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Příběh paní Heleny je inspirativní ukázkou toho, jak nás život vede různými 
oklikami, a pokud jsme otevření a nepřehlédneme osudové okamžiky, najdeme 
nakonec tu správnou cestu. Helena, vzdělaná žena, která uspěla ve „světě 
mužů“, ale někde přitom cosi důležitého ztratila, našla díky životní změně 
nejen cestu zpátky k sobě a ke své vnitřní ženě, ale i svou novou profesní 
orientaci, díky níž může pomáhat i dalším ženám objevovat poklady ve svém 
nitru. A to vše prostřednictvím vůní! 

Cesta k sobě
Meduňka o zkušenostech svých čtenářů

Život předtím

W Heleno, představte se, prosím, čte ná-
řům... Jak vypadal váš život předtím, než 
došlo k oné životní změně?

Vystudovala jsem na Vysoké škole che-
micko-technologické obor biochemie a en-
zymové inženýrství a  poté jsem odešla 
na stáž do kanadského Edmontonu. Bylo to 
velmi osvobozující životní období, otevřely 
se mi osobní obzory, poznala jsem vzděla-
né mladé lidi – studenty, cestovala jsem 
a vedla úplně jiný způsob života než v Čes-
ké republice. V kanadské společnosti jsem 
měla příjemný pocit, že mužské a  ženské 
energie jsou vyrovnané, a myslím, že jsem 
tehdy tento pocit ještě nedokázala docenit. 
Bylo mi 24 let a kanadská zku šenost byla 
pro mě jako pro ženu velmi přívětivá, ráda 
na  toto období vzpomínám, přestože se 
vlastně nic zásadního neudálo. 

Po půlroční stáži jsem se vrátila do ČR 
a  začala pracovat. Mateřství jsem zkrátila 
na  dobu nezbytně nutnou – 6 měsíců –  
a vrhla se do obchodního světa chemické 
distribuce. Chemie mne bavila a  zajímala, 
obchod – tj. dovoz chemických látek pro 
české výrobní subjekty, byl pro mne pří-
ležitostí využít znalost angličtiny a  v  ne-
poslední řadě získat zajímavé zahraniční 
kontakty. Postupně jsem budovala svoji ka-
riéru, nastoupila jsem jako produktová ma-
nažerka u firmy, kde jsem pracovala 10 let 
a po dalších dvou změnách jsem v poslední 
firmě působila jako jednatelka zahraniční 
společnosti.

W Pracovala jste v mužském týmu, jak vás 
ovlivnila atmosféra „mužského světa“?

Moje zkušenost je, že ve většině vý-
rob ních společností pracují muži a při jed-
náních byli z 90  % mými protějšky muži. 
Pochopila jsem, že pokud chci být v  pro-
fesi úspěšná, musím být nejen spolehlivá, 
výkonná, ale hlavně vytrvalá a  dotahovat 
věci do konce. Musím o situacích přemýšlet 
a nejednat na hodile. Improvizace je samo-
zřejmě mož ná, ale je třeba mít kroky pře-
dem promyšlené, protože ve chvíli, kdy se 

partner rozhodne jinak, budete připravena 
a budete „držet krok a otěže pevně v  ru-
kou“. Abyste moh la takto reagovat, musíte 
mít dostatek informací a strategicky s nimi 
pracovat. Myslím tím informace a znalosti 
z obchodního oboru, jež pro mne byly spo-
jené s nákupem rozpouštědel. Je dobré mít 
několik obchodních zdrojů a  s  nimi prů-
běžně pracovat, vytvářet atmosféru dů věry 
a spolehlivosti. Pokud uděláte chy bu, mu-
síte mít pro chybu nějaký důvod a ten ne-
jen použít, ale i vysvětlit. Základní otázkou 
pro mne bylo slovo PROČ. Proč to zákazník 
nebo dodavatel chce vědět? Pak si může-
te různé informace propojit a  také chová-
ní obchodního partnera vám napoví, co se 
vlastně děje, kdy fabuluje a kdy říká pravdu.

