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zdrowie i uroda
Wielka moc zapachów  
zaklętych w olejkach, czyli  
jak pomaga nam aromaterapia
A O tym, czym jest aromaterapia, kiedy można ją stosować i jak robić to w bezpieczny sposób, opowiada 
nasza ekspertka, Patrycja Molska 

Z mysł węchu odgry-
wa znaczącą rolę 
w naszym życiu. Jest 
on najczulszym ze 
zmysłów, rejestrują-

cym wrażenia podprogowe. 
Bodźce zapachowe towarzyszą 
nam na co dzień, wpływają 
na samopoczucie, zdrowie i za-
chowanie. Większość reakcji 
na zapachy otoczenia ma cha-
rakter podświadomy. Świado-
me reakcje zazwyczaj wiążą się 
z sytuacjami zagrożenia (np. za-
pach dymu, gazu) lub przywo-
łują miłe doznania (np. zapach 
ulubionej potrawy, perfum, 
kwiatów). Ostatnio istnieje co-
raz większe zainteresowanie 
aromaterapią jako dziedziną 
wykorzystującą dobro natural-
nych olejków eterycznych 
w zwalczaniu dolegliwości, od-
prężeniu i ukojeniu ciała, a tak-
że tonizowaniu zmęczonego 
umysłu. 

Na czym to polega 
Aromaterapia (zwana także po-
pularnie „leczeniem zapacha-
mi”) jest w pełni naturalną me-
todą łagodzenia lub usuwania 
wielu dolegliwości.   

Wszystkie formy zabiegów – 
masaż, kąpiel, inhalacje – pole-
gają na wprowadzeniu do orga-
nizmu człowieka wysokiej ja-
kości, czystych, nieprzetworzo-
nych roślinnych olejków ete-
rycznych, bez udziału chemicz-
nych dodatków i bez stosowa-
nia urządzeń technicznych. Od-
działywanie bodźców zapacho-
wych na psychikę jest tylko jed-
nym z elementów terapii, gdyż 
naturalne olejki eteryczne (wie-

loskładnikowe mieszanki 
związków chemicznych biolo-
gicznie czynnych) w czasie za-
biegów aromaterapeutycznych 
dostają się do organizmu po-
przez układ oddechowy oraz 
przez pory potowe i łojowe 
w skórze oddziałując leczniczo 
na różne układy. Olejki eterycz-

ne stosowane w aromaterapii 
mają postać oleistej konsysten-
cji o bardzo silnym zapachu. 
Używane są jako składniki wie-
lu specyfików farmakologicz-
nych: przynoszą ulgę, odpręża-
ją, łagodzą dolegliwości, a tak-
że wspomagają inne środki 
lecznicze. Olejek po podaniu 

na skórę przenika do krążenia 
ogólnego i podlega dystrybucji, 
metabolizmowi i na końcu eli-
minacji. Transport przez krew 
zapewnia szybkie rozmieszcze-
nie składników olejków pomię-
dzy tkanki i umożliwia dostar-
czenie substancji czynnej 
do miejsca działania. 

Dekalog aromaterapii 
Ze względu na możliwość sto-
sowania olejków terapeutycz-
nych w zaciszu domowym, zo-
stał opracowany „Dekalog 
aromaterapii”, mówiący o za-
sadach postępowania przy te-
go typu zabiegach. 

1. Używaj tych olejków 
i mieszanek olejków eterycz-
nych, których zapach najbar-
dziej ci odpowiada. 

2. Przygotowując mieszan-
kę nie mieszaj ze sobą więcej 
niż 5 olejków eterycznych. Każ-
dy z nich i tak zawiera wielkie 
bogactwo cennych składni-
ków. 

3. Nie stosuj większych da-
wek olejków niż to wskazane: 
5-10 kropli w kominku 
aromaterapeutycznym, 10-15 
kropli do kąpieli w wannie, 15-
30 kropli w 50 ml oleju roślin-
nego do masażu. 

4. Nie stosuj olejków ete-
rycznych doustnie. 

5. Nie stosuj nie rozcieńczo-
nych olejków bezpośrednio 
na skórę. Do masażu rozpusz-
czaj je w tzw. nośniku, którym 
powinien być naturalny olej ro-
ślinny. 

6. Przed pierwszym zabie-
giem aromaterapeutycznym 
wykonaj 12-godzinny test uczu-
leniowy. Kroplę olejku lub mie-
szanki należy rozpuścić w ły-
żeczce oleju roślinnego i we-
trzeć w skórę za uchem albo 
na mostku. Jeżeli w ciągu tego 
czasu nie pojawi się czerwony 
odczyn, swędzenie lub piecze-
nie, olejek można stosować. 

7. Nie łącz kąpieli 
aromaterapeutycznych z my-
ciem ciała w płynach piano-
twórczych. Zanurz się w ciepłej 
kąpieli przynajmniej na 15 mi-
nut i poddaj się relaksowi. 

8. Pamiętaj o ogólnych prze-
ciwwskazaniach. W przypadku 

ciąży, uczulenia, wieku dziecię-
cego, wystawiania skóry 
na promienie UV stosuj się 
do zaleceń aromaterapeuty. 

9. Stosuj tylko olejki eterycz-
ne wysokiej jakości. 

10. Stosuj olejki eteryczne 
z przekonaniem o ich leczni-
czych właściwościach czerpiąc 
przyjemność z piękna ich zapa-
chów. 

Aby odpowiednio dobrać 
olejki do potrzeb pacjenta, 
opracowano tak zwane kręgi 
aromaterapeutyczne, które po-
kazują bardzo czytelnie i przej-
rzyście, jakiego zestawu olej-
ków należy używać przy nęka-
jących nas dolegliwościach. 
Na przedstawionym diagramie 
możemy znaleźć wiele lekarstw 
na pospolite problemy, np. wy-
sokie ciśnienie krwi, bóle gło-
wy, stres, napięcie i bezsen-
ność. ¹

Opr. Ewa Wyrwas  
ewa.wyrwas@polskapress.pl
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b Kręgi aromaterapeutyczne pokazują czytelnie, jakiego zestawu olejków należy używać 
przy nękających nas dolegliwościach

Patrycja Molska, absolwentka 
i pracownik naukowy Wyższej 
Szkoły Medycznej  w Białymstoku, 
fizjoterapeutka w Domu Pomocy 
Społecznej w Bialymstoku przy ul. 
Baranowickiej. Jej praca  pt. 
„Aromaterapia w schorzeniach na-
rządu ruchu” zdobyła główną 
w ogólnopolskim konkursie 
na najlepszą pracę magisterską 
z zakresu badania olejków ete-
rycznych i ich zastosowań. 

Nasz ekspert
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