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Aromaterapia w praktyce 
 
 
 

PILOTAŻOWY PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ 

DLA PRYWATNYCH PLACÓWEK PRZEDSZKOLNYCH  

POD PATRONATEM POLSKIEGO TOWARZYSTWA 

AROMATERAPEUTYCZNEGO 

„ŁADNIE PACHNIE – NIE CHORUJE” 

 
Co możemy zrobić, by nasze dzieci mniej chorowały, były bardziej odporne na infekcje, a w 
razie nieszczęścia szybciej wracały do zdrowia? Dotyczy to zwłaszcza dzieci w wieku 
przedszkolnym, które zapadają najczęściej na ostre infekcje układu oddechowego, mogące 
prowadzić do negatywnych powikłań niebezpiecznych dla ich zdrowia. Czy pomocny okaże 
się tutaj pilotażowy program aromatoterapii w przedszkolach? 
 
Zdrowie naszych dzieci. Temat, który chyba najczęściej poruszamy w 

prywatnych rozmowach w naszych domach i nierzadko czytamy o nim w wielu 

specjalistycznych publikacjach. Mimo tego wciąż pozostaje dla wielu z nas 

nierozwiązanym problemem, z którym borykamy się każdego dnia. Co jeszcze 

możemy zrobić, by nasze dzieci mniej chorowały, były bardziej odporne na 

infekcje, a w razie nieszczęścia szybciej wracały do zdrowia? U dzieci w wieku 

przedszkolnym najbardziej rozpowszechnione formy zachorowań to ostre 

infekcje układu oddechowego. To właśnie one są zwykle zmorą rodziców, a 

dzieciom przynoszą całe spektrum negatywnych powikłań niebezpiecznych dla 

ich zdrowia.  

Okazuje się jednak na przykładzie i doświadczeniach innych krajów, że już na 

poziomie profilaktyki przedszkolnej możemy wpływać na stan zdrowia i 

odporności naszych pociech. Dlatego teraz w przededniu startu pierwszego 

polskiego programu pilotażowego aromaterapii w placówkach przedszkolnych 

chciałbym podzielić się z Wami moimi doświadczeniami z praktyki 

dwunastoletniego pobytu w Rosji. Będzie to także spojrzenie z pozycji ojca, 



 1 (91) t. 24 Zima’2018 Aromaterapia 
56 

www.literatura.aromaterapia.pl 

którego dwóch synów uczęszczało do normalnych, bezpłatnych moskiewskich 

przedszkoli. Były to publiczne placówki, gdzie moje dzieci uczestniczyły w 

zajęciach aromaterapii, która była jednym z ważnych elementów 

kompleksowego programu działania na rzecz polepszenia kondycji zdrowotnej 

dzieci i ciągłej pracy nad wzmacnianiem systemu odpornościowego maluchów. 

Gimnastyka, codzienne spacery i zabawy na dworze bez względu na 

temperaturę, chodzenie boso w salach przedszkolnych i na placu zabaw w ciepłe 

dni, schematy wietrzenia pomieszczeń przedszkolnych co 60 minut, masaże 

podnoszące tonus mięśniowy, to tylko przykłady normalnych codziennych 

procedur w rosyjskich przedszkolach, które miały na celu wzmocnienie dzieci. 

A jednak to właśnie w tych placówkach, gdzie zastosowano dodatkowo program 

aromaterapii, który opracował zespół rosyjskich naukowców: Yu. V. Akimov 

and IF Ostapchuk zaobserwowano i udokumentowano na podstawie badań 

statystycznych ponad 3-krotny spadek częstotliwości występowania ostrych 

wirusowych infekcji dróg oddechowych i prawie 4-, 5-krotny spadek liczby 

chorych dzieci w przedszkolach! Jak to możliwe, że w kraju, który wielu z nas 

uważa za mniej rozwinięty pod względem poziomu medycyny i opieki 

zdrowotnej program aromaterapii w przedszkolach działa już od 20 lat? Co 

ważne, działa zupełnie bezpłatnie w publicznych placówkach! I to z jakim 

skutkiem! Czy nadal będziemy się uśmiechać lekceważąco? Czy tylko 

doniesienia prasowe, gdzie pada fraza „amerykańscy uczeni dowiedli” będą dla 

nas wyrocznią i źródłem chętnie cytowanym w mediach? Dla znających język 

rosyjski jest dostępna bogata literatura opisująca szczegółowo procedury 

lecznicze z wykorzystaniem olejków eterycznych, prowadzone od kilkunastu lat 

w ramach programy zajęć aromaterapii w publicznych przedszkolach Moskwy i 

innych rosyjskich miast. Teraz przełóżmy te liczby na dane z polskich 

przedszkoli w okresach występowania epidemii grypy, przeziębień i kataru. 

