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Začátky bývají těžké a konce zase smutné,
důležité je to uprostřed.

Užívejte každého dne, 
jako by byl poslední.

Nedávno (někdy kolem začátku roku) jsem se probudila a nevím, co se mi v noci přihodilo, že jsem si najed-
nou uvědomila, že tak nějak zapomínám žít. 

V tomto dnešním uspěchaném světě, plném existenčních starostí, kriminality a podobných hrůz 
se můj život zredukoval na vydělávání peněz (za účelem minimalizování existenční nejistoty) a na 
trochu té péče o sebe (pouze v míře nezbytné k přežití). Své vnučky vidím pouze v krátkém čase mezi zmíně-
nými činnostmi, o návštěvě své maminky ani nemluvím. A kultura je nula, sport je nula, zdravá výživa téměř 
nula. Ptám se sama sebe, kdy že se to takhle zvrhlo?

Zmíněné ráno a pocity, které se tehdy dostavily, mě donutily zamyslet se nad sebou. Opravdu, ale opravdu 
se mi nelíbilo, co jsem před sebou viděla. Mým krédem se stala hesla typu: až zaplatím to a to, až zhubnu, až 
udělám cosi strašně důležitého, tak pak… Ale co vlastně bude pak? Vždy bude nějaké až, které budu muset 
nutně řešit. To se už k samotnému životu vůbec nedostanu? 

A kdy budu znova malovat, sportovat, trávit s vnučkami čas jinak než nutné hlídání, kdy si s mojí mamkou 
zajdu někam na nákupy nebo ka íčko? 

No přeci teď. Teď hned a rychle. Neboť dětičky nám odrostou a nebudou o nás už tolik stát. Rodiče nám 
mohou odejít a už s nimi nikdy nebudeme moci být. A čas tak rychle letí kolem nás, že by se nám to mohlo 
lehce stát. 

Takže zatímco já jdu zavolat své mamince a dceři a domluvit nějaké to ka íčko nebo ještě lépe čaj (třeba ze-
lený nebo čaj Pu-erh), vy si můžete přečíst jarní číslo Listů aromaterapie, kde se téma obou životních období 
– dětský i seniorský věk – prolíná v duchu ústředního motta v nadpisu úvodníku.

Přeji všem krásné voňavé jaro se slunnými teplými dny.

Vendy Šatrová
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Kdy a při jaké příležitosti jste se poprvé setkala 
s aromaterapií, čím vás zaujala a jaká byla vaše ces-
ta ke studiu Institutu aromaterapie? 

S vůněmi se setkávám od dětství. Rodiče dbali na to, aby-
chom udržovali těsný kontakt s přírodou, abychom ji 
respektovali a učili se od ní. Samotná aromaterapie mi 
poprvé zkřížila cestu v průběhu rekvali ikačního kur-
zu sportovní masáže u Davida Rozbroje. Bylo parné 
léto a snad každý účastník ocenil svěží závan éterických 
olejů z máty, eucalyptu nebo citronu. Mě nevyjímaje. 
Tehdy to byl prvotní okamžik, kdy jsem začala vnímat 
vůně v plné jejich síle. A tehdy jsem ucítila, že tudy pove-
de má cesta. K Institutu aromaterapie mě přivedla moje 
maminka, která od své kamarádky, masérky a aroma-
terapeutky, přišla s informací, že je u nás možné aroma-
terapii studovat, a to právě na Institutu. Neváhala jsem. 
Věděla jsem, že to je moje správné a jediné možné roz-
hodnutí. Zkrátka, jít do toho. 

Součástí studia Institutu aromaterapie není pouze 
nauka o éterických olejích, ale také re lexní terapie, 
akupresura, aromaterapie v tradiční čínské medi-
cíně, diagnostika podle jazyku a jiné. Co vás, samo-
zřejmě kromě éterických olejů, zaujalo nejvíce?

