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  5 PL ovesných vloček

  3 PL ovesných otrub

  120 g uzeného sýra strouhaného

  120 g libové anglické slaniny nakrájené na malé kousky

  70 g másla

  300 ml acidofilního mléka

  250 g  tvarohu

  4 vejce

  1 jedlá soda Dr. Otker

   koření Salát speciál

   sůl

  EO bazalka a rozmarýn

Pečeme a vaříme s éterickými oleji 
SLANINOVÝ CHLEBÍČEK

 vločky a otruby zalijeme 150 ml 
acidofilního mléka

 ušleháme žloutky, máslo s EO rozmarýnu 
a bazalky – po 1 kapce od každého, 150 ml 
mléka, tvaroh a sůl s kořením a jedlou sodou

 k našlehané směsi přidáme namočené vločky 
a otruby a znovu šleháme

 přidáme slaninu a sýr a opět promícháme

 ušleháme tuhý sníh z bílků a opatrně 
vmícháme do směsi

 na plech dáme pečící papír 
a na něj rozetřeme těsto

 pečeme v troubě předehřáté na 200 °C 
cca 30 minutEO bazalka a rozmarýn cca 30 minut
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Kdy a při jaké příležitosti jste se poprvé setkala 
s aromaterapií, čím Vás zaujala a jaká byla Vaše ces-
ta ke studiu Institutu aromaterapie?
S aromaterapií jsem se setkala asi před 15 lety, když jsem 
se poprvé objednala na masáž. Samozřejmě aromatera-
peutickou. Celou noc po masáži jsem se neustále očichá-
vala a bylo mi moc příjemně. Následně jsem si koupila 
nějaké olejíčky a používala je do aromalampy. V té době 
jsem pracovala jako auditorka, ale vůbec mě nenapad-
lo, že i já jednou budu masírovat a zabývat se intenziv-
ně aromaterapií. Potom se mi narodily děti, a jak už to 
bývá, přišlo spoustu radostí a starostí. Jednou se bály, 
podruhé nemohly spinkat, jindy byly hyperaktivní… a já 
znovu objevila aromaterapii a posléze cestu i k Institutu 
aromaterapie. Na olejíčkách se mi moc líbí to, že jsou to 
koncentrované výtažky z rostlin. Vždy si představuji, že 
mám doma celou louku, po které se procházím a čichám. 
Vyberu si olejíček a přitom nemusím nikam chodit.

Součástí studia Institutu aromaterapie není pouze 
nauka o éterických olejích, ale také reflexní terapie, 
akupresura, aromaterapie v tradiční čínské medicí-
ně, diagnostika podle jazyku a jiné. Co Vás, samo-
zřejmě kromě éterických olejů, zaujalo nejvíce?
Nejvíce mě zaujala aromaterapie v péči o duši a v souvis-
losti s tradiční čínskou medicínou, konkrétně s diagnosti-
kou podle pěti elementů. Tento zájem neustále prohlubuji 
tím, že jsem se začala intenzivně zabývat aromapsycholo-
gií a dálkově studovat klasickou psychologii na Universitě 
Palackého v Olomouci.

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?
Zatím ne. Stále vstřebávám to, co jsem se naučila na Insti-
tutu. V okamžiku, kdy jsem nabyté informace začala pou-

žívat v praxi, dívám se na ně úplně jinak, znovu pročítám 
skripta a prohlubuji si porozumění. Mám pocit, že je třeba 
informace více zažít, prožít a pohrát si s nimi, jednodu-
še řečeno, nechat je dozrát. Potom určitě půjdu na další 
kurz.

Rozhovor s aromaterapeutkou
Radkou Lojou

Radka pracuje jako lektorka a konzultantka v oblasti účetnictví, navíc dálkově studuje psychologii na 
universitě Palackého v Olomouci. Aromaterapii, aromapsychologii a masážím se zatím věnuje jeden den 
v týdnu. Do budoucna by se však této práci chtěla věnovat naplno.
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Pravděpodobně nejčastější psychické problémy, před-
stavující se v mírné formě, jsou stres, úzkost a deprese. 
Ty všechny se mohou stát natolik problematickými, že 
jsou považovány za klinicky významné. Nicméně je velká 
subklinická populace, která může být schopna zvládnout 
sama tyto problémy bez použití léků na předpis (Thay-
er, l997). V současné době existuje velké množství studií, 
které naznačují, že aromaterapie může mít „jemný“ úči-
nek na řešení sub-klinických psychologických problémů 
(např. King, 1988; Knasko, 1992; Morrisa a kol., 1995; 
Lemon, 2004). Levandulový éterický olej může být také 
schopen vyrovnat se s extrémnějšími podmínkami, ale 
tento článek se omezujena možnosti levandule při léčbě 
mírnějších psychologických problémů.