Dzisiejsze tempo życia i presja ze strony pracodawcy najczęściej skutkuje tym, 

że dziecko z katarem wysyłamy do przedszkola w obawie o utratę pracy, 
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obcięcie premii i inne represje. Tymczasem przedszkola bronią się przed 

podobnymi działaniami pisząc maile i SMS-y do rodziców z hasłami: „katar to 

też choroba” w obawie o rozprzestrzenienie się infekcji na całą grupę. I tak 

zabawia w ciuciubabkę trwa w najlepsze. A rozwiązaniem może się okazać 

wprowadzenie programu sesji aromaterapeutycznych na wzór wielu podobnych 

placówek na świecie. Bo dla jasności nie tylko wschód Europy korzysta w 

aromaterapii w przedszkolach, to raczej zachód i dobre placówki z Francji i 

Anglii są tu prekursorami.  

 

„POLSKA DAWAJ” – czyli uczmy się jak piłkarze mogą być wzorem dla 

dzieci! 

Każdy chyba, kto oglądał zwycięski mecz polskich piłkarzy z Czarnogórą, który 

decydował o awansie na Mistrzostwa Świata w Rosji zauważył na końcu 

transmisji naszych idoli w koszulkach „Polska Dawaj - Russia 2018”. To znak, 

że na pewno musimy dać radę i nigdy się nie będziemy poddawać w walce na 

boisku w nadchodzącym Mundialu. Czemu więc nasze dzieci, których idole 

biegają na boisku, mają się poddać jakimś niewidoczny wrogom w postaci 

wirusów i bakterii? Jednak to właśnie na fali popularności futbolu w Polsce, 

tysiące przedszkoli, wprowadza płatne zajęcia piłkarskie, mini szkółki, gdzie 

dzieciaki w wieku 4-6 lat mogą trenować ukochaną piłkę nożną. Super! Tak 

trzymać - bo dzięki temu od najmłodszych lat rozwijamy zainteresowanie 

sportem i dobry gen rywalizacji. Budujemy też sprawność fizyczną dzieciaków. 

Ale byłem także w takim renomowanym prywatnym warszawskim przedszkolu, 

gdzie sala, w której trenują dzieciaki ma 4x6 metrów i nie ma w niej okien, a 

zapach, który wisi w powietrzu podczas treningu, nigdy nie nazwalibyście 

przyjemnym. A mimo to rodzice bez mrugnięcia okiem płacą po 60 - 70 zł na 

20-, 30-minutowe zajęcia. Czemu? Bo futbol jest na fali, każdy chłopak marzy, 

by być Lewandowskim, a często warunki, w jakich odbywają się zajęcia, 

schodzą na drugi plan, mimo że tak naprawdę w tych okolicznościach niewiele 
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mają wspólnego z tężyzną fizyczną, sportem i zdrowiem.  Kluczowym słowem 

jest jednak MODA – która pozwala przymknąć oko na pewne niedostatki, aby 

tylko zapewnić radość dzieciom i rodzicom. I my też powinniśmy się uczyć na 

popularności naszych piłkarzy, by wykorzystać tę wiedzę i tworzyć modę na 

zdrowie, polepszanie odporności naszych dzieci stosując aromaterapię. Nie 

wolno się wstydzić propagowania tego hasła – bo tylko tak rodzice zrozumieją, 

że przedszkole, gdzie prowadzi się seanse aromaterapeutyczne, naprawdę więcej 

robi dla zdrowia ich dzieciaków niż kopanie piłki w dusznej, małej salce bez 

okien. I takie przedszkole dopiero jest cool, fit, eko, bio i co tylko sobie 

modnego wymyślicie. Jest prestiżowe i można się chwalić, że Wasz syn czy 

córka do niego uczęszcza! Na końcu przecież i tak zawsze jest zdrowie naszych 

dzieci i to jest wartość największa! W tworzeniu mody na aromaterapię w 

Polsce stara się brać czynny udział Instytut Naturalnej Aromaterapii z 

Warszawy, który będzie wprowadzał ten program do polskich przedszkoli, 

korzystając z merytorycznego wsparcia Polskiego Towarzystwa 

Aromaterapeutycznego i Fundacji Kossakowskiego (twórca kardiochirurgii 

dziecięcej w Polsce), która sfinansuje pierwsze seanse w wybranych 

placówkach.  

 

Niech nasze dzieci mniej chorują! 

Istotą pilotażowego programu aromaterapii w przedszkolach o nazwie „Ładnie 

pachnie – Nie choruje” jest modelowanie krytycznych czynników 

klimatycznych w pomieszczeniach, gdzie przebywają dzieci.  

Seanse aromaterapii w naszej szerokości geograficznej zalecane są szczególnie 

od września do początków grudnia, a potem od marca do maja, w okresach 

najbardziej niekorzystnych pod względem występowania tzw. epidemii grypy i 

zachorowań górnych dróg oddechowych. 

