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Konfuciusz - i.e. 551 - i.e. 479 (Confucius 551 BC - 479 BC)

Mindig marad valamennyi illat 
azon a kézen, ami a rózsát nyújtja.

A bit of fragrance always clings 
to the hand that gives roses.

z
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Cananga odorataR
endhagyó számmal jelentke-
zünk az Aromatika magazin 
harmadik évfolyamának utol-
só, téli számának megjelené-
se előtt. Ismét ’Extra’ számot 

kínálunk Önöknek. Tavasszal az Aromate-
rapeuták Magyarországi Egyesületének 
megalakulása hívta életre az akkori Extrát, 
most pedig mi, a szerkesztőség gondoltuk 
úgy, hogy megköszönjük az Olvasók lojali-
tását, az év végére egy ingyenesen letölt-
hető számot nyújtunk át az Ünnepekre! Az 
Aromatika 3.4-es téli számában természe-
tesen a megszokott rovatokban, a megszo-
kottan érdekes és informatív cikkekkel ta-
lálkozhatnak majd.

Ebben az Extra számban a Dosszié 
rovatban az aromadiffúzorokkal foglalko-
zunk. A témaválasztás nem véletlen,  ha 
valamikor akkor a téli dőszakban minden-
képpen fő szezonjukat élik e diffúzorok és 
maximumon ’járathatjuk’ őket. Sokrétű fel-
használásukról Schütz Gabi szerkesztőnk 
Béli Mónikával, a madebyzen diffúzorok 
magyarországi forgalmazójával beszélge-
tett, és árul el hasznos tanácsokat az Olva-
sóknak.

Mivel még nyáron megszületett en-
nek az Extra számnak az ötlete, az AME  

szeptemberben Szigetváron megrendezett 
Illatos vándortúrája előtt egy kitérőt tet-
tünk Bólyra, ahol egy kézműves sajtüzemet 
látogattunk meg. Erről a ’kitérőről’ született 
meg a Sajtból van a hold című, a Hagyomá-
nyok rovatunkba illesztett írásunk.

Az Alkalmazások rovatban Schütz Gabi 
két szintén időben aktuális cikket nyújt át 
az Olvasóknak. Az egyik az Illatos  karácso-
nyi takarítás címet viseli, és hasznos tip-
peket ad, hogy a háztartáson belül milyen 
sokrétűen használhatjuk az illóolajokat a 
takarításra. A másik rövidke cikkben egy, a 
fenyőtűméz készítésének egy lehetséges 
változatát olvashatják el, és ha szeretnék ki 
is próbálhatják.

A 7. érzék rovatunkban Rosta Zsu-
zsanna debütál Csakratisztítás illóolajok-
kal című cikkével, amely jól szemlélteti az 
ayurvédikus orvoslás és az aromaterápia 
kapcsolatát, a téli számunkban pedig to-
vábbi cikket olvashatnak tőle.

Hogy ne maradjon ki a ’rendhagyó’ 
Extrából az Aromakonyha sem, az Aroma 
Botanica jóvoltából egy ’rendhagyó’, illó-
olajokkal elkészített mézeskalács recept-
jét, valamint Brassai Adrienne (Primavera) 
ajándékául az ’Almatorta fahéjas-narancsos 
illattal’ elnevezésű édesség receptjét nyújt-

juk át az Olvasóknak szeretettel.
A Beauty rovatban  Schütz Gabitól 

kapnak receptet és variációkat fürdőgolyó 
elkészítéséhez. Nem csupán saját kényez-
tetésünkre kiváló receptek, de karácsonyi 
ajándékötletnek sem utolsók!

Az AME támogatója és együttműködő 
partnere az Oshadhi Hungary is megaján-
dékozott minket egy recepttel, amelyet ter-
mészetesen az Olvasókkal megosztunk.

Noha csupán két hírrel, de a Tallózó 
rovat is jelentkezik, ezúttal olyan illóola- 
jokról szóló összefoglalóval, amelyek pont 
szezonálisan is illenek a kiadványba, és bi-
zonyítani szolgálják az illóolajok terápiás 
hatékonyságát is.

A téli szám, amint azt az ősziben je-
leztük, az erdei fenyőről (Pinus sylvestris) 
fog szólni, de sok-sok egyéb érdekes cik-
ket is találnak majd benne. Ezt az Extra ki-
adást pedig fogadják szeretettel, tőlünk, az 
Aromatika magazin csapatától!

Illatos üdvözlettel,

Hollódi Gergely
főszerkesztő
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Varázsolj harmóniát az otthonodba - 
Porlassz illóolajokat!

Schütz Gabriella

madebyzen
Amaya
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Az ünnepekhez közeledve nem csak a szívünket, a lelkünket öltöztethetjük fel, de az otthonunkban is karácsony-
hoz illő hangulatot varázsolhatunk. A minőségi illóolajok párologtatásához, azok légtérbe juttatásához a leg-
ideálisabb választást az aromadiffúzorok jelentik, melyek hőhatás nélkül, biztonságosan alkalmazhatóak, akár 
a gyerekszobában is. Lássuk csak hogyan működnek, miként támogatják az immunrendszerünket, sőt egy kará-
csonyi extra keverékkel is készült Béli Mónika kozmetikus, aromaterapeuta, a Made by Zen diffúzorok magyaror-
szági „édesanyja”, akivel a témában beszélgettem.

