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Rituál odstavení od mléka pro vás 
 
...zastavte se na chvíli v přítomném okamžiku a uctěte hodnotu 
mateřství 
 
 
Rituály dávají prostor ke změně. Jsou důležitým zastavením se v běhu událostí a 

umožňují vědomě prožít změnu v přítomném okamžiku. Mateřské rituály nám 

navíc dávají možnost ocenit hodnotu toho, na co se v daný okamžik chystáme a 

uctít hodnotu mateřství. Mezi mateřské rituály patří právě rituál odstavení od mléka. 

Součástí rituálu bývá někdy také uvolnění emočních katarzí (pláč, vztek), čímž se 

zároveň očišťujeme od negativních, nebo stagnujících energií. Je to oslava změny a 

velmi důležitá. 

 

Odstavení od mléka je velkým mezníkem v životě ženy i dítěte a já vřele doporučuji 

podpořit tuto fázi rituálem. 

 V případě odstavení od mléka se jedná o separační rituál. Již před odstavením je 

vhodné děťátko citlivě převést na jiný ,,láskovod". 

Velmi doporučuji masáže, pokud jste nezačali v raném kojeneckém věku, je možné 

začít právě v tomto období. Na baby masáže můžete zakoupit bio rostlinné a 

éterické oleje a spojit je tak s rituálem odstavení. Můžete si užít samotný nákup a 

pak děťátko jemně namasírovat. Užít si vzájemnou blízkost a propojení a procítit 

vděčnost za možnost kojení je v této situaci nesmírně léčivé. Osobně používám oleje 

firmy Ellinor, na www.ellinor.cz si můžete vybrat ze širokého sortimentu olejů. Ellinor 

je malá manufaktura, která vyrábí oleje té nejvyšší kvality a já sama jejich výrobky 

používám pro celou rodinu a také během svých konzultací a kurzů, protože jsem si 

díky mnohaleté zkušenosti ověřila jejich kvalitu a osobně znám autorku jemných 

aromakompozic, Mgr. Janu Hašplovou. 

http://www.ellinor.cz/
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 Jana Hašplová do české republiky před lety přivedla dětské masáže a já i díky ní dnes 

učím kromě jiného mnoho maminek masírovat své děti a pracovat s aromaterapií.  

 

Můžete také dětem koupit nový jídelní set, nové lahvičky, dudlíčky atp. Náš Tobiáš 

například dostal hrací lampičku a nově ho uspával tatínek. Do nového společného 

začátku jsem jim nezasahovala a Tobi si brzy přivyknul na to, že večerní mlíčko a 

uspávání obstarává tatínek. 

Fantazii se ale meze nekladou, takže zároveň můžete pořídit cokoli, co vám a vašemu 

děťátku udělá radost. Třeba i nové povlečení, , hezké doplňky do pokojíčku, nebo 

krásné oblečení. 

Mně tehdy udělaly radost krásné nové lahvičky od firmy Mam. Byla to limitovaná 

edice a spolu s nimi jsem pořídila i sadu krásných dudlíků Mam a Lovi a stylové 

jídelní prostírání od Kitchinette. Ale to jen pro inspiraci :-) 

 

Na samotný váš rituál si vymezte jeden večer. Můžete si buď rituál udělat sama a v 

takovém případě doporučuji, aby vás opravdu nikdo nerušil. Nebo můžete pozvat 

některé přítelkyně,  členky rodiny a prožít svůj rituál v kruhu žen. Případně je možné 

se nechat rituálem provézt od zkušených žen, které rituály provázejí. Dnes už 

provázím ženy mnoha přechodovými rituály, včetně tohoto. Podrobné informace se 

dozvíte na mém webu www.zdravizeny.com. 

 

 Osobně jsem tehdy zvolila formu rituálu o samotě, protože jsem kolem sebe v té 

době neměla okruh podobně založených kamarádek a navíc pro mě bylo odstavení 

nejmladšího syna emočně velmi náročné. 

 

Před rituálem jsem se vykoupala a pak se oblékla do krásných slézových šatů (které 

pro mě symbolizují mateřství), zapálila svíčku a děkovala zemi i nebi za své mléko a 

možnost krmit Tobiáška vlastním mlékem. Zároveň jsem si v duchu promítla naše 

file:///E:/uzivatel/Plocha/ZDRAVÍ%20ŽENY%20-%20EBOOK/Hotovo%20doc/www.zdravizeny.com


Tereza Lerch Davídková – Šťastné kojení Bonus # 4: Rituál odstavení od mléka pro vás 

www.zdravizeny.com   4 

začátky s kojením. První přiložení, mé pocity a vše ostatní. Přehrávala jsem si ty 

vzácné okamžiky a hluboko v sobě procítila vděčnost za ten dar. Dar mateřského 

mléka. Poté jsem v duchu poděkovala s tím, že už je čas vrátit dar mléka zpět. 

Symbolicky jsem vylila číši mléka do misky, tu jsem později vylila na zahradě. Vracela 

jsem tak symbolicky své mléko matce zemi. Pomodlila jsem se za zdraví a růst svého 

syna a za své uzdravení a nakonec jsem sfoukla svíčku. Poté jsem se převlékla do 

červených šatů (symbol ženství a plodnosti) a vypila sklenku vína. 

