
Natura to nie miejsce do
odwiedzania. 

To jest nasz dom.
Gary Snyder



Bardzo się cieszę, że sięgnęłaś po moje świeczki. To oznacza, że
nie tylko chcesz zadbać o siebie, ale także żyć bliżej natury. A to
najlepsza decyzja, jaką mogłaś podjąć! 

Natura ma na nas niesamowity wpływ, a wszystko dlatego, że…
- bliżej nam do natury i lasu, jako naszego naturalnego
środowiska, naszego domu, niż do betonu. 
Jeśli spojrzymy na ewolucyjny proces rozwoju człowieka - to
wywodzimy się właśnie stąd: z pastwisk, lasów i pól. 

Choć dziś już mało kto pamięta wierzenia ludowe związane         
z naturą - to organizm każdego z nas czuje, gdzie jest jego
dom. Gdzie czuł się bezpiecznie, mógł odpocząć od zagrożeń          
i niebezpieczeństwa. To las dawał nam niegdyś schronienie
przed deszczem i upałem. I to właśnie w lesie mogliśmy znaleźć
pożywienie. A leśne olejki eteryczne koiły nasze zmysły… 

W tym e-booku znajdziesz informacje dotyczące olejków, jakie
zastosowałam w swoich świeczkach. Opowiem Ci nie tylko o ich
właściwościach, ale także o wierzeniach związanych z tymi
roślinami. 

Asia

wolnowolniej.pl

https://wolnowolniej.pl/


Nic nie dzieje się samo. Nawet to, co przychodzi naturalnie - jest
wynikiem naszej praktyki, wysiłku i wytrwałości. 

1#lepiejmi

2#spokojniemi

3#dobrzemi

4#wolnowolniej

Przypomnij sobie co czujesz będąc       
w wielkich nerwach. Czy słowa "uspo-
kój się" sprawią, że w jednej chwili
emocje opadną a Ty wyciszysz swój
umysł? 
Zdecydowanie nie. 

Swoje świeczki stworzyłam tak, abyś
mogła od uczucia najsilniejszego
zmęczenia i wyczerpania - płynnie
przejść do uczucia beztroski               
i wewnętrznej siły. 

wolnowolniej.pl
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#lepiejmi rozmaryn, trawa cytrynowa

wosk: rzepakowy
knot: drewniany
opakowanie: szkło
olejki: eteryczne

czas palenia: około 36 godzin

przejdź do sklepu

rozmaryn

Rosmarinus officinalis
od. Ros marinus
lub Rhops myrinos

Korzenny zapach
Zawiera 2.5% olejku
eterycznego
Roślina miododajna 

róża pochodząca z morza,
rosa morska,
aromatyczny krzew,
świeży powiew morza.

Próbując znaleźć wytłumaczenie
nazwy rozmaryn, można natknąć się
na cztery przypuszczenia:

Z właściwości rozmarynu korzystano już w starożytności.
Rzymianie (zwłaszcza młodzi mężczyźni, studenci) nosili na
swych głowach wieńce, w których jedną z roślin był właśnie
rozmaryn. Wierzono, że jedną z jego mocy jest wyostrzanie
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#lepiejmi rozmaryn, trawa cytrynowa

intelektu.

Rozmaryn był jednym z afrodyzjaków. Łączono się go z grecką
boginią miłości, małżeństwa i piękna - Afrodytą. W tym konte-
kście ciekawostką jest pochodzenie Afrodyty. Literatura podaje,
że Afrodyta nie miała rodziców, a powstała - wyłaniając się          
z piany morskiej. 

W starożytności, rozmarynowi przypisywano również właściwo-
ści poprawiające płodność. Wierzono, że ma działanie pobu-
dzające i odmładzające.

W Europie rozmaryn zdobył popularność za sprawą królowej
Węgier - Izabeli. 

Kroniki podają, że królowa na bóle reumatyczne oraz podagrę
(dnę moczową) stosowała miksturę składającą się z rozmary-
nu, lawendy, szałwii i jałowca. 
Dzięki takiemu połączeniu, królowa nie tylko cieszyła się zdro-
wiem, ale także zachwycała swoją urodą aż do osiągnięcia 70
lat! 

