
LISTY AROMATERAPIE A FYTOTERAPIE
vycházejí jako čtvrtletník

VI. ročník 
 číslo 28
Zima 2010  

Obsah:

Aromaterapeutické vedení při symptomech asociovaných s otitidou dětského věku,                         
při které je konvenční antibakteriální léčba odložena 
 Philippa Buck 2

Jak využít aromaterapii k pozvednutí našich meditačních zkušeností 
 Carly Wall                                       5

Respirační onemocnění u dětí a aromaterapie 
 Ivona Knotková                                                                                      8

Vůně pro duši  
 úvod do aromapsychologie 
 Igor V. Sakov /ukázka z knihy/                                                           13

Redakční rada
Renata Klečková
Adéla Zrubecká 
Barbora Nováková
Zbyňek Šedivý
Petr Novák

Názory autorů jednotlivých článků nevyjadřují nutně stanovisko
redakce nebo AČA. Redakční rada nebo AČA nenesou odpověd

nost za zneužití éterických olejů. Čtenářům doporučujeme po

radit se o používání éterických olejů či způsobem ošetření 
s odborným aromaterapeutem.  
Redakce si vyhrazuje právo odmítnout příspěvek ve formě
článku nebo inzerce.
Kopírování materiálů z Listů Aromaterapie a Fytoterapie bez
předchozího písemného souhlasu redakce je zakázáno.

2010 Asociace českých aromaterapeutů

Titulní strana: David Kerny, Adam Klečka 

Redaktor
Renata Klečková

Vydává
Asociace českých aromaterapeutů
Jagellonská 1
130 00 Praha 3
Tel: (420) 602 934 975
listy@aromaterapie.cz
www.aromaterapie.cz 

Kontaktní a poradenská linka AČA
info@aromaterapie.cz

Přihlášky do AČA 
 Barbora Nováková
barbora@aromaterapie.cz
Tel: (420) 775607046

Vedení registru AČA 
Věra Müllerová
vera@aromaterapie.cz
Tel: (420) 605512566

Kurzy 
 Daniella Sladká
daniella@aromaterapie.cz
Tel: (420) 602319686

1



Úvod

Akutní otitida (AOM) s výtokem nebo bez je jedno z nejčas

tějších onemocnění v dětství. AOM je také jedno z nejbě

žnějších onemocnění, které se léčí pomocí antibiotik. Takto
předepsaná antibiotika představují 25
50% orálních anti

biotik užívaných ročně (Finkelstein et al.,2000, Cazzato et
al. 2001). 
Existují důkazy, že u mnoha dětí nemají antibiotika účinnek
(Takata et al., 2000, Glasziou et al., 2004), což může vést i 
k reakcím na léčbu (Del Mar et al., 1997) a zvýšení antibio

tické rezistence na léčbu v populaci (Nasrin at al., 2002).
Mnoho zemí nyní praktikuje systém „pozoruj a počkej“
nebo aspoň odloženou léčbu antibiotiky (Little et al., 2001,
Siegel et al., 2003), která znamená pozdržení podání anti

biotické léčby u jinak zdravých dvouletých a starších dětí
bez jiných těžkých příznaků, na 48 až 72 hodin. 
Tato prodleva dovolí zjistit, zda nedojde k úlevě a tudíž ne

dochází ke zbytečnému podávání antibiotik. 

Tento přístup dovoluje získat důkazy založené na aromate

rapeutické péči, která ulevuje od stresující ušní bolesti,
zmírňuje úzkost rodičů,  mění vývoj nemoci a mívá preven

tivní účinek proti opakování těchto infekcí u dětí.

Problém středního ucha

Střední ucho je od vnějšího ucha odděleno ušním bubín

kem,  který v závislosti na vlnách zvukových podnětů vi

bruje a tím přenáší zvukový signál do vnitřního středního
ucha. Tato membrána (ušní bubínek) je normálně spojitá
bez perforací, které ale mohou vzniknout po prodělané in

fekci. Střední ucho je vzduchem vyplněná dutina spojená s
nosem a krkem pomocí Eustachovy trubice. 
Primárním úkolem této trubice je vyrovnávat tlak na úro

veň tlaku v okolí. Nicméně je přes ni také možno odvádět
jakoukoliv vlhkost např. vznikající hleny při ušní infekci. 
Eustachova trubice je normálně uzavřena, aby nedocházelo
k infekci středního ucha, ale otevírá se, když polykáme,
smrkáme nebo kýcháme. 
Infekce horních cest dýchacích nebo alergie běžně produ

kují zvýšené množství hlenu, který potom může pronikat
do uší, nosu, krku nebo Eustachovy trubice. Díky tomu mů

žeme cítit tlak v uších (pocit plných uší) a slyšíme zkresleně.
Příčinou těchto jevů je změna tlaků ve středoušní dutině. 