Pitva. Ta úžasná součást fyziologie s MUDr. Josefem 
Kultem. Ta možnost vidět lidské tělo zblízka, zevnitř. 
Nejen číst o fungování těla v učebnicích a skriptech, ale 
vidět jej na vlastní kůži. Fantazie a skvělá příležitost! 
Ale teď vážně . Nejde označit jen jeden vyučovaný před-
mět, který by mne zaujal ze všech nejvíce, protože každý 
splňoval své, každý v sobě dřímal určité poselství. Vedle 
aromapsychologie mne hodně oslovilo učení tradiční 
čínské medicíny, především diagnostika podle jazyka 
a obličeje. Spatřuji v něm totiž jednoduché, přitom doko-
nalé zrcadlo našeho vnitřního Já. 

Studium je zakončeno diplomovou prací, jejímž ob-
hájením získáte titul odborný aromaterapeut. AČA 
ale nabízí další postgraduální studium, profesionál-
ní a diplomovaný aromaterapeut – pokračujete dále 
v tomto studiu?

Na obhájení své diplomové práce jsem navázala akre-
ditací z aromaterapie v péči o duši. Složení teoretic-
ké i praktické zkoušky pro mě bylo opravdovou výzvou. 
Chtěla jsem ji však zdolat. Hodně mi k tomu dopomohli
mí blízcí – rodina, partner, přátelé i klienti. Věřili mi, a tím 
mě nejvíce podpořili. 
Na složení teoretické zkoušky u Mgr. Báry Novákové 
jsem vydala hodně úsilí, ještě více však na zkoušku prak-
tickou – aktivní podílení se na výuce na Institutu po Bá-
řině boku. Nervozita i strach se ale velmi brzy změnily 
v radost a štěstí. Ten víkend byl  (zatím) mým nejlepším 
lektorským. Moc díky všem zúčastněným! 
A profesionální či diplomovaný aromaterapeut? Kdo ví, 
že by další meta za vzděláním? Asi ano, já osobně jsem 
studijní typ a jsem si vědoma skutečnosti, že aromatera-
pie je obor, kde se pořád máte čemu novému učit. Aro-
materapie v sobě skrývá mnohem více možností, než se 

Rozhovor s aromaterapeutkou
Terezou Důjkovou



9

AROMATERAPIE A DĚTSKÁ IMUNITA
Helena Černá

Odborný aromaterapeut

Ve své práci jsem se chtěla zaměřit na pozitivní vliv éterických olejů na imunitu dítěte. S aromaterapií 
jsem začala pracovat před 10 lety. Používala jsem ji pro řešení běžných zdravotních problémů 
svých, svých příbuzných a přátel. O síle a léčebných vlastnostech éterických olejů jsem se přesvědčovala 
postupně. Absolvovala jsem Základní kurz aromaterapie na Institutu aromaterapie a odjela jsem se svým 
manželem na půl roku do Austrálie. Tam jsem objevila úžasné účinky čajovníkového a eukalyptového 
oleje. Několik dní před odletem domů jsem dostala zánět zvukovodu. Trpěla jsem na něj i dříve a věděla 
jsem, že je to velmi bolestivé onemocnění. Léčba spočívala v celkovém podávání antibiotik po dobu 
3 týdnů, každodenní ošetření tamponem namočeným v dehtové masti a hlavně spousta analgetik, neboť 
bolest je opravdu velká. Zánět a bolesti většinou trvaly více než 2 týdny. Představa tak dlouhého letu 
s tímto onemocněním byla opravdu děsivá. Nasadila jsem intenzivní léčbu, ucho jsem mazala každou 
hodinu směsí čajovníkového a eukalyptového oleje. Používala jsem oleje i vnitřně. K mému obrovskému 
překvapení zánět po 2 dnech odezněl. Podobných případů jsem zažila ještě několik. 