Věc však má jeden háček – pokud je 
žena tvrdá obchodnice a  umí vyjednávat 
ty nejlepší podmínky a  dobré ceny, ve lice 
snadno se v kolektivu dostává do kon fliktů., 
začne se o ní říkat, že je agresivní, nepři-
způsobivá a že se s ní dá těžko vyjít. Žena 
se pak většinou uzavře do sebe.

Když se stejným způsobem bude chovat 
muž, bude označen za progresivního, bu de 

pochválen a odměněn. Na profesním žeb-
říčku bude postupovat rychleji. Bude k okolí 
otevřený.

Pokud chcete, aby muži vyslechli váš 
profesní názor, a  případně ho přijali, mu-
síte se jim přizpůsobit. Tím změníte svoji 
osobnost a cit úplně vyloučíte. Jed náte tak, 
abyste byla úspěšná. Mnohdy ani nemáte 
možnost si uvědomit, co se vlastně s vámi 
děje. Z prostého důvodu: jste zcela pohlce-
na svojí prací a nutností uživit rodinu. 

V této době jsem neměla žádnou zpět-
nou vazbu. Práce mě bavila a  já jsem ani 
netoužila po  dalších kontaktech. Když 
o tom teď zpětně přemýšlím, uvědomuji si, 
že práce na mě působila jako droga. Když 
jsem ji změnila a nebyla tak časově vytíže-
ná, měla jsem pocit, že málo pracuji, a na-
šla jsem si ještě další práci navíc! Začala 
jsem se pohybovat v kruhu.
Zrcadlo mi nastavila až moje dcera.

W Byla jste tedy se svým životem spo-
kojená – nebo jste toužila po nějaké změ-
ně?

Myslím si, že jsem o tom vůbec nepře-
mýšlela. Letěla jsem životem jak arabský 
kůň a záležitosti jen řešila. Další a další věci 
v pořadí, ze života se stal film, který mi bě-
žel před očima rychlostí, jež byla pro moje 
okolí vražedná. Nic jsem necítila.

Přátelé se nestačili divit, co všechno 
jsem stihla a dokázala zařídit. Vůbec jsem si 
neuvědomovala, jak jsem tvrdá nejen k so-
bě, ale i  ke  svému okolí, jak vysoké mám 
nároky a požadavky. Jak muselo být těžké 
pro kolegy se mnou spolupracovat a udržet 
krok s mým pracovním výkonem a nasaze-
ním. Najednou jsem se přistihla, jak často 
svým kolegům v práci říkám: „Vy jste to ješ-
tě nezařídil?“

Bod zlomu

W Kdy nastal „bod zlomu“, který přinesl 
životní změnu? 

Šlo spíše o  osobní prohlédnutí. Na po-
mohla tomu slova jednoho z mých blízkých 
lidí, který mi řekl, že jsem úplně ztratila cit 
a  schopnost vcítit se, ale hlavně mi moje 
vlastní tělo dalo velmi důrazně najevo, že už 
toho má dost. Po jednom jednání jsem zů-
stala sedět na židli a nebyla vůbec schopna 
pohybu. Naprosto šokující pro mne bylo, že 
přítomný muž – zahraniční obchodní part-
ner – mi nijak nepomohl, ani se nesnažil 
zavolat sanitku. Prostě se sebral a  odjel. 
V tuto pro mě velmi těžkou chvíli jsem sku-
tečně prohlédla a  uvědomila si, co je dů-
ležité. 

V kanceláři jsem seděla dvě hodiny zcela 
neschopná pohybu a poté mne na šla moje 
dcera. Nakonec jsem skončila v nemocnici 
s diagnózou přepracování.

Následujících 6 měsíců jen krystalizo valo, 
co se ve mně vlastně v tu rozhodující chvíli 
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příležitosti, pochopila jsem, kam jít a koho 
oslovit, abych získala nové zákaznice. 

Když budu poslouchat vnitřní vedení, 
přijdu přesně k  lidem, kteří ocení, co jsem 
jim přinesla. Naši zákazníci přestávají pou-
žívat chemické látky – náhražky vůní a za-
čínají oceňovat dary přírody, jimiž esenciál-
ní oleje a extrakty jsou.