Pokud tlak  nepřetržitě padá, může vznikat podtlak, který
již je příčinou vniku tekutiny do středouší. 
Shromažďování tekutiny ve vnitřním uchu je v dětství  běž

nou událostí a může vést k zánětům středního ucha (otitis
media) nebo ke klihovému uchu (otitis media s výtokem).
Pokus zůstává Eustachova trubice zahleněna, mohou se u
dětí rozvinout předpoklady pro infekce středního ucha.

AOM často následuje po infekci horních cest dýchacích.
Streptococcus pneumoniae (obr.2) je pokládán za nejčas

tější agens způsobující tyto infekce, ačkoliv se stále zvyšují
počty důkazů, že kruciální roli v patogenezi AOM může hrát
široká škála respiračních virů (Heikkinen a Chonmaitree,
2003).
Více než třetina dětí do sedmi let věku  má již zkušenosti 

s opakovanými epizodami AOM (více než 6 opakování
AOM). Nejvyšší výskyt AOM je pozorován u dětí ve věku 6 –
18 měsíců (Daly a Giebink, 2000). 
Některé rizikové faktory vedou k vyššímu počtu případů
AOM u jedince. Tyto faktory zahrnují například roční se

zónu, faktory prostředí nebo věk dítěte, kdy poprvé dojde
k této infekci.
Bolest je hlavním symptomem, která se může projevit jako
škubání v uších, nespavost a podráždění, což jsou úplně
první příznaky zánětu. Další symptomy zahrnují horečku,
kašel, ušní výtoky, brzy nastupujícím nechutenstvím, zvra

cením nebo průjmem. Perforace ušního bubínku spojená 
s vypuštěním hnisu uleví od symptomů a obyčejně vede 
k samovolnému uzdravení bez újmy na sluchu.

GLUE EAR nebo OME jsou chronické záněty středouší, které
jsou spojené s kumulací tekutiny. Často nedochází k poci

tům diskomfortu a horečka také není přítomna. Běžným
průvodním jevem je poškození sluchu. Dočasná hluchota
může postihovat schopnost dětí učit se, stejně tak jako so

ciální i jazykový vývoj. Děti jsou k výtokům uší obzvláště
náchylné, protože u nich má Eustachova trubice téměř ho

rizontální polohu a může se tedy hlenem plnit poměrně
snadno. S růstem lebky se Eustachova trubice posunuje více
vertikálně, což umožňuje lepší odvod hlenu a tím pádem i
menší náchylnost k infekcím. V případě, že výtok ze stře

douší trvá více jak tři měsíce je použita ortodoxní chirur

gická léčba – vložení trubičky. (Mattila, 2006) 
Rizikové faktory pro AOM a OME jsou vyjmenovány v ta

bulce 1.

Aromaterapeu�cké vedení při symptomech asociovaných s o��dou             
dětského věku, při které je konvenční an�bakteriální léčba odložena

Philippa Buck
Aromaterapeut, učitel, autor
Email: philippa.buck@btinternet.com

Akutní otitida (acute otitis media = aom) a chronická otitida s výtokem (chronic condition otitis media with effucion = ome neboli
klihové uši) patří mezi běžné stavy, které vedou rodiče malých dětí k návštěvě jejich praktickho lékaře. Rutinní předepisování 
antibiotik ve všech případech zůstává stále kontroverzní. V poslední době je stále více důkazů, že ne všechny děti mají prospěch 
z této léčby a naopak mnoho z nich může trpět díky nepříznivé reakci na léky. Tyto důkazy společně se stále se zvyšující rezistencí
na antibiotika v populaci vedou k přijetí principu „sleduj a počkej“, který je v současné době aplikován v mnoha zemích. Tento
článek si dává za cíl diskutovat o hlavních symptomech aom a ome a přijít na to, jak může aromaterapie odlehčit symptomy
bolesti uší během této pauzy před podáním léků, změnit průběh nemoci a zamezit opakování nemoci.
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Úvod