Nejvíce jsem ale účinnost aromaterapie vyzkoušela na svých dvou dětech. Moje obě děti se narodily 
v Anglii. I když jsem vystudovaná zdravotní sestra a prošla jsem dvouletým kurzem aromaterapie 
a re lexologie v Cambridgi, necítila jsem se při použití aromaterapie pro tak malé děti dost zkušená 
a jistá. Anglické zdravotnictví mi ale nedalo jinou šanci. Šla jsem se svojí starší, sedmiměsíční dcerou 
k lékaři. Byl pátek, ona měla teplotu 38 °C. Smluvenou schůzku s lékařem jsem telefonicky urgovala 
od čtvrtka. V Anglii se dost případů řeší po telefonu, dostat se k lékaři není snadné. Většinou vám 
doporučí Calpol, což je lék na bolest a horečku. Lékař dceru ani neposlech, vůbec nevyšetřil. Řekl, že má 
bronchitidu a předepsal nám antibiotika. Když jsem chtěla vědět, jak to poznal, řekl, že podle příznaků. 
To byl pro mě zásadní impuls k používání aromaterapie pro moje děti. Od té doby jsme k lékaři nechodili 
a vše jsme řešili pomocí esenciálních olejů. Kniha Aromatherapy for your child od Valerie Ann Worwood 
byla naším velkým pomocníkem. Pokud byla ve školce nějaká epidemie a onemocnělo hodně dětí, byly 
právě ty moje nejdříve zdravé. Moje děti ve věku 3 a 6 let neměly nikdy antibiotika, jsou zdravé, dobře 
prospívají a já doufám, že nám to vydrží ještě hodně dlouho.

Moje osobní zkušenost byla důvodem, proč jsem se rozhodla psát diplomovou práci na téma Dětská 
imunita a aromaterapie. Jsem přesvědčena o kladném vlivu aromaterapie na mnoho problémů 
a na celkovou obranyschopnost organismu. Ve své práci jsem chtěla objasnit, jak imunita funguje, co 
vše má na ní vliv a proč právě použití esenciálních olejů má pro imunitu tak velký přínos. Ve své budoucí 
praxi bych se ráda věnovala lektorování dětských masáží a využití aromaterapie pro děti. Velmi úzce 
spolupracuji s mateřskou školkou v Přešticích a v Merklíně. Tam pořádáme přednášky a workshopy. 

Pro potvrzení pozitivních účinků éterických olejů jsem se rozhodla pro malý experiment. V mateřské 
školce v Merklíně v jedné třídě pravidelně stříkají éterické oleje. Po ukončení experimentu, bych ráda 
srovnala nemocnost v dané třídě s ostatními třídami.
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Akutní zánět středního ucha (OMA) s nebo bez vý-
potku je jedním z nejčastějších onemocnění v dětství 
a raném dětství. OMA je také jedním z nejčastějších one-
mocnění léčených antibiotiky, což představuje 25–50 % 
perorálních antibiotik předepsaných ročně (Finkelstein 
et al., 2000; Cazzato et al., 2001). Důkazy naznačují, že 
mnohým dětem neprospívají antibiotika (Takata et al., 
2000; Glasziou et al., 2004), což může mít za následek 
nežádoucí účinky (Del Mar et al., 1997) a zvýšení rezi-
stence v komunitě (Nasrín et al., 2002). Mnoho zemí 
nyní přijímá postup „vyčkejme a uvidíme“ a zdržení po-
dávání antibiotik (Little et al., 2001; Siegel et al., 2003). 
Jedná se o odložení antibakteriální léčby jinak zdravých 
dětí ve věku dva roky a starší a bez závažných příznaků 
o 48–72 hodin a omezení řízení k symptomatické úlevě . 
Tento přístup poskytuje příležitost dokázat, že aromate-
rapeutická péče může zbavit bolesti ucha, úzkosti rodičů, 
změnit průběh nemoci a zabránit opakování .

PROBLÉMY STŘEDNÍHO UCHA 
Střední ucho je odděleno od vnějšího ucha bubínkem, 
který vibruje v reakci na zvukové vlny a přenáší zvuk 
do dutiny středního ucha. Tato tenká membrána je ob-
vykle kontinuální, ale může být perforována v důsledku 
infekce. Střední ucho je vzduchem naplněná dutina, spo-
jená s nosem a krkem pomocí Eustachovy trubice. Pri-
mární funkcí této trubice je, aby vyrovnávala tlak uvnitř 
ucha s tlakem okolního prostředí, ale také umožňuje čiš-
tění středoušní dutiny. Eustachova trubice je normálně 
uzavřena, ale otevírá se při polykání, zívání nebo fouk-
nutí nosem.