Tyto látky můžeme denně využívat 
různými způsoby (nejen do  aromalampy) 
a kvalita našeho života se změní. Začnete 
cítit a  žít se svým vlastním srdcem. To je 
ten největší dar, který jsem dostala.

W Vaše vonné směsi pomáhají i  dalším 
ženám – jak a v čem?

Na setkáních se ženami se učíme zpo-
ma lit, přestat věci dělat hekticky nebo 
jen automaticky. Otevíráme se světu vů-
ní, učíme se naslouchat své intuici, ne-
bát se otevřít srdce. Každý jsme indi-
vidualita a  samo se ukáže, která vůně 
je pro koho vhodná a  kam nás dovede.  
Věřím tomu, že esenciální oleje pomáhají 
nejen ženám, ale i  mužům, kteří mě vždy 
velmi překvapí a obohatí. Někteří zákazníci 
hledají afrodiziaka, jiní vnitřní klid či odvahu. 
Fenyklem můžeme léčit anorektiky, vnitřním 
užíváním orange suprem hlubo kou depresi, 
citron suprem nastartuje lym fatický systém, 
čistí usazeniny ve střevech a ylang suprem 
vás uklidní, rozpustí zlost a přivede do říše 
spánku, kde nalez nete hluboké uvolnění. 
Citronová tráva pomůže od  bolesti hlavy, 
vyčerpání a mig rény, levandule při depresi, 
bergamot pohlcuje pachy domácích mazlíč-
ků… Každý den se učím něco o esenciálních 
olejích, a  zároveň se stále dozvídám něco 
nového o sobě. Vůním vděčím za mnohé.

připravila Zuzana Paulusová
ve spolupráci s Helenou Hlavatou

nebo mi dokazovat, kdo je lepší nebo „kdo 
je tady pánem“. Začala jsem také potkávat 
jiné typy mužů, které jsem dříve neviděla 
nebo si jich vůbec nevšimla.

Práce pro sebe

W Začala jste budovat vlastní firmu. Jak 
jste s tím daleko? 

Nyní se věnuji rozšiřování aktivit své 
vlastní společnosti a  distribuci BIO  esen  - 
ciálních olejů a  extraktů, které jsou velmi 
zajímavé. Tyto extrakty mají potravinářské 
certifikáty a mohou se užívat vnitřně ne jen 
na  léčení, ale i na přípravu pokrmů. V ne-
poslední řadě máme speciální koktejly pro 
wellnes sy a  připravujeme s  naší wellness 
tera peutkou p. Fořtovou rituály s BIO esen-
ciálními oleji a extrakty dle přání zákazníka.

Pořádáme setkání, na nichž se věnujeme 
alchymii mísení vůní, účastníci se dozvědí 
mnoho informací o terapeutických účin cích 
esenciálních olejů. Mísení vůní si mohou 
sami vyzkoušet a  připravit si svoji směs, 
protože každého z nás osloví jiná kompo-
zice vůně.

Dovezla jsem méně obvyklé vůně – např. 
neroli, pelyněk, gurjum, copahu, bří zu. Také 
se věnuji i přípravě parfémů, návštěvníci si 
mohou připravit svoji toaletní vodu nebo 
parfém. 

W Jak vlastně vůně působí na člověka?  
Vůně zlepšují psychiku, u žen upravují 

men struační cyklus, celkově vás zpomalí 
a  při nesou pocit harmonie. Odstraní de-
presi, trávicí problémy nebo dodají odvahu, 
zklidní vás. Najednou víte, že není kam spě-
chat, protože pokud má být projekt úspěš-
ný, tak prostě úspěšný bude. Když jsem 
v  listopadu 2014 začala budovat firmu, 
byla jsem ještě v hektickém modu – chtěla 
jsem všechno udělat rychle a hned, ale pak 
jsem zjistila, že to nepřináší vůbec žádné 
výsledky. Začala jsem poslouchat sama 
sebe, dívat se kolem a najednou přicházely 

odehrálo. V létě jsem se rozhodla, že odjedu 
na dovolenou do Provence, bu du relaxovat, 
odpočívat, procházet se po  levandulových 
polích a vinicích a při té příležitosti navští-
vím své dlouholeté obchodní partnery, kte-
ří mě pozvali na prohlídku výroby ve svých 
třech závo dech. Někde v hloubi jsem cítila, 
že bych tam mohla najít podnět pro své dal-
ší životní a  profesní směřování. Najednou 
jsem měla čas sama na  sebe, obklopená 
krásou a  vůněmi rozkvetlé Provence jsem 
mohla jen tak sedět, plavat, rozjímat a za-
mýšlet se nad zásadní otázkou: 