Od počátku věků měla každá kultura své „tajné společnosti“,
které prohlašovaly, že našly cestu do změněných stavů vě

domí. Mystikové a �ilosofové uchovávali v tajnosti metody,
kterým vyučovali své žáky, aby ti dosáhli osvícených stavů,
což měla být cesta k bezmezné moci. Pokud by  měl člověk
studovat každou z cest k moci těchto různých kultur, dospěl
by takový člověk k jednomu a tomu samému závěru, a to,
že vesmír oplývá energií, silou která je tvořivá a je zde pro
každého k užití ku prospěchu každého – pokud člověk ví,
jak na to.

Po mnoho let se okultní nebo tajné vědění potlačovalo, ale
posledních pár desítek let zaznamenáváme určitý návrat a
jakousi explozi knih, televizních pořadů a článků. Od po

čátku 60.let, kdy se změněné stavy vědomí dostaly opět do
módy a jsou „in“, jsme se dozvěděli mnoho o potenciálech
lidské mysli, o potenciálu, který je právě znovuobjevován,
protože byl jaksi nevědomky vymazán ze západního pově

domí.

Starhawk, dobře známá spisovatelka a učitelka magie do

cela dobře vyjasnila, že všechny lidské bytosti mají poten

ciál vejít do změněných stavů vědomí. Hovoří o stavech, kdy
je člověk schopen získat informace nedostupné v normál

ních stavech vědomí; stavy extáze a stavy, které mohou po

moci člověku vytvořit novou realitu, kde člověk může
uskutečnit cokoli, o co ve svém životě usiluje. O Swami Muk

tanada se traduje, že byl schopný v lidech probudit spiritu

ální stránku bytosti pouhým letmým pohledem nebo
dotekem, kdy se spouštěla obrovská síla, které se říká síla
kundalini. Joseph Campbell je velmi známým autorem a zá

roveň autoritou v oblasti mytologie a kultury, a ten právě
ve svých studiích často na probuzení kundalini narážel.

Tento fenomém je samozřejmě velmi dobře známý mysti

kům v Indii a dá se zrealizovat po absolvování komplikova

ných rituálů. Takové rituály pomáhají spirituálnímu rozvoji
a pročišťují nebo aktivují energetická centra v těle neboli
čakry. Vlastně pokud studujete jakékoli  starověké kultury,
uvidíte úžasné  paralely mezi těmito kulturami a změně

nými stavy vědomí. Jsou zde podobnosti mezi domorodými
uzdravovacími ceremoniály, nejrůznějšími šamanskými tra

dicemi každé rasy; ať už je to americká nebo staroegypt

ská.

Změněné stavy vědomí jsou naším pojítkem k duchovnímu
jádru. Jsem přesvědčená, že je naší normální schopností do

kázat kontaktovat naše spirituální já a že jsme se od této
schopnosti jen vzdálili ve snaze překlenout fyzický svět. 
Jsme nastaveni umět nastolit změněnné stavy vědomí.

Někteří k tomu použijí meditaci, někteří bubnují, další se
obklopují krystaly a svíčkami. Ať už člověk použije cokoli,
je to jen způsob, jak  se tam dostat.

Má oblíbená cesta je meditace. Nejen že pomáhá při snižo

vání hladiny stresu a je přínosná pro naše zdraví, ale po

máhá mi se sklidnit a „vycentrovat se“. Medituji už více než
10 let. Ačkoli jsem často narazila na zmínku o užívání vůně
při náboženských obřadech, nikdy jsem tomu nevěnovala
pozornost do té doby, než jsem zaznamenala velmi dobré
meditativní výsledky a to bylo jen tehdy, když jsem při me

ditaci užívala vůně. Najednou mi došlo, že když jsme použila
vůni, dokonce určitý typ vůně, tak se dostavily výsledky.
VELKÉ výsledky. 

Domnívám se, že vůně je jednou z nejrychlejších, nejjedno

dušších a neefektivnějších způsobů (v kombinaci s ostat

ními metodami nebo nástroji), které se používají k změněné
bdělosti a k přístupu k neomezené moci. Je jednoduché tyto
síly vzbudit, rozvíjet a užívat s pomocí různých vůní a dal

ších nástrojů, které fungují dobře především dohromady.