Mikstura składająca SIĘ z powyższej mieszanki, nosi nazwę:
wody królowej węgierskiej, wódki królowej węgierskiej a także
toniku   Larendogra.

W Europie również kojarzono go z płodnością oraz miłością.

wolnowolniej.pl
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#lepiejmi rozmaryn, trawa cytrynowa

W chrześcijaństwie rozmaryn wiązano z Matką Boską. Hiszpanie
wierzą, że krzak rozmarynu dał schronienie Matce Boskiej, gdy
ta uciekała do Egiptu. 
Dodatkowo, rozmaryn miał symbolizować dziewictwo oraz
wieczną miłość. W niegdysiejszej tradycji było, aby goście
weselni w swych bukietach włożone mieli gałązki jałowca
pospolitego, barwinka, ruty i rozmarynu. 

Rozmaryn jest dla

ducha tym, czym

lawenda dla duszy.

W czasach panującej zarazy,
wykorzystywano przeciwbakte-
ryjne właściwości rozmarynu.
Wielu skazanych, kiedy trafiało
do więzienia, zaczynało choro-
wać na dur brzuszny. Z tego względu, po ogłoszeniu wyroku, rzu
cano na podłogę gałązki rozmarynu wierząc, że ten ma moc
odpędzania demonów i złych duchów oraz ochroni skazańca
przed złem.

W aromaterapii stosuje się olejek z rozmarynu w celu
zmniejszenia bólów mięśniowych, obniżenia napięcia
nerwowego, a także aby pobudzić ciało i myśli do dalszego
działania. Wciąż wykorzystuje się jego działanie wyostrzające
zmysły.

Świeczka #lepiejmi szczególnie sprawdzi się podczas pracy
umysłowej lub kreatywnej, a także kiedy będziesz chciała
szybko zregenerować się po ciężkim dniu i odzyskać siły.
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#spokojniemi lawenda, paczula, jodła, bergamota

wosk: rzepakowy
knot: drewniany
opakowanie: szkło
olejki: eteryczne

czas palenia: około 36 godzin

przejdź do sklepu

lawenda

Korzenny zapach
Zawiera 3% olejku
eterycznego
Roślina miododajna 
Potrafi ulec samozap-
łonowi

Nazwa rośliny pochodzi od łaciń-
skiego słowa lavare, oznaczającego 
 kąpać, myć. Nazwę nadali Rzymianie,
którzy w czasie kąpieli wrzucali do
wody kilka ususzonych płatków
lawendy.

Lawenda jest jedną  z najbardziej znanych roślin w niemal
wszystkich kulturach. Od czasów starożytnych, stosowano ją do
prania, perfumowania domów (rozsypywano płatki lawendy po
podłodze), a także przypisywano jej działanie owadobójcze
oraz bakteriobójcze. Już w XII wieku uznawano lawendę za
środek do walki z pchłami oraz wszami.
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Lawenda swoją sławę zaczęła zdobywać
w 1709 roku, kiedy to Giovanni Maria Farina
przeprowadził się do miasta zwanego
Cologne. 

Ocet czterech

złodziei.

Perfumiarz stworzył wtedy zapach, do którego dodał kilka kropli
olejku lawendowego tworząc pierwszą... - wodę kolońską!
Woda kolońska swoją nazwę otrzymała od miasta, w którym
została stworzona - Eau de Cologne. 

Jednak to, co przyniosło największą sławę lawendzie to
czterech złodziei.
Legenda głosi, że w Marsylii, kiedy panowała epidemia dżumy,
na cmentarzu aresztowano czterech złodziei. Kiedy zapytano
ich, co tu robią, odpowiedzieli, że zbierają lawendę, która chroni
ich przed zarazą. 

Ocet czterech złodziei to mieszkanka: goździków, rozmarynu          
i lawendy z octem.

