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odpręż się 

warsztaty: 
część teoretyczna 
i część praktyczna

Indie, Chiny, Bali





magazyn medyczny





jak powstają olejki eteryczne? czyli od liścia do buteleczki



bhp 
formy: lotna, przez skórę



czego nie spodziewałeś/łaś się po olejkach eterycznych?







część praktyczna
wiedza empiryczna

rola zapachu w odbiorze przestrzeni







wpływ zapachu na budowanie nawyku czytania książek

W efekcie autor wskazuje dwa wyzwania dla utrzymania czytelnictwa długich tekstów Pierwszym jest 
zachowanie warunków potrzebnych dla długotrwałego, nieprzerwanego czytania pobudzającego wyobraźnię, 
drugim – stworzenie warunków sprzyjających takiemu czytaniu, służącemu poszerzeniu lub pogłębieniu 

wiedzy (ang reflective reading). Tekst w postaci cyfrowej zawsze będzie jednak się różnił od tekstu 
drukowanego, a w konsekwencji inny będzie sposób i doświadczanie czytania. 

Zasygnalizowany już powyżej problem czynników wyboru między czytaniem z druku i z ekranu był przedmiotem badania 
jakościowego (foto dzienniczki, wywiady) przeprowadzonego wśród studentów Uniwersytetu Oksfordzkiego Wzięto w nim pod 

uwagę zarówno czytanie edukacyjne, jak i rozrywkowe/ludyczne, z uwzględnieniem różnych rodzajów tekstów Wyodrębniono w nim 
5 grup czynników wpływających na wybór dokonywany przez czytelnika: 

1. ekonomiczne: koszt, wygoda, dostępność, czas; 
2. fizyczne (zdrowie): zmęczenie wzroku, bóle głowy, niewygodna pozycja, 

konieczność robienia przerw; 
3. możliwości danego medium: dla papieru – notatki, odwołania, łatwość transportu; 

dla komputera – wyszukiwanie, kopiowanie, aktualizowanie, interaktywność; 
4. zaangażowanie w treść: prędkość czytania, skupienie, dekoncentracja, głębokość 

czytania (śledzenie), przetwarzanie – rozumienie – zapamiętywanie; 
5. postawa wobec medium: poglądy, uczucia (emocje) iodczucia (dotyk), 

przyzwyczajenia i tradycja. 





massolit books & cafe, kraków



ZAPACH 
i 

EMOCJE
aromaterapia



olejki ziołowe: 
rozmaryn, mięta, trawa cytrynowa

pomaga osiągnąć stan skupienia

olejki cytrusowe: 
słodka pomarańcza, różowy grejpfrut, cytryna

atmosfera dobrego samopoczucia

olejki kwiatowe: 
lawenda, róża, jaśmin, ylang-ylang

przytulna atmosfera odprężenia, 
relaksu i rozluźnienia

olejki o nucie zapachowej głębokiej: 
kadzidło, paczuli

inspirują i wzbogacają doznania

lekki i przyjemny zapach

atmosfera energii i orzeźwienia



nuta 
zapachowa 

górna
lekka, szybko 
ulatniająca się

nuta 
zapachowa 

dolna
głęboka, 
korzenna

Jak stworzyć własną mieszankę zapachową?

nutka 
zapachowa 
środkowa

serce 
kompozycji



Pytania i Odpowiedzi 

więcej znajdziesz na 

 www.kasiaraw.pl

Dziękuję za uwagę.

http://www.kasiaraw.pl