Levandule a některé jiné éterické oleje, mohou být apli-
kovány inhalací (King, 1988; Morris a kol., 1995), masáží 
(Lemon, 2004; Morris a Wicks, 2007) a koupelí (Saeki, 
2000; Morris, 2001 ). Tento projekt se zaměřuje na vyu-
žití koupele jako způsobu maximální absorpce éterického 
oleje, protože ten je vstřebáván lokální absorpcí z kou-
pele (Rommelt, 1974) a inhalací přes nosní sliznici (Bu-
chbauer a kol., 1991; Jager a kol., 1996) z levandulové-
ho oparu nad hladinou. Morris (2001) zjistil, že koupele 
zlepšily náladu během této studie, ve které byla koupel 

aplikována denně po dobu dvou týdnů, a Saeki (2000) 
shledal koupele nohou relaxačními. Tento fakt je důleži-
tý, protože umožňuje lidem, kteří se nemohou bezpečně 
koupat, aplikovat potřebnou dávku éterického oleje ji-
ným způsobem.

V této studii bylo zkoumáno, jak jsou vnímány stres a stav 
a povaha úzkosti. Vnímaný stres ukazuje na psychický 
spíše než fyzický pocit zvládnutí životních událostí. Stav 
úzkosti je úzkost, která vzniká v reakci na aktuální nepří-
jemnou situaci, je okamžitá a přechodná. Naopak, povaha 
úzkosti se týká dlouhodobější úzkosti a může odrážet ná-
chylnost k úzkostným reakcím spíše než reakci na kon-
krétní události. To vše bylo v této studii měřeno pomocí 
prověřených psychometrických testů.

Tyto testy byly provedeny před a po čtrnáctidenním reži-
mu aromatických koupelí. Zvláštní pozornost byla věno-
vána výběru testů, které mají dobrou test-retestspolehli-
vost (Opakování měření či testování např. po měsíci či roce, 
kdy se již snížil efekt zapamatování původních reakcí a zjiš-
ťuje spolehlivost – reliabilitu – testu pomocí tzv. korelační-
hokoeficientu stability; pozn. překladatele), což znamená, 
že poskytují podobné výsledky v případě dvou testů, 
mezi nimiž není žádný vztah v daném období. Pokud by 

Účinky levandulového esenciálního oleje
na stres a úzkost při koupeli

Neil Morris
Docent experimentální psychologie na Univerzitě ve Wolverhamptonu

Cíle: Prověřit vliv použití levandulového esenciálního oleje při koupeli na snížení stresu a úzkosti. 

Projekt: Tato studie použila psychometrické testy podle Charlese Spielberger pro zjištění změn úrovně 
úzkosti a stresu po I4 denním léčebném režimu používání levandulového esenciálního oleje při koupeli.

Metoda: Byl použit jednoduchý slepý pokus pro zkoumání účinků levandulové koupele ve srovnání 
s kontrolní skupinou (koupel s olejem z hroznových jader). Účastníci byli náhodně rozděleni na polovinu 
do těchto dvou skupin. Psychometrické testy byly provedeny před koupelemi a pak byli účastníci požádáni, 
aby aplikovali aromatickou lázeň každý den po dobu 14 dnů. Poté byli znovu podrobeni psychometrickým 
testům.

Výsledky: Analýza rozptylu ukázala, že stres a zvláště pak úzkost se výrazně snížily, a to jak 
v experimentální tak i v kontrolní skupině. Oba koupelové režimy značně snížily úzkost, ale efekt byl 
výrazně vyšší v levandulové skupině.

Závěry: Koupel vede k výraznému snížení stresu a úzkosti i bez levandulového oleje, ale vliv na snížení 
stavu úzkosti je ještě větší, pokud je do koupele přidán levandulový olej.
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BOLESTI ZAD Z POHLEDU ZÁPADNÍ MEDICÍNY

Lidská páteř je důmyslný orgán, uspořádaný tak, aby byl 
pevný a současně pružný a ohebný, umožňující vzpří-
mený postoj. Sestává z 24 obratlů – 7 krčních (C1–C7), 
12 hrudních (Th 1–Th 12), 5 bederních (L1–L5), 5 kří-
žových (S1 - S5), srostlých do kosti křížové, a kostrče 
(Co1–4(5)). 