Lawenda jest rośliną bardzo wdzięczną, a jej uprawa nie
wymaga dobrej ziemi. Rośnie dziko nawet na ubogich glebach.
To, co wyróżnia lawendę spośród wielu innych roślin, to olejki
eteryczne znajdujące się w jej wszystkich częściach -
korzeniach, płatkach i łodygach. 

Nicholas Culpeper, jeden z najbardziej znanych zielarzy,                
w swojej książce Complete Herbal napisał, że lawenda łagodzi
skurcze, konwulsje, paraliż a także częste omdlenia. W dużych
koko

#spokojniemi lawenda, paczula, jodła, bergamota
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stężeniach ma działanie pobudzające, ze względu na swoją
intensywność.

Tę właściwość lawendy wykorzystywały niegdyś kobiety.
Mieszały olejki lawendy i kamfory ze sobą i w przypływie silnych
emocji - wąchały mieszaninę chcąc uchronić się przed
omdleniem spowodowanym emocjami. 

Współczesne badania wykazują, że lawenda bardzo silnie
działa na układ nerwowy. Skraca czas reakcji, daje efekt
ekstrawertyczny, poprawia nastrój oraz działała przeciwlękowo.
Uważa się, że lawenda może pomagać w chorobie Alzheimera
ze względu na korzystne działanie funkcji poznawczych                
i pamięć. 

Natomiast plotka głosi, że sam Casanowa perfumował
lawendą swoje listy, a w domu palił jej suche łodygi, aby zawsze
panowała w nim harmonia i spokój. 
Na krakowskim Wawelu, można
znaleźć ogród, który stworzono na
styl ogrodu Królowej Bony. Znajduje
się w nim lawenda, 

Lawenda na

Wawelu!

złocień maruna, kocimiętka, bratek oraz
nagietek.nagietek. 

Mimo swojego intensywnego zapachu, lawenda w niskich
stężeniach działa nasennie. Przed położeniem się spać, zaleca
się skropienie rogów poduszki olejkiem z lawendy, aby mieć
piękne i słodkie sny.

#spokojniemi lawenda, paczula, jodła, bergamota
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Świeczkę #spokojniemi szczególnie polecam tym, którzy
pragną odzyskać wewnętrzny spokój i poczucie równowagi. 
 Zapach #spokojniemi w połączeniu  z dźwiękiem
trzaskającego pod wpływem ognia drewnianego knotu, ukoi
myśli, przyniesie poczucie jasności i pomoże zajrzeć w głąb
siebie, połączyć się ze swoją intuicją. 

Działanie odprężające i rozkurczające lawendy, stosuje się
również w bólach głowy, mięśni oraz napięciu przedmie-
siączkowym oraz migrenach. 

Pod postacią naparu, wzmacnia system nerwowy, pobudza
krążenie krwi, działa rozkurczowo, uspokajająco, przeciwbólowo. 
Dodatkowo, napar z lawendy można stosować do płukania
jamy ustnej. 

#spokojniemi lawenda, paczula, jodła, bergamota
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#dobrzemi świerk, jodła, cedr

wosk: rzepakowy
knot: drewniany
opakowanie: szkło
olejki: eteryczne

czas palenia: około 36 godzin

przejdź do sklepu

jodła

Świeży, leśny, słodki
zapach

W aromaterapii olejek z jodły
wspomaga odprężenie, uczucie
spokoju oraz ogólnego dobrostanu. 

W tradycji Polskiej, najwięcej zapisów o jodle, można znaleźć        
w tematyce ślubno-weselnej oraz Bożonarodzeniowej.
W niektórych regionach Polski, w czasie Świąt Bożego
Narodzenia, zostawia się gałązkę jodły w oborniku, aby chroniła
zwierzęta przed wilkami. 
Natomiast w województwie kieleckim wierzy się, że obficie
ściekająca po jodłach żywica, jest zapowiedzią dobry zbiorów
miodu. 

wolnowolniej.pl
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#dobrzemi świerk, jodła, cedr

W wielu kulturach jodła uważana jest za drzewo światła.
Symbolizuje urodę, potęgę, długowieczność, stałość, śmiałość,
trwałość, odrodzenie, wierność i życie. 
Robione z gałązek jodły miotły, miały chronić domowników
przed zmęczeniem, dodać im śmiałości i wskazać drogę do
prawdziwej miłości. 

