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VÁNOČNÍ SPECIÁL

Blíží se Vánoce
a my bychom vám rádi představili novinky, 
týkající se Listů aromaterapie v roce 2013.

1. v každém čísle budou vycházet dva seriály: 
 » rozhovory s aromaterapeuty – jejich cílem 

je zmapovat, co dělají aromaterapeuti 
po absolvování Institutu aromaterapie

 » seriál o éterických olejích trochu jinak – 
rádi bychom vám zprostředkovali pohled 
na éterické oleje z různých aspektů 
(keltové, druidové, ruské léčitelství, 
páter Ferda, Mariea Treben apd.)

2. v úvodu každého čísla k vám budou 
promlouvat ve svých úvahách redaktoři 
Listů aromaterapie a členové Asociace 
českých aromaterapeutů

3. tradiční součástí listů zůstane uveřejňování 
diplomovaných prací absolventů Institutu 
aromaterapie

4. rovněž překlady odborných článků, které vám 
přinášejí informace zejména z vědeckých 
výzkumů, Vám budou nadále k dispozici

5. recepty připravené s éterickými oleji

6. a nakonec, v zájmu zlepšení komunikace 
se všemi čtenáři Listů aromaterapie 
vám chceme nabídnout možnost vyjádřit 
se k danému tématu, které bude vždy 
korespondovat s náplní čísla listů, budete 
mít šanci vyjádřit své názory na dané téma, 
nejlepší příspěvky zveřejníme v „Listárně LA“, 
své příspěvky zasílejte na adresu: 
vendy@aromaterapie.cz
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  450 g rýžové polohrubé mouky
  200 g  přírodního cukru
  300 ml acidofilního mléka
  200 ml oleje z lískových oříšků
  2 velká jablka
  2 vejce
  1,5 PL jedlé sody
  1 ČL skořice
  2 PL kakaa
  4 kapky citronového éterického oleje
  0,5 vanilkového lusku

   máslo na vymazání plechu

   jemně mleté ovesné 
  nebo jáhlové vločky 
  na vysypání plechu

Pečeme a vaříme s éterickými oleji
VÁNOČNÍ PERNÍK

 žloutky a cukr ušleháme
 přidáme mouku, olej, acidofilní mléko 
a zamícháme

 přidáme skořici, jedlou sodu, kakao 
a citronový éterický olej a opět promícháme

 jablka nastrouháme a přidáme do těsta
 nakonec opatrně vmícháme hustý sníh z bílků
 plech vymažeme máslem a vysypeme 
mletými vločkami

 pečeme při 200 °C po dobu
 krájíme na malé kousky a zdobíme 
např. šlehačkou, kysanou smetanou 
nebo pro děti smetánkem

 lze také polévat čokoládovou 
nebo citronovou polevou
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Kdy a při jaké příležitosti jste se poprvé setkala 
s aromaterapií, čím vás zaujala a jaká byla vaše cesta 
ke studiu Institutu aromaterapie?

Na náhody nevěřím, věci se dějí tak, jak mají. Asi před patnác-
ti lety mi moje maminka přepustila termín na kosmetice – jak 
se ukázalo – aromaterapeutické kosmetice – a mě tato meto-
da uchvátila. Bolesti krční páteře mě pak dovedly i na aroma-
terepeutické masáže a odtud už byl jen krůček k tomu zkusit 
to sama. Nejdříve jsem si ovšem na dovolené zakoupila knihu 
Barbory Novákové a Zbyňka Šedivého Praktická aromatera-
pie, a protože se zrovna od podzimu otevíral další ročník In-
stitutu aromaterapie, bylo rozhodnuto. Studium na Institutu 
mi přineslo kromě sumy teoretických znalostí a praktických 
dovedností také odpovědi na otázky o mě samé a v neposlední 
řadě báječné kamarádky, s nimiž se můj život proplétá i na-
dále.

Součástí studia Institutu aromaterapie není pouze 
nauka o éterických olejích, ale také reflexní terapie, 
akupresura, aromaterapie v tradiční čínské medicí-
ně, diagnostika podle jazyka a jiné. Co vás, samozřej-
mě kromě éterických olejů, zaujalo nejvíce?

Předměty vyučované v Institutu aromaterapie jsou zvoleny 
tak, aby umožnily studentům vhled do mnoha oblastí pro-
blematiky, z různých hledisek – ať už z pohledu bylin jakožto 
primárních surovin pro výrobu éterických olejů či z hlediska 
chemických vlastností jednotlivých éterických olejů, na druhé 
straně studium nabízí pohled psychosomatický – ať už z úhlu 
psychoterapie, nebo patalogie a duchovních příčin nemocí, 
nebo čínské medicíny.
Mě osobně na aromaterapii zaujala právě její „pravdivost“ 
– tedy nemožnost ošálit náš nejstarší smyslový orgán – čich 
– vnutit někomu vůni prostě nelze. A tak mně osobně zaujal 
právě vliv aromaterapie na psychiku a propojení s duchovní-
mi příčinami nemocí, čímž se zabývám dlouhodobě.

