsem začala na radu svého naturopata, abych
se zbavila žlučových kamenů. Věnovala
jsem se tomu přes rok. Na žlučník to sice nepomohlo,
ale od té doby jsem neměla opar
na rtu ani chřipku.“ Po operaci žlučníku pacientka
olejovou kúru ukončila. Tu a tam se
pak opět začala potýkat s herpetickými infekcemi,
ale už nejsou tak vážné jako dřív, proto
by chtěla ve vyplachování úst zase pokračovat.
• „Začala jsem s převalováním oleje, protože
jsem doufala, že se tak zbavím migrény.
Věnuji se tomu každý den už šest let. Na migrénu



mi mlgání nepomohlo, ale celkově mi
to dělá dobře; stal se z toho už každodenní
ranní rituál.“ Olejovou kúru doporučila tehdy
padesátileté pacientce terapeutka. K výplachu
používá slunečnicový olej.

Pravděpodobně nejzajímavější zkušenost v olejovou
kúrou, o níž jsem kdy slyšela, má sedmdesátiletý
astmatik, jenž trpěl těžkými záchvaty, které se
opakovaly každé čtvrt až půl hodiny. Díky každodennímu
převalování oleje se četnost astmatických
záchvatů výrazně snížila a pacient teď žije mnohem
lépe a radostněji a je vděčný, že se nemusí
obávat dalšího záchvatu.

Já sama jsem se začala věnovat olejové kúře proto,
abych udělala něco dobrého pro zdraví. Používám
sezamový olej. Díky převalování oleje jsem
odolnější vůči infekcím, za několik posledních zim
jsem nedostala ani jednou rýmu. Také jsem zjistila,
že ranní výplach mi vyčistí nos a krk od velkého
množství hlenu. Potom mám v hlavě a krku velmi
příjemný pocit volnosti.

POKUSY O VYSVĚTLENÍ
Jak jsem již několikrát zmínila, zatím nemáme
žádné vědecké vysvětlení toho, jak olejová kúra
funguje, jak může pouhý výplach úst olejem vyléčit
nebo přinejmenším zmírnit poměrně závažné zdravotní
potíže. Nabízí se několik možností vysvětlení,
ačkoliv některé z nich neodpovídají ortodoxnímu
přístupu západní medicíny.
V překladu zprávy doktora Karacha zveřejněné
v časopise Natur und Medizin stojí, že „skutečný
princip této léčebné metody spočívá v tom, že
převalováním oleje se důkladně vyčistí ústní dutina
a další léčebný proces už provádí lidský organismus
sám“. To znamená, že výplach olejem stimuluje
samoléčebné procesy v těle. Zatím není jasné,
zda se tak děje díky určitým účinným látkám, jež
jsou obsaženy ve slunečnicovém oleji a které se
uvolňují a vstřebávají během mlgání, nebo zda je
to kvůli pohybu úst, který dává rozhodující impulz.
V tom případě by byly důležité i slinné žlázy, poněvadž
první fáze trávicího procesu začíná v ústech,
kde enzymy obsažené ve slinách, například amyláza,
štěpí sacharidy. Trávení tuků probíhá až v tenkém
střevě. Vzhledem k tomu, že metoda funguje
i s jinými látkami než jen se slunečnicovým olejem
– kromě gelu z aloe vera probíhaly pokusy i s destilovanou
vodou – nemůže se léčebný účinek dostavit
hned při trávení v ústech ani díky látkám obsaženým
v oleji, jež se vstřebávají přes ústní sliznici.
Převalováním a žvýkáním oleje se stimulují slinné
žlázy. V této souvislosti je zajímavé taoistické
zdravotní cvičení, které světu představil Stephen



Čang. Má poetický název „Červený drak tančí nad
oceánem, aby vytvořil vítr, déšť a oblaka“ a cílem
tohoto cvičení je s pomocí jazyka a slin vyčistit ústa
i zuby a stimulovat srdce. K vyčištění úst se používá
zubní kartáček. Špičkou kartáčku se opakovaně
přejíždí podél zubů a dásní, a tím se provokuje tvorba
slin. Sliny se hromadí v ústech, nesmí se polknout
ani vyplivnout. Jakmile se v ústech nahromadí
dostatek slin, protahují se mezi zuby sem a tam.
Na rozdíl od výplachu olejem se však tyto sliny pomalu
polykají. Tradiční čínská medicína přisuzuje
slinám, „nebeské rose“, léčivé schopnosti mimo
jiné díky jejich antibakteriálním vlastnostem.
Při výplachu olejem si však nabereme do úst
tekutinu zvenčí, zpracujeme ji a zase vyplivneme.
To znamená, že mlgání stimuluje ústní sliznici,
přes niž se vyloučí odpadní látky a navážou se
na olej. Doktorka Veronica Carstens ve svém článku
v čísle 3/93 časopisu Natur und Medizin vysvětluje:
„V tom případě by měl olej dva hlavní úkoly:
za prvé stimulovat organismus k vyloučení škodli–
vých látek a za druhé na sebe navázat škodlivé látky,
jež se vyloučily přes ústní sliznici.“
To připomíná ájurvédské detoxikační kúry. Při
očistné kúře pančakarma se používají různé oleje
a tuky smíchané s léčivými bylinami, aby se tělo
zbavilo toxinů a nabralo sílu. Oleje se užívají vnitřně
i zevně. Při vnitřním užití se na přechodnou dobu
zvýší obsah tuků v krvi, aby se tělo zbavilo odpadních
látek rozpustných v tucích. Olejové masáže
nebo olejové koupele povzbudí látkovou výměnu,
aby tělo mohlo vyloučit toxiny potem přes kůži
a přes sliznice. Jak jsem již zmínila, k detoxikaci přes
ústní sliznici se používá převážně sezamový olej.
Doktor Harald Kinadeter ve své knize Heilung
[Léčba] zmiňuje v souvislosti s olejovou kúrou metodu
mikromagnetické medicíny (MMM) podle
profesora Wilhelma Langredera. Podle jeho učení
– nebo lépe řečeno podle energetické medicíny
– jsou zuby plné škodlivých vln a ústa i čelisti
jsou vůbec nejslabším místem na těle, poněvadž
k nim mohou snadno pronikat škodlivé vlivy zvenčí.
A protože zuby jsou spojeny s určitými orgány
(viz přehled v následující kapitole), škodlivé vlny
jsou přes zuby vedeny i k dalším tkáním. Při výplachu
úst olejem pak dochází k opačnému procesu
– škodlivé vlny pronikají do oleje, a tím se postupně
vyčistí i všechny vnitřní orgány a tkáně od toxinů,
jež se navážou na olej a odejdou z těla. Organismus
se pak nemusí zbavovat toxinů prostřednictvím
nemoci.
Časem určitě pochopíme, jaké procesy stojí
za léčebnými účinky olejové kúry. A možná pak
budeme také schopni vysvětlit, proč léčba u některých
lidí s určitými zdravotními potížemi přináší
tak pozoruhodné výsledky, zatímco u jiných s toutéž
nemocí vůbec nefunguje. Jedna věc je však jistá:



olejová kúra je detoxikační metoda, která umožňuje
organismu, aby využil vlastní samoléčebné
schopnosti.