W Grecji jodła była świętym drzewem poświęconym Artemidzie
- bogini księżyca i lasów oraz Dionizosowi - bogu płodności          
i dzikiej natury.

Więcej o wierzeniach związanych 
z Artemidą znajdziesz w lekcji poświęconej
znaczeniu i symbolice koloru szarego oraz

w kursie Mieszkaj wolniej - znaczenie 
i symbolika kolorów.

kupuję lekcję

kupuję kurs

Starożytni Rzymianie natomiast, wierzyli w uzdrawiającą moc
jodły, dlatego też zalecali chorym opieranie się o jej pień. 

Literatura podaje, że jodłę, jako drzewko choinkowe, pierwszy
raz do domu przyniósł Marcin Luter. W niemieckiej kulturze
ludowej, jodła jest symbolem wierności. 
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#dobrzemi świerk, jodła, cedr

cedr

Świeży, leśny, słodki
zapach

W tradycji chrześcijańskiej cedr
uchodzi za drzewo Boskie, które
swym wyglądem świadczy o wiel-
kości Bożego stworzenia. Jest sym-
bolem mocy, siły i wspaniałości.

Druidzi celtyccy przygotowywali z cedru mikstury, mające
zapewnić im siły witalne, młodość i ochronę przed chorobami. 

Natomiast wierzenia ludowe mówią, że cedry ofiarowywały
ludziom bogactwo, zdrowie, siłę fizyczną i duchową. Dlatego też
stoły weselne nowożeńców ustawiano pod cedrami, aby te
zapewniły im opiekę. W bliskości drzew cedrowych ustawiano
kołyskę z niemowlęciem, aby szum liści bujał dziecku do snu          
i uspokajał je. A dym z drewna cedrowego miał uzdrawiać ludzi
i odpędzać złe sny.

W tradycji rdzennych mieszkańców Syberii, przekazywana jest
prawda związana z cedrami, która mówi: "chroń drzewa
cedrowe, bo one są jak matka – żywią i leczą”. 

W aromaterapii olejkowi z cedru przypisuje się działanie
uspokajające. Szczególnie poleca się go osobom cierpiącym
na chroniczny lęk i stres.
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#wolnowolniej grejpfrut, mandarynka, neroli, szałwia,
ylang-ylang, trawa cytrynowa

wosk: rzepakowy
knot: drewniany
opakowanie: szkło
olejki: eteryczne

czas palenia: około 45 godzin

przejdź do sklepu

neroli

Citrus aurantium
amara

Kwiatowy, świeży,
ciepły zapach

Zapach z kwiatów gorzkiej poma-
rańczy. O pierwszym pojawieniu się
samego olejku niewiele wiadomo.
Można znaleźć przypisy, z których
wynika, że nazwa neroli pochodzi od
księżnej Neroli. Jednakże nie jest księżnej Neroli. Jednakże nie jest sprecyzowane, czy jest to imię
księżnej, czy miejscowość leżąca we Włoszech. księżnej, czy miejscowość leżąca we Włoszech. 
Znalazłam też informację z której wynika, że nazwa neroli
została stworzona na cześć miasta, w której kwitły kwiaty
gorzkiej pomarańczy.
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W aromaterapii używa się olejków neroli w celu złagodzenia
nerwicy. Pomaga uwolnić stłumione emocje, poczuć grunt pod
nogami i wzmocnić pewność siebie. To zapach, który mówi: to
Ty tu jesteś ważna.

#wolnowolniej grejpfrut, mandarynka, neroli, szałwia,
ylang-ylang, trawa cytrynowa

szałwia

Zawiera 2.5% olejku
eterycznego
Roślina miododajna 
Świeży, ziołowy
zapach

Nazwa rośliny pochodzi od
łacińskiego słowa salvare, oznacza-
jącego leczyć, ocalić.