Infekce nebo alergie horních cest dýchacích běžně vyvo-
lávají zvýšenou sekreci hlenu a otok v uchu, nosu, krku 
a Eustachově trubici. V uších je pocit plnosti a sluch je 
tlumený, jak tlak vzduchu ve středním uchu klesá. Když 

AROMATERAPEUTICKÉ OVLIVŇOVÁNÍ PŘÍZNAKŮ 
SPOJENÝCH SE ZÁNĚTEM STŘEDNÍHO UCHA 

U DĚTÍ V PŘÍPADĚ, KDY JE KONVENČNÍ 
ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVA „ODLOŽENÁ“

Philippa Buck
Aromaterapeutka, lektorka, autorka

Akutní zánět středního ucha (OMA) a chronické onemocnění středouší (OMC) s výpotkem patří mezi 
nejčastějších onemocnění, se kterými rodiče malých dětí navštěvují praktického lékaře. Rutinní 
předepisování antibiotik ve všech případech je kontroverzní. Existuje stále více důkazů o tom, že 
u mnohých dětí není užití antibiotik vhodné a mohou trpět nežádoucími účinky. Tyto důkazy spolu se 
zvýšenou odolností vůči antibiotikům vedly k přijetí výzkumu tzv.“vyčkejme a uvidíme“ ( wait and see) 
v mnoha zemích. Článek si klade za cíl diskutovat o klíčových příznacích OMA a OMC a zkoumat, jak 
aromaterapie může zmírnit bolest ucha během tohoto období, změnit průběh nemoci a zabránit jejímu 
opakování. 

Akutní zánět středního ucha (otitis media acuta, OMA) je hnisavý zánět postihující středouší. Jedná se 
o nejčastější onemocnění sluchového ústrojí. Má rychlý a náhlý začátek a vyskytuje nejčastěji u dětí 
v kojeneckém a batolecím věku. Většinou vzniká v rámci katarální virové infekce jako sekundární 
bakteriální infekce středouší.

Pro chronicky probíhající středoušní zánět (Otitis media chronica suppurativa, OMC) jsou charakteristické 
perforace bubínku, dlouhodobá sekrece ze středouší a různý stupeň nedoslýchavosti.



31

ASTMA 
Astma představuje dýchací problémy doprovázené silnými 
svalovými křečemi a stažením dýchacích cest. Vzhledem 
k přítomnosti bakterií a hlenu v dýchací soustavě je čas-
tou komplikací astmatu zánět průdušek. V posledních 20 
letech došlo k rapidnímu nárustu astmatem zasažených 
lidí. Vysokou míru znečištění vzduchu doprovází stresové 
zatížení, individuální emoční faktory a pro astma tolik ty-
pická akutní úzkost. Ta v kombinaci se zmíněným stresem 
vyvolává strach a následně bludný kruh – strach z dalšího 
astmatického záchvatu, strach z další křeče. 

Je nutné, aby aromaterapeutův postoj k astmatu byl pře-
devším znalý akutního stavu klienta. Volba vhodných me-
tod ošetření i správných éterických olejů by se měla opírat 
o znalost, zda je jedinec aktuálně zasažen infekcí či bakteri-
emi, zda je astma projevem alergické reakce nebo význam-
nou roli sehrávají emoční faktory. 

Při řešení astmatu prostřednictvím aromaterapie jsou cen-
né antispazmatické a sedativní éterické oleje, k nimž patří 
levandule lékařská, heřmánek pravý i římský, bergamot, šal-
věj muškátová, neroli a růže bulharská. Osvědčenou, avšak 
méně zmiňovanou esencí, je kadidlo, tolik vážené pro svou 
schopnost zklidňovat a zpomalovat proces dýchání. 