Je tvořena kostěnými obratli, navzájem spojenými me-
ziobratlovými ploténkami, které nejen umožňují pohyb 
mezi sousedními obratli, ale též tvoří pružné nárazníky, 
které tlumí nárazy při pohybu. 

Velká většina bolestí zad je původu vertebrogenního, 
tedy jsou způsobeny poruchou v oblasti páteře. Značná 
část z těchto bolestí jsou bolesti funkční, bez objektivní-
ho nálezu. Bolesti zad nejčastěji postihují oblast bederní 
a krční páteře, které jsou mechanicky nejvíce namáhány. 

Nemůžeme opominout ani možnost, že bolest, na niž si 
klient stěžuje, pochází od choroby neurologické, infekční 
nebo cévní, dále od choroby srdce, plic nebo jiného vnitř-
ního orgánu. 

Stejně tak u žen je možno zaznamenat obtíže gynekolo-
gické, související s doprovodnou bolestí zad, ale naopak 
lze vysledovat, že při blokádách v oblasti bederní páte-
ře velmi často následuje bolestivá menstruace s bolestí 
v kříži a podbřišku, aniž by byla doprovázena objektiv-
ním gynekologickým nálezem. 

Choroby s jasně vymezeným objektivním nálezem, 
které zapříčiňují bolest zad, jsou: 

  spondylóza 
 spondylartróza
 spondylartritida
 výhřezy meziobratlové ploténky

AROMATERAPIE PŘI BOLESTECH ZAD
Zuzana Grigarová

odborný aromaterapeut

Bolí mě záda… kolikrát jste tuto větu ve svém okolí zaslechli?
Moderní doba, jejímiž výdobytky se tak rádi pyšníme, s sebou kromě stále dokonalejších výkřiků 
techniky nese také všudypřítomný stres, tlak na výkon, rychlost, růst, v neposlední řadě také nedostatek 
přirozeného pohybu. 

Z homo sapiens se stáváme člověkem mobilovým, ale také imobilním, používáme automobily vskutku nadměrně, 
v kancelářích a v bytech u rozsvícených televizních obrazovek trávíme stále více času, nejvíce staticky a vsedě. 
Odměnou nám pak bývá bolest pohybového aparátu se všemi důsledky z toho plynoucími. 

Bolesti zad pak jsou na prvním místě v pořadí příčin pracovní neschopnosti u osob středního věku, celkově pak na 
místě druhém, přičemž se stále zvyšuje doba trvání pracovní neschopnosti z důvodu těchto bolestí. 

Vzhledem k tomu, že celý svůj život se pohybuji nejvíce mezi lidem kancelářským, a tudíž i první klienti pocházeli 
vesměs z tohoto prostředí, téma mé diplomové práce se nabídlo samo. Bolesti zad jsou u lidí se sedavým 
zaměstnáním snad nejčastější stížností na zdraví.

Ráda bych ve své práci prokázala vliv aromaterapie při terapii bolestí zad u klientů se sedavým zaměstnáním. 
Domnívám se, že doteky spojené s vůní šitou na tělo a příjemnou relaxační hudbou mohou pomoci jako podpůrná 
léčba, zvláště pokud klient přidá i vlastní práci na sobě. 

Těžištěm mé práce s klienty bylo aromaterapeutické ošetření na základě konzultačního dotazníku, stanovení 
diagnózy dle TČM, podrobný rozhovor s klientem. Vzhledem k tématu práce jsem doplňovala získaný obraz 
ještě dotazníkem „Ohrožují Vás bolesti zad?“ a dále dotazníkem „Pět elementů“. Jednotlivé návštěvy klientů jsem 
doplnila nepřímým i přímým reflexním uvolněním krční páteře, což umožnilo hlubší uvolnění při aromamasáži. 
Bez reflexního uvolnění byla masáž pociťována jako méně příjemná, navíc pro maséra bylo těžší rozpouštět 
zatvrdliny ve svalech. 
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Ve své praxi kombinuji aromaterapii s Kineziologií, s Ba-
chovými esencemi, s Terapií barvami a Klíčem k životu. 
Aromaterapie především stabilizuje a harmonizuje psy-
chiku a prohlubuje a udržuje účinky alternativní psycho-
terapie. Alternativní psychoterapie zase vyřeší příčinu 
problému. Olejíčky aplikuji ve formě celkových olejo-
vých masáží nebo částečných masáží obličeje, hlavy a šíje 
a připravuji směsi na domácí použití. 