Používání vůní při meditaci

Používání difuzérů a vonných tyček zvyšuje naši schopnost
vstoupit do změněného stavu vědomí, což podněcuje uvol

nění toku kundalini energie.

Vonné tyčky jsou k mání v mnoha podobách: jsou k dostání
v kónickém tvaru, jako tyčinky nebo jako prášek. Všechny
ovšem mají jeden účel a to, aby byly páleny, a tak aby poslaly
do vzduchu vonný kouř. Vykuřování byl po tisíce let oblí

bený způsob provoňování a používal se při většině nábo

ženských rituálů. Je to jednoduché a dobře to funguje. 
V Egyptě se z pryskyřičných a vonných materiálů vyráběly
vonné koule, kterým se říkalo Kyphi.

Tady uvádím jeden recept, který jsem trochu upravila z pů

vodního antického receptu který zní takhle:

Brána k vnitřímu klidu

½ šálku rozinek
¼ šálku nastrouhaného muškátového oříšku
½ šálku mleté skořice
¼ čajové lžičky esenciálního oleje santalového dřeva (San-
talum album)
½ čajové lžičky esenciálního oleje kadidlovníku (Boswelia
carterii)
¼ čajové lžičky esnciálního oleje levandule (Lavandula an-
gustifolia)
½ šálku nebo zkrátka dostatek červeného vína na to, aby
dotatečně zvlhčilo celou směs do kozistence hustého těsta

1. Celou směs zvažte a přidejte10% celkové váhy těsta
ledku nebo dusičnanu draselného* (jako roznětka). Dobře
zamíchejte.
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Jak využít aromaterapii k pozvednutí našich meditačních zkušeností
Carly Wall

(upraveno a převzato z The Scented Veil: Using Scents to Awaken the Soul, A.R.E.Press 2002)

Nezáleží na tom, zda máte s meditací bohaté zkušenosti nebo
jste začátečník. Můžete experimentovat a objevovat,  zda
vůbec a jak esenciální oleje mohou zlepšit vaši meditaci. 
Zaznamenávejte si, jak se cítíte s vůní a bez ní.



1.ÚVOD

Mám dvě děti, Terezku a Matyáška, oba mají astma a jejich
častá nemocnost mě jako mámu trápila. I užívání velkého
množství kortikoidových a  ostatních léků mě přimělo hle

dat něco, čím jim ulevit, pomoci a přitom nezatěžovat jejich
křehký organismus.

2.ENERGIE ČCHI V DĚTSKÉM TĚLE

Dětské orgány jsou měkké a křehké, ČCHI snadno sejde ze
svých vytyčených cest. Je to výstraha poukazující na zrani

telnost a křehkost dítěte, jehož vnitřní rovnováha je i malou
odchylkou narušena. 

ČCHI je funkcí, popisem činnosti organizmu. Sběhnutí 2 ko

lejí znamená poruchu funkcí – tedy nemoc. U dětí stačí
velmi málo, aby se nemoc rozvinula.
Na zdraví dětského organizmu a obranyschopnosti se podílí
i aktuální kondice rodičů v době plození. Podle čínské me

dicíny je potenciál získaný od rodičů ukládaný v ledvinách.
Ledviny jsou považovány za kořen vší energie a mají kardi

nální vliv na kvalitu zdraví a délku života. Mají významný
vztah i k imunitnímu systému.

Kromě ledvin odpovídá obranná energie kvalitě zažívání,
podle TČM kvalitě sleziny, kde probíhá přeměna potravy na
vlastní energii. Potravou je energie doplňována a obnovo

vána. Dalším ovlivňujícím faktorem je energie přijatá ze
vzduchu, která se na stavu výsledné energie podepisuje rov

něž. Je
li vdechovaný vzduch čistý, bude i výsledná energie
a všechny její složky kvalitní. Plíce mají úzký vztah 
k obranné energii. Když je zablokován volný oběh správné
energie, dojde k narušení funkcí plic a dýchacího systému.
Objeví se kašel, rýma, bolesti v krku. 
Krk a nos jsou podle TČM vstupními branami plic a jejich
stav odpovídá celkovému stavu plic.