Studium je zakončeno diplomovou prací, jejímž ob-
hájením získáte titul odborný aromaterapeut. AČA 
ale nabízí další postgraduální studium, profesionál-
ní a diplomovaný aromaterapeut – pokračujete dále 
v tomto studiu?

Obhajobou závěrečné práce pro mne rozhodně vzdělává-
ní v oboru neskončilo – spíše naopak – při práci na diplom-
ce jsem si naplno uvědomila, že jsem si pro sebe odkryla jen 
malý kousek něčeho velkého a čím více toho vím, tím více 
vím, že jsem vlastně stále na začátku. V poslední době 
jsem absolvovala například kurz Biochemie éterických olejů 
lektorky PhDr. Kateřiny Svobody, jenž mohu zájemcům vřele 
doporučit.

Rozhovor s aromaterapeutkou
Zuzkou Grigarovou

Zuzka pracuje v advokátní kanceláři, což je práce psychicky velmi namáhavá a zodpovědná. Jak sama 
říká, masáže provozuje pro vyvážení své práce, ale do budoucna se nezříká ani možnosti, že by se 
masérské činnosti věnovala naplno.
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Na poli aromaterapie je třeba stále mnoho průkopnické 
práce, která uvádí do praxe výsledky z vědeckého výzkumu, 
které je třeba důkladně testovat.

Všichni jsme si vědomi, že pokud má být v západní společ-
nosti aromaterapie brána vážně, je třeba, aby byla v souladu 
s racionálními požadavkya to především znamená, že musí 
být založená na důkazech. Koneckonců bez vědeckých dů-
kazů je každá metoda obvykle okamžitě označena jako šar-
latánství.

Ve Francii, je racionální přístup k aromaterapii již samo-
zřejmostí. To bylo jasně ukázáno v několika prezentacích na 
10. mezinárodním sympoziu o aromaterapii a léčivých rost-
linách, která se konala v Grasse. Na tomto sympoziu bylo 
prezentováno velké množství statistik a čísel. Přesto jsem se 
nemohla ubránit pocitu, že byl přehlížen jeden mimořádný 
aspekt, který činí aromaterapii tak zvláštní: psychodynami-
ka éterických olejů a aromatických extraktů.

Stručně řečeno, podle západní vědy, co není možné měřit, to 
neexistuje. Nicméně, názory na (technicky měřitelný) vědec-
ký důkaz, se mění. Jasně o tom svědčilo překvapivé pozvání 
a účast kanadského indiánského šamana Clauda Aubinna 
na sympoziu. Přednášel o vztahu mezi člověkem, přírodou 
a rostlinami z indiánského pohledu, z pohledu svých zna-
lostí a tradic. Snažil se objasnit publiku důležitost výběru 
pro rostlinnou terapii a důležitost rituálu, který ji doprová-
zí. Ten je obzvláště důležitý, protože prohlubuje porozumě-
ní výběru a umožňuje rostlinám lépe fungovat. Tato tradice 
rozlišuje mezi rostlinami, které ovlivňují tělo a rostlinami, 
které mají vliv na ducha nebo duchovní uvědomění. Kromě 
toho je důležité, že rostlina je použita správným způsobem 
a se správným záměrem. Nakonec Aubin zdůraznil, že do-
sáhnout nejlepších výsledků můžeme pouze tehdy, když se 
naučíme používat vlastní tradice.

Věřím, že psychodynamika vůní v aromaterapii má vědec-
ké aspekty; psychologové potvrzují, že vůně může vykouzlit 

vzpomínky, jako taková může vyvolat reakci u lidí a ovlivnit 
jejich chování.
Bylo také prokázáno, že vůně jsou velmi subjektivní, každý 
jednotlivec vnímá vůni odlišně, čímž vyvolává různé asocia-
ce. Jiná, možná více vzrušující, je idea, že různé úrovně vzpo-
mínek mohou být aktivovány prostřednictvím vůní, a to je 
aspekt, který mě svádí a inspiruje.
Domnívám se, abychom odhalili psychodynamické působe-
ní vůní a aromaterapie, musíme se podívat mimo vědecký 
výzkum. To je zvláště důležité, protože na poli přírodní me-
dicíny je lidská bytost považována za jedinečnou a unikátní, 
nikoliv za skupinu nebo kategorii, a proto je neodmyslitelně 
„neměřitelná“.
Moje studie a to, že jsem umělkyně a designérka, kdy se sna-
žím o „uvedení příběhu do obrazu“, mě utvrzují v tom, jak 
důležité jsou smysly. S ohledem na zrakové vnímání, každý 
obraz má skryté poselství a moje práce divadelního a filmo-
vého architekta mi ukázala, jak prostřednictvím obrazů lze 
komunikovat s velkým počtem osob a přinášet tak silné po-
selství na hluboké úrovni, pokud je člověk schopen pochopit 
a přesně zachytit podstatu vzkazu, který mu je určen.
Tento koncept byl ještě posílen během mého výcviku na „life 
coach” pro osobní rozvoj na Symbool ontwikkelingsproce-
ssen school (www.symbool.com). Svůj zájem o Jungovu psy-
chologii jsem prohloubila dalším studiem v Amstelveenu 
v Nizozemsku, kde byly pod vedením profesora Hamakera 
široce prozkoumány archetypy a symbolické psychologie 
(www.asfaloth.nl). 
Další studie rostlinné terapie a Reiki byly založeny na tom-
to přesvědčení. A když jsem se konečně objevila éterické 
oleje a tři roky studovala aromaterapii v Nizozemsku, do-
staka jsem odpověď, kterou jsem hledala. A to, jak rostlinné 
esence úzce souvisí s našimi nejprimitivnějšími smysly a jak 
vůně mají jedinečnou schopnost „mluvit“ přímo na podvě-
domí.