Základní princip aromapsychologie je založen na hlavní 
vlastnosti éterického oleje a na asociacích (představách), 
které si k němu vytváříme. Klient si v daném okamžiku 
vybírá právě ten éterický olej (nebo sadu éterických ole-
jů), který mu příjemně voní. V přírodě existuje mnoho 
podobných procesů. Například volně žijící zvířata, když 
onemocní, vyhledají podle vůně potřebnou rostlinu, 
kterou pojídají a za několik dnů se opět uzdraví. Klient 
si rovněž vybírá éterické oleje, které jsou mu příjemné. 
Velmi se mi líbí věta Igora V. Sakova: „Éterické oleje jsou 
koncentrovaný extrakt rostliny, proto lze říci, že se pro-
cházíme přírodou – v lese či na louce – a hledáme potřeb-
ný prostředek“. Hledáme éterický olej, jehož vůně je nám 
příjemná díky jeho základním léčebným vlastnostem. 

JAK SE VYBÍRÁ TEN SPRÁVNÝ ÉTERICKÝ OLEJ?

Výběr správného éterického oleje je úplně jednoduchý. 
Musí nám vonět!

V průběhu života jsem si nesčetněkrát ověřila, že naše 
očekávání do velké míry ovlivní výsledek. Platí to i u vý-
běru olejíčků. Pokud jsme se dočetli z nějakého zdroje, 

kterému věříme, že nás má citronela povzbudit a levan-
dule uklidnit, tak se tak pravděpodobně stane. Jednak je 
to proto, že tyto oleje mají skutečně prokázané popsané 
účinky a jednak proto, že jsme si vědomou informací vy-
tvořili očekávání toho, co se má stát. Pokud jsme to zku-
sili a ono to vyšlo, tak se nám v mozku vytvořilospojení 
(asociace) citronela – výkon; levandule – odpočinek.Ten-
to princip lze použít na širokou škálu nejrůznějších potí-
ží. Výhodou je, že pokud nosíte olejíček u sebe, můžete si 
kdykoli přivonět a připomenout žádoucí stav. 

Ve své praxi to dělám tak, že podle vašich potřeb či obtíží 
vyberu podle svých zkušeností a znalostí několik vhod-
ných olejíčků. Potom je řada na vás. Začnete k jednotli-
vým olejíčkům přičichávat a přitom sami říkáte, co vám 
olejíček připomíná, s čím se vám spojuje. Výborně to fun-
guje např. ve spojení s kineziologií. Pomocí kineziologie 
se skutečně dostaneme k jádru problému, uvědomíme si 
ho, přetransformujeme s ním spojené negativní emocena 
žádoucí stav, který spojíme s vybraným olejíčkem. Psy-
chické spojíme s fyzickým. Výhodou je, že olejíček máte 
u sebe, sami jste si ho vybrali, je vám příjemný a kdykoli 
si k němu přičichnete, připomenete si, co vlastně chcete, 
což prohlubuje účinky kineziologie popř. jiných alterna-
tivních psychoterapií. 

Jako příklad bych uvedla jednu manažerku, která po 
pravidelných pondělních poradách dostávala obrovské 
migrény. Prostřednictvím kineziologie jsme se postup-
ně dobraly příčiny problému, která sahala až do útlého 
dětství, k rodičům, souvisela se sebetrestáním, s láskou 
k sobě a k druhým. I přestože jsme každý z nás indi-
viduální bytostí, naše problémy mají často stejný zá-
klad. Naše individualita se však projevuje v jednotlivých 

AROMAPSYCHOLOGIE =
AROMATERAPIE + PSYCHOLOGIE

Radka Loja
aromaterapeutka

Pozitivní vliv éterických olejů získaných ze siličnatých rostlin je doložen řadou vědeckých výzkumů. 
Aromapsychologie je nový perspektivní směr, který se zabývá vzájemným působením aromaterapie 
a psychologických technik na celkový stav člověka.Je to vynikající metoda pro řešení psychických 
a somatických potíží. Výsledkem léčby je celkové zlepšení zdravotního stavu, zlepšení nálady, minimalizace 
stresových projevů apod. Aromaterapie v kombinaci např. s alternativní psychoterapií řeší celkový stav 
klienta. 




