
KONCENTRACIJA
 IN ETERIČNA OLJA

J A S M I N A  K O Z E L  H A R L E Y



Čeprav vsi zelo dobro poznamo teorijo, ti za še boljše razumevanje
izziva, pošiljam 3 primere.
 
Primer št. 1:
Ravno danes moram res nujno dokončati članek. Tema je težka,
nisem ravno še 100% v stvari. Misli mi kar »šibajo« sem in tja.
Ravno, ko se loti, pride e-mail na katerega moram seveda takoj
odgovoriti. Delam 1o minut in me nekdo pokliče. Na telefon se
seveda takoj odgovori. Pogovor me »odnese« v raziskovanje
dogodka na Facebooku. Ko sem ravno že tam, pogledam še ostale
objave. Saj se spodobi, da vem kaj drugi delajo (čeprav vsi
objavljajo samo najlepše trenutke in ne vsakodnevne tegobe…
idealno za postati rahlo depresiven, a ne?). Na temo depresije in
izgorelosti in kako jo imeti pod kontolo, drugič).In je šlo 2 uri v
»nič«. Moje nujno delo še vedno ni narejeno.
 
Primer št. 2:
Si na predavanju (obveznem izobraževanju), na katerega so te
»prisilili« iti. Res  te ne zanima. Misli so pri tvojem nujnem delu, ki
te čaka v službi, a ne? Zdaj je začelo še deževati. Oči ti gredo
skupaj. Dosežek dneva: ostati buden. Ti je situacija poznana?
 
Primer št. 3:
Sediš v šoli. Zgodovino res sovražiš, saj je predavanje monotono,
nesmiselno in kar nekaj. Zanima te sedanjost, prijatelji, šport in
telefon. Seveda ne slediš, ko pa zunaj leta ptiček. Svobodno, brez
obveznosti. Ti si pa »ujetnik«. Prideš domov in se moraš
brezvezno snov celo naučiti. Od staršev slišiš samo: »Pojdi se
učit« ali »Sem ti rekla, da se uči«. Ali o 10 minutah učenja: »Kako
gre? Ti kaj prinesem?«….
 
Koncentracija, koncentracija, koncentracija…problem sodobne
družbe. Tako odraslih, kot otrok.
 



Kaj je koncentracija?
 
Čisto enostavno povedano: SPOSOBNOST, DA MISLIŠ NA  SAMO
ENO STVAR IN ČISTO NIČ DRUGEGA. 

 
Ali si vedel/a, da je koncentracija v precejšnji meri tudi odvisna od   človekove
telesne pripravljenosti oz. od njegove splošne telesne vzdržljivosti.

 
In kaj topomeni za nas, odrasle?

 
V bistvu:»Zdrav duh, v zdravem telesu«. Samo, če si bomo vzeli čas zase in za

svojo kondicijo, bomo mnogo lažje obvladovali izzive.
 

Kaj to pomeni v praksi pri otrocih? 
 

Zagotovo ni rešitev, ko ne gre tako kot so /smo si zamislili, da ukinemo njihove
interesne delavnosti – hobije. Otroci se morajo gibati, tudi prosto (brez
vodenja), da se bodo lažje spopadali z vsakdanjimi zzivi.
 
 

Pomoč pri diagnosticiranju
 

Pri odkrivanju otroka z motnjo pozornosti si pomagamo z listo kriterijev
(Diagnostic and Statistical Manual of ental Disorderrs, Fourth Edition(DSM-IV)),
ki zahteva prisotnost najmanj šest simptomov pri nepozornosti, šest ali več pri
hiperaktivnosti in impulzivnosti skupaj.
 
1. ZMANJŠANA POZORNOST ni pozoren na detajle in je površen pri šolskem
delu in drugih dejavnostih ima težave pri ohranjanju pozornosti pri delu
inaktivnostih ne posluša, kadar se mu nekaj govori.
(htpp://www.findarticles.com;Paula Anne Ford-Martin: Attentiodeficit/
Hyperactivity disorder (ADHD), ne sledi navodilom in ne konča z delom ima
težave pri organizaciji dela in aktivnosti se izogiba ali nemara del, ki zahtevajo
daljše kognitivno delo je odkrenljiv, se hitro zmede je pozabljiv pri dnevnih
opravilih.

 



2. HIPERAKTIVNOST neprestano premika roke, noge ali se zvija na stolu ne
sedi na svojem mestu, kadar se to od njega pričakuje prekomerno teče in pleza,
ko je to neprimerno (v adolescenci in odraslosti ima občutek nemirnosti) težko se
igra v tišini je neprestano v gibanju prekomerno govori.
3. IMPULZIVNOST odgovori na vprašanje, še preden je vprašanje dokončano
težko počaka na vrsto zmoti in/ ali se vsili pred ostalimi Ta lestvica kriterijev
zahteva, da se nekateri simptomi razvijejo pred sedmim letom starosti in da
pomembno otežujejo funkcioniranje na dveh alivečih področjih (doma in v šoli)
najmanj šest mesecev.

 
Kako povečati koncentracijo med učenjem?

 
Telesna vadba – poskrbite za dovolj gibanja.
Stres je pomembno imeti pod kontrolo.
Med učenjem so obvezne pavze.
Urjenje možgančkov (družabne igre, pesmice, barve mavrice...)
Organizirano učenje, urejen delovni prostor (če imate
otroka, ki ga zmoti vsaka igrača v sobi; jo pospravite).
Motivacija (cilj, nagrada, optimizem).
Aromaterapija.

 
Kaj je aromaterapija iz otroških oči: prijeten vonj, ki pomaga, da sem bolj
skoncentriran(a), da se mi da delati, pa še zbolim ne. :)

 
Eterična olja in koncentracija:

Izbor 3 eteričnih olj:
BERGAMOTKA

ROŽMARIN
EVKALIPTUS

 
Uporaba: v izparilniku (doma), parfum ali inhalator – šola / delovno mesto oz
izven doma.
Dvigujejo razpoloženje, veselje, motivacijo in koncentracijo.
 

Recept za izdelavo inhalatorja za koncentracijo
 

Za otroke do 10 leta starosti: BERGAMOTKA. Odvisno od velikosti otroške sobe:
2 – 4 kpl v izparilnik.
 
Starejši od 10 let in odrasli: 2 kpl ROŽMARINA in 3 kpl BERGAMOTKE
Izparilnik.



V AromaLabu za vas izdelamo osebni inhalator ali
osebni oljni parfum.

 
Zakaj osebni?
Vsak od nas ima svoje izzive, s katerimi se srečuje. Nekdo ima zraven
izziva koncentracije, še izziv preobremenjenosti. Nekdo drug stres. Tretji
spet samopodobo ali prepričanje, da bo dobil slabo oceno….. Vsak od
nas ima svoje všečne vonje. Samo če nam izdelek diši, ga bomo
uporabljali.

 
Še najbolje pa bo, če se naročite na  aromaposvet, kjer vam po
pogovoru z vami skreiramo inhalator, ki bo namenjen vam osebno.

 
 
 
 

 
 
Za več informacij sem vam na voljo na email:  jasmina@aromalab.si ali
na telefonu 031 318 340.

http://aromalab.si/