Chci pokračovat v tom, co dělám? Pod-
vědomě jsem však už dávno věděla, že ne-
chci. Cítila jsem, že chci konečně dělat něco 
podle sebe a  pro sebe, a  ne podle poža-
davků ostatních. Že chci vytvořit a rozvíjet 
svoji vlastní firmu, že už si nepřeji pracovat 

do  roztrhání těla pro firmy těch druhých. 
Předmět mého zájmu byl jasný – vůně se 
zaměřením na  přírodní látky. Bylo to blíz-
ké mé profesi – chemii, a navíc vůně mne 
vždycky přitahovaly. Uvědomila jsem si, že 
jsou přirozeným symbolem ženství a  že 
jemnost a ženskost v naší společnosti chy-
bí. Ostatně, sama jsem s tím měla dostatek 
zkušeností…

A tak jsem začala přemýšlet nad náz vem 
své vlastní nové obchodní značky a  spřá-
dala plány a sny o  tom, co udělám, až se 
vrátím do Čech. Své dosavadní zaměstnání 
jsem neukončila výpovědí, jen jsem si přála, 
aby vše skončilo přirozeně a během tří mě-
síců se to skutečně stalo. 

W Změnil se nějak způsob, jak vnímáte 
sebe samu? Probudila se vaše potlačená 
vnitřní žena? 

Sama sebe vnímám jinak – došlo k cel-
kovému zjemnění, rozvoji intuice, nebojím 
se projevit city, udělat kompromis, což jsou 
ženské hodnoty, které jsem předtím hodně 
potlačila. Jsem v  kontaktu se svou vnitřní 
ženou. Zajímavé je, že i  muži na  mne re-
agují jinak, už se mnou nechtějí bojovat 

W inzerce W

↑ Účastníci kurzu soustředěně připravují osobní vonnou kompozici s paní Helenou.

OSOBNÍ SCHŮZKA A MÍSENÍ VLASTNÍ VŮNĚ
Hledáte originalitu? Seznamte se se světem vůní a tvorbou 
parfému osobně na vlastní osobní schůzce....přijďte a otevře se 
Vám něžný svět vůní a radosti.

Spolu prožijeme fantazie vůní a obnovíme emocionální a du-
ševní rozhováhu.

ledáme energetickou ochranu, propojení radosti se srdcem 
nebo duchovní obnovu a soustředěnou mysl.

Vždy si můžeme vybrat:

- BIO esencialni oleje a extrakty uklidňující a očišťující mysl a 
duši, dodávající jistotu v dnešním přetechnizovaném světě.
- BIO esenciální oleje, jenž pozvedají morálku, chuť tvořit, chuť 
začít něco nového a posilující odvahu při hledání nového za-
městnání.
- BIO esenciální oleje s pozitivním účinkem na různé typy de-
presí a strachů, které nás trápí.
- BIO esenciální oleje pro LÁSKU A PŘÁTELSTVÍ a nalezení 
vnitřní ženy.

nebo syntetické látky, které koupíte v obchodě, jenž se minou 
účinkem a tak promarníme vzkaz ze světa skutečných vůní.

Ráda Vás osobně uvítám a vytvoříme spolu Vaši kompozici 
vůně - koncentrát, který využijete na tvorbu parfému nebo toa-
letní vody, vůně do koupele, solného peelingu, či jen jednoduše 
do rozprašovače k posílení ochrany Vašeho osobního prostoru.

Osobní schůzku a konzultaci si dohodněte na tel. čísle 602 878 
962 p. Helena Hlavatá.

Cena konzultace: 1.000 Kč