Nazwa rośliny pochodzi od łacińskie-
go słowa salvare, oznaczającego
leczyć, ocalić.

W starożytności szałwia była symbolem zdrowia i długo-
wieczności. W średniowieczu przypisywano jej nadprzyrodzoną
moc. Twierdzono, że szałwia może ocalić człowieka przed
demonami, gorączką i śmiercią. I te wierzenia zachowały się po
dziś dzień.

Na słowiańskich ziemiach mawiano: "u kogo szałwia               
w ogrodzie, tego śmierć nie ubodzie". 

Natomiast w Europie wierzono, że kto zje liście szałwii z wypi-
sanymi na nich zaklęciami, tego ominie febra i demony.  
Ten kto je szałwię w maju - będzie żyć wiecznie, a kto w ogro-
dzie ma uschniętą szałwię - tego spotka nieszczęście. 

wolnowolniej.pl
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wolnowolniej.pl

W Polsce wciąż praktykowane jest święcenie szałwii w kościele
w dniu Matki Boskiej Zielnej, a następnie chowa się ją za
strzechę (pokrycie dachowe ze słomy lub trzciny), aby chroniła
domostwo od złego.
W województwie lubelskim szałwię święci się w oktawę Bożego
Ciała. W okolicach Łomży - pali w obrzędzie sobótek w celu
odpędzenia złych czarów i czarownic.

Obecnie w domach wciąż używa się szałwii, choć głównie             
w formie kadzideł. Jej zadaniem jest oczyścić przestrzeń                
i uwolnić ją od złych sił i emocji oraz ma za zadanie podnieść
energię domów i ich otoczenia.

#wolnowolniej grejpfrut, mandarynka, neroli, szałwia,
ylang-ylang, trawa cytrynowa

W aromaterapii o szałwii mówi się, że jest rośliną miłosną.
Zmniejsza też napięcie przedmiesiączkowe. 

ylang-ylang

Zawiera 2.5% olejku
eterycznego
Roślina miododajna 
Słodki, kwiatowy
zapach

Olejek wydobywany jest z kwiatów
drzewa o nazwie jagodlin wonny,
choć w Malezji potocznie nazywa się
go ylang - ylang.

W aromaterapii przypisuje mu się
działanie usypiające, przeciwdepresyjne oraz oczyszczające.
Pomaga w leczeniu nerwicy oraz uwalnia napięcie psychiczne               
i mięśniowe. 

https://wolnowolniej.pl/


W medytacji stosuje się go w celu pozbycia negatywnych
myśli, w tym niskiej samooceny, zaborczości i złości. 
Pomaga natomiast w osiągnięciu równowagi ciała, ducha              
i umysłu a także w kultywowaniu wdzięczności i miłości do
siebie. Pomaga nam uwierzyć w siebie i zaakceptować siebie.

W sypialni wprowadza magiczną i egzotyczną atmosferę.

#wolnowolniej grejpfrut, mandarynka, neroli, szałwia,
ylang-ylang, trawa cytrynowa

Świeczkę #wolnowolniej szczególnie polecam tym, które chcą
ukochać siebie i zmysłami wyrazić swoją wdzięczność i radość
płynącą z tu i teraz. 
Tworząc ten zapach, w moich myślach były te emocje, których
doświadczamy spacerując z przyjaciółką lub ukochaną osobą
polnymi drogami. Nad nami słońce, dookoła nas gwar naszego
śmiechu przeplatający się ze śpiewem ptaków. To zapach
beztroskiego czasu pełnego miłości. Zapach ukochania chwili        
i siebie.
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Ciekawi Cię symbolika i wierzenia związane 
z roślinami i chcesz dowiedzieć się więcej?

 
Zapisz się na listę osób zainteresowanych

kursem:

 

Mieszkaj wolniej: Znaczenie i symbolika

roślin. 

zapisz mnie na listę
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przejdź do sklepu

1#lepiejmi 2#spokojniemi

3#dobrzemi 4#wolnowolniej

Wybierz swój zapach
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