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LÁSKA A JEDNOTA

Jak praví Platón ve své knize Symposion (Hostina): „Když 
byla přirozenost člověka rozštěpena, toužila každá polo-
vina po polovině druhé a spojila se s ní. Ovinuly ruce jed-
na kolem druhé a sevřely se v touze roztavit se v jedno…
Tak byla před dávnými časy člověku vštípena láska k bližní-
mu. Láska, která znova sjednocuje naši původní podstatu, 
láska, která se pokouší učinit ze dvou bytostí jednu, jinými 
slovy láska, která se snaží uzdravit naši přirozenost!“

Náš duální pohled na svět však znemožňuje cestu do pra-
původní jednoty. To, co chybí nám, hledáme u druhých, 
abychom dosáhli vlastní celistvosti. Pokud nedostáváme 
to, co jsme si vysnili, láska se změní v nenávist, omezová-
ní, žárlivost. Krásně to vyjádřila CecileSagne ve svém díle 
Zbožštělý Eros: „Pokud se sexuálního naplnění domáháme 
vně sebe samých, pocítíme nevyhnutelně bolestivou nouzi, 
mučivou trhlinu, kterou se snažíme překlenout intenziv-
ním, plným citovým a milostným životem. Víme přesně, 
že u všech citových vztahů číhá strach, který nás dohání 
k neklidu a starostem… Každý vášnivý cit, který je směřo-
ván na jednoho člověka, s sebou automaticky nese napětí 
či poruchu.“ 

Ze začarovaného kruhu iluzí můžeme uniknout až v oka-
mžiku, kdy v hloubce své duše pochopíme, že jednotu 
a úplnost můžeme najít a vytvořit jen v sobě. Uvnitř kaž-
dého muže a ženy jsou obsaženy prvky opačného pohlaví, 
archetypy Animy (ženy) a Animuse (muže). Osvobozený 
člověk svoji ženskou a mužskou podstatu znovu sjednotí, 
smíří animu a anima, opačné póly integruje, a tím překo-
ná dualitu. 

Nebojte se lásky, ponořte se do ní. Váš život bude bohatší. 
Otevřete se jejím něžným a radostným odstínům a při-
jměte také její stinné stránky, jako jsou žárlivost, hádky, 

bolesti, rozdělení. Neuhýbejte sporům s partnerem, ale 
vložte se do nich. V okamžiku, kdy oba pochopíte, že jste 
odlišní, že každý má svou vlastní pravdu se vám poda-
ří vidět partnera takového jaký skutečně je nikoli jako 
manifes taci toho, co vám chybí. Jen když dáte partnero-
vi svobodu, když nebudete žádat, aby vám jakkoli patřil, 
akceptujete jeho realitu. Když budete partnera vnímat 
v jeho odlišnosti, ucítíte, že se dostáváte zpět k sobě 
samé/samému, což vám pomůže uchopit vlastní celist-
vost a překonat vnitřní rozpolcení. Zjistíte, že ve skuteč-
nosti s nikým nemusíte být, ale můžete… 

POMOC OD ÉTERICKÝCH OLEJŮ

Pokud hledáte zázračný universální lék na lásku, tak zřej-
mě neexistuje. Pomoci vám však mohou éterické oleje, 
které zvyšují prožitek radosti, smyslnosti, citlivosti, emo-
cionálně vás podpoří a zmírní případné strachy a úzkosti. 
Ke svým vlastním zkušenostem s éterickými oleji jsem 
přidala informace z knihy Gabriela Mojay: Aromatera-
pie pro léčení duše.

Královnou emocí je bezesporu růže damašská. Řecká 
básnířka Sapfo nazývala růži „královnou květin“. Damaš-
ská růže je současně svatou růží, symbolem boží lásky 
ke světu. Její energie je spíše ženská. Spojuje moudrost 
a milostnou důvěru. Růže zklidňuje emoce, posiluje cent-
rum našeho emocionálního bytí, víru, naději a lásku. Mír-
ní bolest vyplývající z nejistoty. Pomáhá léčit ty, kdo jsou 
v důsledku minulých zkušeností nejistí a zranění, aby 
mohli znovu důvěřovat druhým. Dokáže léčit emocionál-
ní chladnost a hojí jizvy způsobené ostrými trny lásky.