Psychosomatické pojetí astmatu se výrazně liší u dětí a do-
spělých jedinců. Pokud se astma projeví u dítěte, můžeme 
hovořit o možném strachu ze života a postrádající touze být 
součástí tohoto světa. Děti na sebe často podvědomě pře-
bírají zodpovědnost za činy dospělých lidí, zejména autorit 
– rodičů, čímž dochází k pocitu nedostatečnosti či viny 
a v konečné fázi k potřebě trestat sebe sama. Příliš rozvinu-
té dětské vědomí pak často naráží na nedostatečné projevy 
mateřských a rodičovských citů. Astmatické projevy u dětí 
často odcházejí samovolně, po odchodu z domova, tedy 
po opuštění emočního sevření rodičů. 

Pokud astmatem trpí dospělý člověk či stařec, hovoříme 
o strachu dávat – dávat lásku, pozornost, péči, kousek 
sebe, peníze. Zkrátka dávat cokoliv, co vás napadne. 

Tento strach vychází z pocitu ohrožení, že „když budu dávat 
ostatním, sám budu mít málo.“ Významným rysem je ne-
schopnost dýchat sám za sebe, což odkazuje na nedostateč-
nou samostatnost a zodpovědnost, pocity ztuhlosti a v pří-
padě emočního zranění (z raného dětství) může být astma 
odkazem na potlačovaný pláč.

Jemná dětská duše, tolik citlivá na situaci z vnějšího pro-
středí, je něžně hlazena terapeutickými účinky silice me-
duňky lékařské. Je vhodná k ošetření emočních zranění, 
která jsou usazena a schována hluboko v dětské duši. Me-
duňka navrací k emocionálním kořenům, kde obnovu-
je vnitřní čistotu, jednotu a jistotu ve vlastní schopnosti. 
Dětem, jejichž hrudník sužují astmatické záchvaty, pomáhá 
uvolnit svalové napětí a díky své podobnosti s levandulí lé-
kařskou dodává pocit, že všechno je v pořádku. Jelikož vůně 
meduňky pomáhá vyloučit na povrch potlačované emoce, 
umožňuje dětem otevřít se, svěřit se svými neduhy a dát 
volný prostor pláči. 

Bergamotová silice je vhodná pro dospělé jedince, kteří 
v sobě dřímají potlačované emoce i city. Ocení ji ti, kdož 
v sobě marně dusí vztek, hněv a protože se nemohou ven-
tilovat (například vzhledem k respektování autorit v za-
městnání), obracejí negativní emoce dovnitř do sebe sama. 
Bergamot pomáhá prohlubovat jemné vztahy, a je proto pří-
nosný pro zpracování nepříznivých vztahů v rodině. 

ALERGIE
Pod pojmem alergie si můžeme představit abnormální, ne-
přiměřenou reakci organismu na relativně ohrožující pro-
teiny (například pyly), kdy tělo mobilizuje vlastní síly proti 
strukturám, jež vyhodnocuje jako cizí. Záměrně jsem užila 
pojem „relativně ohrožující“, neboť v tom spočívá princip 
alergické reakce – alergik reaguje na to, co běžnému, zdra-
vému člověku nevadí a nenutí jej k obraně vlastních sil. 

Úskalí alergie spočívá v nepřiměřenosti reakce na dráždivý 
podnět nebo ve shromažďování energie proti hrozbě, jež 
ve skutečnosti hrozbou není. Alergie je tak spojená s pře-
citlivělostí organismu. 

TŘI KAMARÁDI A JEJICH VOŇAVÉ ŘEŠENÍ

Tereza Důjková
Odborný aromaterapeut

V následujícím článku vám představím tři kamarády – astma, alergii a atopický ekzém. Tři častá 
onemocnění, jež mají společné jmenovatele – stres, emoční zranění a touhu upozornit na sebe sama. 
I za cenu nemoci. Protože být ne–mocný znamená ztratit moc nad svým tělem i duší. A být nemocným 
dítětem či starcem? To je jedinečná šance stát se nejen středem pozornosti, ale především být poutem 
těch, které tolik milujeme.