3. JIN, JANG A ČCHI V PRAXI

Čínská medicína říká, že dítě je ztělesněním jangu. Je živé,
aktivní, neposedné. Převažující jang je nutným předpokla

dem toho, aby dítě stihlo všechno okoukat, osahat, ochut

nat, zkrátka naučit se to. Tato skutečnost má však jeden
háček. 
Jang znamená aktivitu, živost, horečku, zánět či podráždě

nost a právě horečka a záněty jsou nejčastějšími nemocemi
dětského věku. Čím je dítě neposednější, živější, tím mívá
zpravidla větší sklon k vysokým horečkám, bouřlivým prů

běhům infekce, např. v podobě zánětů středouší, angínám,

a laringitidám. Imunitní systém dítěte se vyvíjí postupně.
Zhruba do 8 let věku může dítě prodělat až 60 ataků ne

moci. Ty slouží k vytváření a upevňování vlastního imunit

ního systému, kdy si tělo může vytvořit vlastní protilátky
proti různým infekcím.

4. PSYCHOSOMATIKA

U dětí i dospělých je nutné vzít v úvahu i psychosomatické
příčiny nemocí. Říká se, že každá nemoc má svou psychic

kou příčinu.
Stravou je člověk spojen se zemí, s hmotným principem. Dý

chání vyjadřuje volnost člověka, snahu odpoutat se od sta

rostí, práce, povinností. Oba póly patří neoddělitelně k
životu, doplňují se a ovlivňují.
U dětí je důležité zamyslet se i nad tím, co právě prožívá, jak
reaguje na okolí i události.

Symbolický význam těla:

Nos = hrdost, sexualita, moc
Krk = komunikace, spojení, prožívání
Plíce = svoboda, kontakt, komunikace

U respiračních chorob se jedná vždy o nějaký nevyřčený
kon	likt přenesený na fyzickou úroveň.

Zde uvádím několik příkladů:

Akutní rýma – znamená drobný pláč našeho ducha, při

chází jako malý vzdor vůči všemu, co nás v nedávné době
potkalo a ve spojení s nachlazením nabádá k odpočinku a
srovnání si myšlenek
Chronická rýma – člověk lpí na svých nedůležitých před

stavách  
Záněty horních cest dýchacích – značí nutnost odpočinku,
uvolnění
Záněty průdušek – jsou výrazem drobnějších ublížení a
ran na duši člověka
Zasažení plic – jde o komunikační kon	likt na hluboké ro

vině
Kašel – je agrese, kterou nelze projevit jinak
Uši – značí poslušnost, u dětí je toto téma časté

.

Respirační onemocnění u dětí       
a aromaterapie

Ivona Knotková

Děti jsou jako rostlinky – krásné, dělají radost, ale jsou
i křehké a zranitelné. Proto k nim musíme tak přistupo-
vat.
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Nedostatek pohlazení, lásky, soucítění nikdy nelze nahradit
ničím jiným, ani hračkami, oblečením, navštěvováním
kroužků. To přispívá pouze k pozvednutí nálady, ale nedává
dlouhodobější pocit štěstí. V těchto případech je nutný
kladný přístup rodičů, aby se zamysleli, jak vést děti k po

slušnosti i bez prosazování autority.



Ukázka z knihy

Mechanismus působení aromaterapie na 
nervový a psychický stav

„Nejnepochopitelnější na vesmíru je, že se dá pochopit."        
Albert Einstein

Působení éterických olejů na člověka určujeme podle způ


sobu pronikání do organismu. Aktivní složky působí pro

střednictvím čichu, přes kůži a/nebo sliznice. Způsob
pronikání aromatických molekul do organismu určuje spe

ci�iku léčebného účinku.  Aromaterapie působí především
prostřednictvím čichu. Proto se při externí aplikaci vždy za

pojují i čichové struktury. 
Při vnitřním užívání éterických olejů se čich neaktivuje, úči

nek vzniká v důsledku působení aromatických molekul bez

prostředně na nervové struktury.
Všechny fyziologické a psychicko
emoční účinky aromate

rapie je zapotřebí chápat jako varianty celkového bioregu

lačního působení. Biologická regulace psychiky a nervové
soustavy zapojuje čich, jakož i nervovou soustavu a imunitní
systém.
Hlavními mechanismy vlivu siličnatých rostlin na člověka
jsou čichový analyzátor a celkové působení na nervovou
soustavu a emoční sféru.