Jasmín je zase považován za krále emocí. Ačkoli má ener-
gii spíše mužské povahy, v Číně představuje znak ženské 
jemnosti. Posiluje radost a lásku. Jasmín je symbolem 

ESENCIÁLNÍ OLEJE NA LÁSKU
Ing. Radka Loja
aromaterapeutka

Na téma lásky již bylo v historii lidstva popsáno mnoho stránek. Touha, přitažlivost, krása, energie, 
utrpení, sjednocení protipólů představovaných mužem a ženou, bytí v jednotě… Četné mýty vyprávějí, že 
muž a žena byli původně stvořeny jako jedno. Teprve později se od sebe oddělili. Podle C. G. Junga, tyto 
vzpomínky leží hluboko v kolektivním nevědomí lidstva.
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  240 g rýžové mouky polohrubé
  160 g ovesných vloček umletých
  120 g másla
  250 ml acidofilního mléka
  200 ml javorového sirupu
  6 vajec
  1 jedlá soda Dr. Otker
  2 kapky  citronového EO
  0,5 kg švestek

Pečeme a vaříme s éterickými oleji
ŠVESTKOVÝ KOLÁČ 

 ušleháme žloutky, máslo, acidofilní mléko a javorový sirup

 přidáme vločky a mouku a zamícháme

 ušleháme tuhý sníh z bílků a opatrně vmícháme do směsi

 přidáme 2 kapky citronového éterického oleje

 na plech dáme pečicí papír a na něj rozetřeme těsto

 švestky nakrájíme na menší kousky a položíme na těsto

 lze posypat drobenkou, ale není nutné

 pečeme v troubě předehřáté na 200 °C 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? 

V období dospievania pre mňa príroda, rastliny, bylinky 
začali nadobúdať ďalší rozmer, človek si uvedomuje svoje 
telo aj po estetickej stránke – pripravovala som si vlastné 
pleťové masky a voňavé kúpele z toho, čo som našla v ko-
more, v záhrade a na lúke… písala som si na túto tému 
poznámky a recepty, zbierala informácie. Kdesi som na-
šla ilustráciu destilačného prístroja a zmienku o siliciach. 
Nedá sa zabudnúť na moje prvé esenciálne oleje ylang-
-ylang a petitgrain, ktoré som si vybrala zo zvedavosti 
a pretože sa mi páčil názov. A možno aj intuitívne, pretože 
ich mám rada aj dnes. 

Potom prišli na rad študentské internátne časy a ja som 
preventívne populárnym čajovníkom dezinfikovala izbu, 
nábytok, matrace... na vlastnej koži som sa presviedča-
la o úžasnom efekte, aký je aromaterapia schopná dosi-
ahnuť, a to bol len zlomok. 

O pár rokov nasledoval život v cudzine - bol v tomto smere 
veľmi inšpiratívny a zlomový. Domov som odlietala s ba-
tožinou ťažšou o aromaliteratúru a materiál a s jasnou 
predstavou „zhmotniť“ skúsenosti a obdiv k aromatera-
pii, nadobudnúť profesionálne vzdelanie a zázemie – oka-
mžite som sa prihlásila k štúdiu na Inštitúte. 

Součástí studia Institutu aromaterapie není pouze 
nauka o éterických olejích, ale také reflexní terapie, 
akupresura, aromaterapie v tradiční čínské medi-
cíně, diagnostika podle jazyku a jiné. Co vás, samo-
zřejmě kromě éterických olejů, zaujalo nejvíce?

Aromaterapia v TČM, aromaterapia a starostlivosť 
o dušu, diagnostika tváre… úžasná skladačka a holistický 
pohľad na človeka a problém…

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?

Ďalšie štúdium odboru rozhodne patrí medzi moje prio-
rity. V súčasnej dobe mi moje materské povinnosti nedo-
voľujú zúčastňovať sa vzdelávacieho procesu na Inštitúte 
tak, ako by som si želala. Preto sa momentálne vo svojich 
voľných chvíľach venujem samoštúdiu a pripravujem sa 
na postgraduál.

Jak dnes probíhá vaše masérská praxe a jaké jsou 
vaše plány do budoucna?

Diplomovú prácu som obhajovala a štúdium končila te-
hotná a berúc do úvahy kontraindikácie spojené s pou-
žívaním EO v období tehotenstva a dojčenia, plány na 
vlastnú masérsku prax šli bokom. Aby som ale po profesi-
onálnej stránke ostala v dianí, tiež v rámci dôležitej psy-
chohygieny, hľadala som spôsob, ako sa realizovať v tej 

Rozhovor s aromaterapeutkou
Zuzana Ďatková



9

POTŘEBA DOTEKU V RODINĚ

Každé dítě, které se narodí, potřebuje láskyplnou péči 
své matky. Doteky, stejně jako laskavá slova těch nejbliž-
ších, jsou pro dítě duševní potravou. Díky dotekům si 
dítě uvědomuje své tělo a lépe vnímá své potřeby. Také 
ten, kdo se dítěte dotýká, snadněji vnímá potřeby dítěte. 
S masírováním a doteky začíná tzv. neverbální komuni-
kace – maminka a děťátko nepotřebují slova na vyjádře-
ní pocitů, dokáží jeden druhého vnímat skrze vzájemný 
dotek. 