Psychodynamické procesy v aromaterapii
Claudia de Vos

aromaterapeutka, umělkyně a designérka z Nizozemska

Psychodynamická aromaterapie a symbolika vůní zaujímají významné místo v její práci. Claudia 
má aromaterapetickou praxi, přednáší a pořádá workshopy a aktivně pracuje na podpoře povědomí 
o aromaterapii v Nizozemsku prostřednictvím SBA nadace (Stichting ter Bevordering van Aromaterapie: 
www.sba-aromatherapie.nl). Navrhla řadu aromaterapeutických karet, které mají pomáhat přivézt lidi 
k aromaterapii a na cestě jejich osobního rozvoje. V tomto článku se podělila o své vlastní psychodynamické 
metody využívající éterické oleje.

Psychodynamický přístup (někdy označovaný též jako hlubinná psychologie) vesměs navazuje na psychoanalýzu 
Sigmunda Freuda zkoumá především nevědomé oblasti lidské psychiky, které se zpravidla považují za dominantní 
v lidském chování a myšlení. Vzhledem k malým možnostem ověřování hypotéz patří k nejkontroverznějším 
psychologickým proudům (poznámka překladatelky).
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V Bibli, Božím Slově, se opakovaně zdůrazňuje princip „věř, 
a stane se tak“. Víra není jen přání, je to jistota vědění na 
úrovni našeho podvědomí, a sama ze své zkušenosti vím, 
jak je někdy těžké uvěřit. V Bibli se píše, že „víru získáme 
slyšením a slyšení získáme z Božího Slova“. A protože cílem 
mé praxe aromaterapie je zlepšit život svým bližním i sobě, 
zkouším vytvořit metodu, která by v sobě spojovala účinky 
na ducha, duši i tělo a klient by byl schopen ji poskytnout 
sám sobě. Cílem této práce je ověřit, zda se tato praxe osvěd-
čí a zda dojde ke zlepšení v oblasti nejen těla, ale i myšlenek.

Přísloví 4:20-23  Můj synu, věnuj pozornost mým slovům, 
k mým výrokům nakloň ucho. Ať nesejdou ti z očí, 

střez je v hloubi srdce. Dají život těm, kteří je nalézají, 
a zdraví celému jejich tělu. Především střez 

a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. 
(citace z Bible, Starý zákon – Přísloví – kapitola 4 – verše 20-23) 

BIBLICKÝ ZPŮSOB UZDRAVENÍ

ČLOVĚK JE DUCH

Bůh učinil svět a vše, co je v něm. Dal lidem touhu a moud-
rost. Lidé odedávna hledají, a každé hledání má trochu jiný 
postup a jiný název, ale vlastně se jedná vždy o to samé: jak 
porozumět životu, jak ho zlepšit, čím být bohatý, jak uzdra-
vit nemocné, odvrátit pohromy, pochopit příčiny a následky, 
proč jsme na Zemi a co je naším úkolem.

BIBLICKÁ AROMATERAPIE
Ivana Obešlová

odborný aromaterapeut

Éterické oleje jsou mojí láskou už dlouho a při studiu Institutu aromaterapie jsem je začala kombinovat 
s Tradiční čínskou medicínou, převážně akupresurou. Obojí se stalo zcela přirozenou součástí mého 
života. Cítila jsem ale, že terapii chybí nějaký další rozměr. Mysl občas bloumala, kde neměla, obavy 
a starosti létaly kolem. Věřím, že naše podstata je duchovní a že jsou to právě myšlenky a základní, 
hluboko vnořené postoje, které formují naše životy. Svou realitu si vytváříme svými myšlenkami. Události 
ale mají setrvačnost, takže souvislost příčina–následek není tak viditelná.

IZAJÁŠ 40:26  „K VÝŠINĚ ZVEDNĚTE ZRAKY A HLEĎTE:
 KDO STVOŘIL TOTO VŠECHNO?“ TEN, KTERÝ 

V PLNÉM POČTU VYVÁDÍ ZÁSTUPY HVĚZD 
A VŠECHNY VOLÁ JMÉNEM; MÁ OBROVSKOU SÍLU 

A ÚŽASNOU MOC, NECHYBÍ MU ANI JEDNA.
(STARÝ ZÁKON – IZAJÁŠ – KAPITOLA 40 – VERŠ 26)