Adaptacja do powietrza wzbogaconego substancjami zawartymi w olejkach 

eterycznych odbywa się stopniowo. Czas trwania pierwszej procedury dla dzieci 
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poniżej 6 lat trwa nie więcej niż 10-15 minut Na sale przedszkolne o 

powierzchni 20-35 m  stosujemy 6-8 kropli olejku na jedną procedurę w 

nowoczesnych ultradźwiękowych dyfuzorach działających w oparciu o wodę. 

Urządzenie rozpyla parę̨ wodną z dodatkiem olejku eterycznego, a ich stężenie 

w powietrzu osiąga taki poziom, który nie powoduje żadnych alergii czy innych 

niepożądanych efektów u dzieci. Pachnące seanse aromaterapii odbywają się 

przy udziale doświadczonego aromaterapeuty. 

 

W swoich programach stosujemy następujące kompozycje olejków eterycznych 

w proporcjach dobieranych każdorazowo przez terapeutów 

- lawenda, mięta pieprzowa, eukaliptus,  

- rozmaryn, mięta pieprzowa, cytryna,  

- geranium, lawenda, cytryna, tymianek,  

- cedr, eukaliptus, mięta,  

- cyprys, cytryna, mięta,  

- pomarańcza, grapefruit, lawenda. 

Specjalne mieszanki przygotowali dla dzieci także eksperci Polskiego 

Towarzystwa Aromaterapeutycznego w oparciu o linię olejków eterycznych  

Dr Beta. 

Docelowy czas trwania procedur wynosi 30-40 minut dla dzieci w wieku 

przedszkolnym, przy założeniu, że okres ich stosowania powinien być nie 

krótszy niż 3 miesiące (przynajmniej raz w tygodniu). Alternatywnie można 

zastosować zabiegi dezynfekcji i eliminacji drobnoustrojów z pomieszczeń przy 

użyciu olejków eterycznych po godzinach zajęć (już bez dzieci) w ramach 

profilaktyki środowiska przedszkolnego.  

 

We wszystkich dostępnych badaniach stosowania podobnych sesji aromaterapii 

w przedszkolach zauważono, że u dzieci na ogół znacząco polepsza się 

samopoczucie i reakcje emocjonalne. Zaobserwowano redukcję przypadków 
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występowania długotrwałych nieżytów nosa i skrócenie okresu 

rekonwalescencji po chorobach górnych dróg oddechowych i grypie. Znacznie 

rzadziej występują też masowe zachorowania większej grupy dzieci w 

przedszkolu. Efekt tych działań jest szczególnie widoczny wśród osłabionych, 

często chorujących dzieci. Szacuje się, że tutaj osiągnięty progres dotyczy 25 %-

30% dzieci.  

 

W czterech prostych punktach możemy wyróżnić następujące 

najważniejsze zasady programu „Ładnie pachnie – nie choruje” 

 

1. Zajęcia powinny odbywać́ się̨ w salach, w których na co dzień́ przebywają̨ 

dzieci, ponieważ̇ jednym z najistotniejszych elementów naszej terapii jest 

100% bezpieczna dezynfekcja powietrza za pomocą̨ olejków eterycznych. 

Osiągamy wtedy efekt niszczenia wszelkich bakterii chorobotwórczych i 

jednocześnie sprzyja to utrzymaniu lepszej kondycji odpornościowej dzieci w 

grupie. Równocześnie udział całej grupy jest jednym z warunków znacznie 

podnoszących skuteczność́ tej metody. 

2. W ramach 3-miesięcznego programu stosujemy terapię skierowaną na 

widoczne polepszenie poziomu pracy systemu immunologicznego u dzieci, 

terapię stymulującą koncentracje i poziom uwagi u dzieci, rozwój emocjonalny 

i intelektualny poprzez skojarzenia zapachowe oraz dodatkowo zajęcia 

relaksacyjne i wyciszające. 

3. Raz w miesiącu odbywają się konsultacje z rodzicami – w ramach 2 

godzinnych dyżurów aromaterapeuty. 

4. W ramach 40-minutowego seansu aromaterapii – dzieci aktywnie w nim 

uczestniczą̨: poprzez: zabawy słowne, odgadywanie zapachów, twórczość́ 

manualną – rysunki, plastelina, malowanie na tematy skojarzeń́ z rożnymi 

funkcjami, jakie niesie dany zapach, itp. 
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Całość Informacji o programie aromaterapii w przedszkolach znajdziecie 

Państwo na stronie Instytutu Naturalnej Aromaterapii 

https://www.instytutaroma.pl/niech-dzieci-nie-choruja oraz na stronie Polskiego 

Towarzystwa Aromaterapeutycznego www.pta.org.pl  

Dariusz Cwajda 

 

Dziennikarz, producent TV, członek Polskiego 
Towarzystwa Aromaterapeutcznego, założyciel Instytutu 
Naturalnej Aromaterapii w Warszawie, aktywny 
propagator idei aromaterapii w Polsce.  
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