Z masáže se stává rodinný rituál. Miminko vyrůstá a na-
rodí se sourozenec. Sourozenci se seznamují právě skrze 
doteky, kdy starší dítě pomáhá s mámou hladit a masíro-
vat jemným rostlinným olejem miminko. Tento kontakt 
je pro sourozence nenahraditelný. Díky dotekům v prv-
ních měsících života se vytváří harmonický souroze-
necký vztah na celý život a celou rodinu naplňuje láska. 
Často pak děti doteky rodičům či prarodičům vrací. Děti 
přirozeně kopíruji své rodiče. Už v děloze vnímají život 
svých rodičů a získávají jejich vzory a energii. 

Pokud maminka s děťátkem v bříšku od prvních dní tě-
hotenství komunikuje, vnímá jej, povídá si s ním, zpívá 

mu a hladí jej přes bříško, miminko se snadněji adaptuje 
na nové prostředí, které jej čeká po porodu. 

Láskyplná objetí a něžné doteky dodávají celé rodině 
pozitivní naladění. Pocit bezpečí a jistoty, který masáž 
navodí, již v rodině zůstává. Komunikace v rodině je pak 
snadnější a různé životní situace se zdají lépe řešitelné.

Myslím si, že dotek je pro rodinu stejně důležitý jako 
zdravá strava. Dotek je výživa pro duši a není jej nikdy 
dost. Blízkost a vzájemná něha přispívá k porozumění 
a bezpodmínečné lásce. A to je pro harmonický vztah 
a pevnou rodinu základ.

Dotek nepotřebují jen malé děti. I v nás dospělých se 
ukrývá vnitřní dítě, které často touží po pohlazení 
a péči. Malé dítě v každém z nás zůstává po celý život. 
Jsou v něm uloženy všechny prožitky z prenatálního 
života a ranného dětství. A právě tyto prožitky tvoří 
naši sebedůvěru. Masáž je jednou z cest, jak tyto v nás 
hluboce uložené potřeby uspokojit. Společně s procí-
těným přístupem a vhodnými éterickými oleji dokáže 
masáž naplnit tato „prázdná“ místa, často naplněna stra-
chem a vytvořit tak důvěru v sebe sama. 

Potřeba doteku v rodině
STRACH VNITŘNÍHO DÍTĚTE

Zuzana Kohoutová
odborný aromaterapeut

S aromaterapií jsem se setkala, když jsem čekala své první dítě. Od začátku se stala mým průvodcem. 
Při porodu a v mateřství mi byla aromaterapie velkou oporou. Tenkrát ještě nebylo moc informací 
o éterických olejích a aroma masážích, tak jsem sama začala intuitivně hladit svého syna. Nebyla to 
jednoduchá cesta, protože syn stále plakal, ať jsem dělala cokoliv. Ale levandulová silice, kterou jsem 
v tomto období měla stále při sobě, mi dodávala sílu a trpělivost. Možná tato zkušenost mě dovedla 
k rozhodnutí aromaterapii studovat, postupně poznávat sílu bylin a pomáhat nejen své rodině, ale také 
v rodinách druhých.

POTŘEBA DOTEKU V RODINĚ – tak jsem nazvala část mé práce o aromaterapii a masážích, kdy na své 
praxi ukazuji, jak může vzájemný dotek rodinu obohatit.

Úraz a náročné scény mého dítěte, mě přiměly zamyslet se, zda se za masáže a olejíčky pouze nescho-
vávám. Začala jsem poznávat samu sebe a své stíny, aromaterapie byla nedílnou součásti mého poznání. 
A o tom pojednává druhá část mé práce STRACH VNITŘNÍHO DÍTĚTE – osobní příběh práce s potlačenými 
emocemi a dětským strachem. 

Cílem mé práce je prokázat vědomou masáž jako úspěšnou cestu neverbální komunikace v rodině a užití 
éterických olejů jako podporu při řešení psychických problémů a péči o duši. 
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VÝVOJ DĚTSKÉ MASÁŽE

Když jsem začala před několika lety zavádět v Japonsku 
dětskou masáž, byl to zcela nový koncept pro Japonce 
a neslýchaná praxe, a to i mezi porodními asistentkami. 
V poslední době se však dětská masáž stává pro Japonce 
více a více běžnou, zejména od vzniku některých sdru-
žení, jejichž cílem je šířit tuto praxi (Společnost pro dět-
skou masáž www.babymassage.jp; Japonská asociace 
dětských masáží www.iaim.jp), a také proto, že se dět-
ským masážím dostalo mediální pozornosti.