I. Čichový analyzátor

Čich je jedním ze smyslů umožňujících vnímání okolního
světa. Prostřednictvím čichu člověk získává kolem dvou pro

cent informací o vnějším světě. 
Pro porovnání: devadesát procent informací přichází přes
zrakový analyzátor a pět procent přes sluchový analyzátor.
Informace získané čichovým analyzátorem mají zvláštní vý

znam a jsou životně důležité z evolučního, sociálního a be

haviorálního hlediska.

Pach je schopnost látek působit na čidla (receptory) čicho

vého analyzátoru, což je provázeno vznikem speci�ických
vjemů.
Obyčejný člověk dokáže rozlišit až 4OOO pachů, voňavkáři
více než IO OOO. Ženy jsou na pachy citlivější než muži. 
S věkem se citlivost vůči pachům snižuje.

2. Stavba čichového analyzátoru

Za vnímání pachů odpovídá první (I.) pár hlavových nervů.
Jedná se o čichový nerv (nervus olfactorius). Čichová sliznice
obsahující čichové buňky se nachází na stropě nosní dutiny
a přilehlé oblasti nosní přepážky v tzv. čichové oblasti. Při
klidném dýchání se do ní dostane jen malá část vdechnutého
vzduchu. Čichové políčko je kryté zvláštním epitelem.
Čichové buňky se v průměru dožívají šedesáti dnů a neustále
se obnovují z bazálních buněk, tj. nepřetržitě probíhá proces
regenerace čichového epitelu. 
Člověk má kolem 60 milionů čichových buněk.

V jednotlivém nervovém vlákně vznikne vzruch, když na
jeho čidlo dopadne osm až deset molekul pachové látky. Pa

chový vjem vzniká, když se současně podráždí nejméně čty

řicet nervových vláken. 
Molekuly aromatických látek jsou absorbovány hlenovým
povlakem a pak se dostanou do kontaktu s řasinkami a čidly
membrán čichových buněk.
Čichové buňky mají tvar vřetena se dvěma výběžky: 
centrálním a periferním.
Z periferního výběžku směřujícího k povrchu sliznice vystu

puje dendrit, zakončený čichovým váčkem 
 drobným, bul

vovitým ztluštěním s deseti až patnácti řasinkami 

čichovými čidly. Tyto velmi tenké vláknité struktury mají
průměr menší než 0,2  mikronu,  čichový epitel pokrývá hle

nová tekutina. Bulvovitá ztluštění leží buď na čichové mem

bráně, nebo pod ní. 
V čichových membránách se nachází  kolem  800  milionů
nervových  zakončení  (čidel), schopných podílet se na vní

mání pachu.

Kniha se věnuje jedné z aktuálních oblastí regenerační medicíny, balneo-
logie a fyzioterapie – aromaterapii a její součásti aromapsychologii. Autor
vysvětluje zásady použití aromaterapie v psychologické a psychoterapeu-
tické praxi. Zabývá se základními aspekty metody aromapsychologie – me-
chanismy působení, způsoby užití, psychologickým působením éterických
olejů a aromadiagnostikou.
Kniha obsahuje seznam 55 nejčastěji používaných éterických olejů, které
autor hodnotí z hlediska jejich působení na nervový a psychický stav kli-
enta, tzn., jak působí na stimulaci, relaxaci a adaptaci. K jednotlivým éte-
rickým olejům přiřadil konkrétní potíže, které lze těmito oleji korigovat. Na
konci knihy je uveden seznam nejčastějších potíží, např. nespavost, úzkosti, 

strach, poruchy pozornosti, nervozita, stres, depresivní nálady, anorexie. 
Igor V. Sakov (1972) se zabývá aplikací éterických olejů v psychoterapii a psychologii. Absolvoval
medicínu na Krasnojarské lékařské akademii (1995), od roku 1997 se zaměřuje na terapeutické  a
preventivní uplatnění aromaterapie při léčbě psychických potíží a poruch. Na toto téma pořádá
přednášky, Semináře a kurzy pro mediky, lékaře, zdravotníky, psychology a psychoterapeuty, ale i
pro aromaterapeuty a laické zájemce o éterické oleje. Vypracoval dálkové kurzy výuky aromatera-
pie, aromapsychologie a aromakosmetologie po internetu – AROMADISTANT. Od roku 2005 re-
dakčně připravuje a vydává Věstník Ligy profesionálních aromaterapeutů, fytoterateutů a
naturopatů, do nějž také přispívá odbornými texty. 
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