 

Takto jednoduše to může vypadat. V případě, že absolvujete rituál v ženské 

společnosti, můžete požádat jednu z žen, aby předstoupila před vás v roli bohyně 

matky. Můžete odstříkat předtím své mléko, než plně odstavíte a toto mléko v číši 

symbolicky ,,vrátit bohyni". Vždy záleží na vašem založení a víře. Ostatní ženy 

přihlížejí a potom by vás měly společně obejmout a převléci do šatů symbolizujících 

ženskost. Nakonec spolu tento mezník oslavte, užijte si bez výčitek sklenku dobrého 

sektu, nebo jiného pití a užijte si pocit vděčnosti i sama sobě. Večer před spaním pak 

ještě věnujte zvláštní péči svým ňadrům. Namažte je vonnými oleji a prociťte 

vděčnost za mléko, které tvořily. Následující den si udělejte chvíli jen pro sebe a 

udělejte si radost. Pro děťátko můžete koupit cokoli, co je zrovna zaotřebí a pro sebe 

hezkou podprsenku v původní velikosti, klidně i dvě, tři. Samozřejmě může chvíli 

trvat, než se vám vaše velikost vrátí, ale vy už na to budete připravená. Případně, 

pokud chcete nové prádlo nosit hned, kupte si třeba zatím jen jedno v aktuální 

velikosti. 

Rituál odstavení můžete ještě podpořit společnou večeří s partnerem, zakoupením 

lístků na koncert, nebo čímkoli jiným, co vám udělá radost. Vstupte s radostí do nové 

a o něco svobodnější životní etapy :-). 

 

Ať už zvolíte jakoukoli formu rituálu, nebo si jen nakoupíte něco hezkého, hlavně 

nezapomeňte na sebe a ocenit hodnotu toho, co jste prostřednictvím svého těla 
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mohla vašemu děťátku dopřát. Věřte mi, že se vám takové okamžiky mnohokrát 

vrátí. 

 

/Když se slaví první rok života dítěte, měla by slavit i maminka. V dávných 

slovanských rituálech předávaly ženy symbolicky dítě do náručí dalším členům rodiny, 

čímž dávali prostor i ostatním, aby nově nad dítětem drželi ochrannou ruku a 

pečovaly o ně. Vy to můžete udělat také, například právě během rituálu odstavení od 

mléka. Odstavením se totiž stáváte v péči o dítě zastupitelnější a okruh pečujících 

osob se může rozšířit./ 

 

TIP! Krásnou symbolikou na památku láskyplných okamžiků při kojení, jsou šperky 

vyrobené z vašeho vlastního mateřského mléka. Já se o tomto krásném projektu 

dozvěděla až měsíc po odstavení, ale kdybych měla jen trošku zamraženého mléka, 

hned bych si šperk nechala vyrobit. Je to krásná součást rituálu, kdy vám žena 

symbolizující bohyni matku potom, co jí vrátíte své mléko, navlékne šperk z vašeho 

mateřského mléka na památku. A tak, jestli to s vámi rezonuje mrkněte na 

www.lovelymilkypearls.cz.  Myslím, že pro každou maminku je to taková krásná 

hmatatelná vzpomínka na nádherné okamžiky a zvlášť pro ženy, které musejí odstavit 

předčasně, může být zhotovení šperku současně velikou útěchou. 

A pokud jste to nestihly, tak jako já, nevadí, na zakázku vám tu vyrobí i šperky 

s vlásky vašeho děťátka. :-) 

 

 Můj osobní příběh odstavení od mléka mých dětí 
 
Nejstaršího Adámka jsem kojila osm měsíců a poté se odstavil pozvolna sám. 

 S druhorozenou dcerkou to bylo podobné, jen se odstavila ještě o dva měsíce 

později.  Poté byly obě děti přechodně o něco častěji nemocné. Nebylo to sice nic 

závažného, ale šli jsme tehdy takzvaně z nemoci do nemoci. 

S Tobiáškem pro mě bylo odstavení docela náročné, protože ten se k tomu sám 

http://www.lovelymilkypearls.cz/
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vůbec neměl a ještě po prvním roce věku si kojení náležitě užíval. 

Já jsem věděla, že je to mé poslední miminko a také jsem se kojení nechtěla vzdát. 

Jenomže můj tehdejší zdravotní stav tehdy nedovoloval v kojení pokračovat a tak 

jsem musela odstavit vlastním rozhodnutím, což bylo pro mě samozřejmě velmi 

náročné. Po prvních narozeninách jsem se přistihla, jak to stále odkládám. Odkládala 

jsem to tak dlouho, až mě nakonec skutečně přiměl můj zhoršující se zdravotní stav a 

nutná léčba. Měla jsem ale možnost odstavit pozvolna. 

 

První dva týdny jsem odstavovala kojení po obědě a navečer. Zkoušela jsem večerní 

dávku nahradit batolecím mlékem, někdy s úspěchem, jindy s bojkotem. Když umělé 

mléko nechtěl, nenutila jsem ho a trpělivě jsem ve stejný čas nabízela druhý den. 

Třetí týden najednou večerní láhev začal akceptovat a tak jsem mu ji začala nabízet i 

po ránu. S úspěchem, ovšem potom měl virózu a tak jsme se vrátili na týden jen ke 

kojení. Když se zotavil, postup jsem zopakovala. Tentokrát se nám ale podařilo dostat 

k jednomu kojení denně jen během několika málo dní. 

 

Jako poslední jsme odbourali noční kojení. Udělala jsem tak poté, co přes den bez 

problémů přijímal láhev s umělým mlékem a prs už vůbec nevyžadoval. Jak už jsem 

tu zmiňovala, odstěhovala jsem se na týden na noc do pracovny. Manžel k Tobimu 

vstával místo mne a už po dvou dnech spinkal celou noc bez probuzení až do šesté 

hodiny ranní, kdy dostal láhev s umělým mlékem. Nemohla jsem tomu uvěřit, 

protože do té doby se budil na kojení několikrát za noc. Evidentně nám tedy 

odstavení pomohlo nakonec také k lepšímu nočnímu spánku.  

 

 