V Indii a některých afrických zemích se děti tradičně 
masírují každý den. Tento zvyk byl zaveden v západních 
zemích jako technika k posílení fyzického a emocionální-
ho pouta mezi dětmi a rodiči, a to zejména pro ty, kteří 
jsou zaměstnáni a nemají moc času trávit se svými dětmi. 
Nyní tato praxe expanduje do mnoha zemí světa.

Hlavním přínosem této masáže je tedy posílení vazeb 
mezi dětmi a rodiči. Milující dotek způsobuje, že děti 
jsou klidnější a emočně stabilnější, podporuje dobrý 
spánek, aktivuje metabolické procesy na kůži, napomá-
há trávení, posiluje imunitní systém, udržuje rovnováhu 
a držení těla, a také pomáhá matce dostat se z poporod-
ního syndromu.

ZÁSADY A PRAXE DĚTSKÉ MASÁŽE

V tomto článku bych ráda vysvětlila některé z hlav-
ních principů dětské masáže, jako je příprava a nača-
sování. A dále pak některé detaily masáže navržené 
Peterem Walkerem, fyzioterapeutem, který pracuje 
s dětmi ve Velké Británii a učí maséry dětských masáží 
(www.thebabyswebsite.co/training.htm). 

Nejdůležitější je zdůraznit, že masáž by nikdy neměla 
být prováděna proti vůli dítěte. Pokud děti pláčou nebo 

nereagují na masáž dobře, rodiče jsou požádáni, aby oka-
mžitě přestali s masáží a objali nebo nakrmili své dítě, 
jak je třeba. Je nanejvýš důležité, aby rodiče masírovali 
pouze tehdy, když je dítě zcela v pohodě. Dítě by nemělo 
být hladové, příliš syté či příliš unavené.

Svlečeným dětem se masíruje celé tělo celkem asi 20 mi-
nut. Postup zahrnuje nohy, boky, břicho, ramena,  paže 
a záda. Zjistila jsem, že většina dětí raději začíná u nohou 
a pak se pokračuje vzhůru na zbytek jejich těla. Masáž 
nohou pomůže podpořit rozvoj koordinace, posílit dol-
ní část zad a udržovat pružnost kotníků a kolen. Masáž 
boků zase udržuje pružnost v kloubech, což je velmi 
důležité pro správnou pozici kyčelních kloubů podpo-
rujících páteř a pánev. Masáž břicha je velmi uvolňující 
a může zmírnit stres, porodní trauma a zácpu. Masáž 
ramen a paží zajistí plnou flexibilitu ramenního pleten-
ce a pomáhá se svalovou pružností ramen. Masáž zad je 
prospěšná pro pružnost a pevnost páteře. Záda jsou ma-
sírována v poloze na břiše. U některých malých dětí, kte-
ré nejsou zvyklé na tuto pozici, je poprvé docela těžké ji 
udržet. Nicméně, když budou děti ležet na bříšku, začnou 
posilovat zádové svaly a děti zanedlouho zvedají hlavu.

Po masáži je třeba dítě nakrmit. Mnoho masírovaných 
dětí při tom usne. Ale ne všechny děti dobře reagují na 
masáže hned na počátku. Obvykle to trvá tři až čtyři se-
zení, než můžeme provést masáž celého těla. Doporučím 
rodičům částečné masáže klíčových bodů a požádám je, 
aby své děti pravidelně masírovali, nejlépe každý den, 
pokud je to možné. Také je naučím některé další užitečné 
techniky na zmírnění zácpy, ucpaného nosu nebo jak bez 
oleje provádět relaxační masáž nohou, rukou a hlavy.

MASÁŽNÍ PROSTEDEK A BEZPEČNOST

Masážní olej, který používám já, tvoří směs 75 % rostlin-
ného slunečnicového oleje (Helianthus annuus) a 25 % 

DĚTSKÁ MASÁŽ
Tomoko Yamazaki

Tomoko Yamazaki je aromaterapeutka, reflexoložka a instruktorka dětských masáží, která vystudovala 
ve Velké Británii. Vyučuje kurz dětských masáží v porodnici Shiramizu v Japonsku od ledna 2003. Tento 
kurz je určen pro děti staré dva až devět měsíců, které se narodily v této porodnici, a pro jejich rodiče. 
Skládá se z jednoho hodinového sezení čtyřikrát měsíčně. V tomto článku autorka nastiňuje postupy své 
práce a diskutuje o přínosu tohoto kurzu pro oba rodiče a jejich děti.. 