A
z aromadiffúzorok olyan 
okos szerkezetek, melyek 
az ultrahang segítségével 
juttatják az illóolajokat a 
légtérbe. Biztonságos mű-

ködésük, tetszetős dizájnjuk nem csupán 
a lakásunk díszeivé lépteti elő ezeket az 
aroma párologtatókat, de egészségünk-
re is jótékony hatással vannak, hiszen a 
párologtatott minőségi illóolajoktól füg-
gően fertőtlenítik a légteret, csökkentik 
a stresszt, oldják a szorongást, pihentető 
alvást biztosítanak, növelik a koncent-
rációt, segítik a tanulást, vagy éppen a 
meditációhoz, az elmélyüléshez nyitnak 
utat, és a felsorolás közel sem teljes. „Az 
aromadiffúzorok, mindamellett, hogy in-
novatív megjelenésükkel lakásaink hasz-
nos díszei, - én személy szerint nagyon is 

kedvelem a bambuszból, üvegből vagy ke-
rámiából készült különleges diffúzorokat, 
melyek elegánsabbak a sokak által ismert 
műanyag változatoknál - az egészségünkre 
is jótékonyan hatnak.  Páralecsapódás nél-
kül párásítják a belső terek télen rendkívül 
száraz levegőjét, hiszen hideg, illatos párát 
biztosítanak. A terápiás hatású illóolajok 
fertőtlenítik és javítják a belélegzett levegő 
minőségét, sőt a diffúzorok ionizátorként 
is funkcionálnak, hiszen negatív ionokat 
juttatnak a légtérbe, melyek a káros pozitív 
ionokat semlegesítik. Ennek rendkívül sok 
tudományosan is bizonyított, az egészség-
re gyakorlolt jótékony hatását élvezhetjük, 
úgy mint a bőr frissessége, az általános jó 
közérzet, a kiegyensúlyozott érzelmek, a 
nyugodt, békés légkör. De enyhítik a lég-
úti problémák tüneteit, könnyebbé teszik a 
légzést, és oldják a feszültséget.” – mondja 
Béli Mónika.

Otthonaink gyógyító díszei

A legtöbb aromadiffúzor 
ma már, mint fényterápiás 
eszköz is működik, ami azt 
jelenti, hogy szaglás útján 
végbemenő terápián túl, a 
fényterápiát is alkalmazza, 
hiszen a színek hatással van-
nak mentális egészségünkre, 
a színekkel befolyásolni tud-
juk érzelmeinket, kedvünket, 
egész közérzetünket.

madebyzen
Esta
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A legősibb érzékszervünk

A szaglás az öt érzékszervünk közül 
a legősibb, hiszen az orrunkban található 
szaglóhámsejtek receptorai által felfogott 
illatokra, szagokra, mint információra az 
agyunk limbikus rendszerében azonnali vá-
lasz születik! Érdekes tény, hogy míg az agy 
0,5 másodperc alatt reagál egy illatra, addig 
a fájdalom által kiváltott válaszhoz majd-
nem kétszer ennyi időre, 0,9 másodpercre 
van szüksége! Ezt megértve egyértelművé 
válik, hogy milyen fontos szerepet tölt be 
életünkben a szaglásunk!

Az aromadiffúzorok teljesen biz-
tonságosak

Az illóolajok légtérbe juttatásához ma 
már a modern technika  is a segítségünkre 
siet, hiszen léteznek olyan párologtatók, 
más néven diffúzorok, melyek az illóola-
jokat az ultrahanggal molekuláira bontják 
szét, így azok a levegőbe jutva belélegez-
hetővé válnak. A legnagyobb különbség 
a méltán hangulatos, de cseppet sem ve-
szélytelen aroma mécsesek és a diffúzorok 
között az, hogy míg az előbbi a nyílt láng 
melegének segítségével párologtatja el az 
olajokat, addig a diffúzorok esetében sem-
milyen tűzveszélytől nem kell tartani, hi-
szen elektromos árammal működő szerke-
zetekről van szó. A másik nagy különbség, 
hogy az aromamécsesek esetében a vízzel 
telt kis tálka széle, - melybe az illóolajakat 

cseppentjük - teljesen átforrósodik. „A víz 
felületi feszültsége miatt, mikor az illóolaj-
ok a forró kerámia, vagy üveg széléhez ér-
nek, nem csak elpárolognak sajnos, hanem 
szerkezetük megváltozik, átalakul, sőt akár 
toxikus anyagok is képződhetnek, hiszen a 
hő hatására a sérülékeny illóolajok megég-
nek.” – magyarázza Béli Mónika aromatera-
peuta. Ezzel szemben az aromadiffúzorok 
teljesen biztonságosak, hiszen hőhatás 
nélkül juttatják az illóolajokat a légtérbe, 
ahol szerkezetük nem sérül.

A színterápiával egybekötve
Rendkívül sokféle aromadiffúzor lé-

tezik, de mindig fontos, hogy olyat válasz-
szunk, mely számunkra, a mi igényeinknek 
megfelelő, illetve olyan szerkezetre essen 
a választásunk, mely rendelkezik a szüksé-

madebyzen
Aria

madebyzen
Kharis
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ges tanúsítványokkal, és automata módon 
magától kikapcsol, ha a tartályban lévő víz 
szintje az elegendő mennyiség alá csökken, 
így akár az éjszaka folyamán is biztonsággal 
működtethető. A legtöbb aromadiffúzor ma 
már, mint fényterápiás eszköz is működik, 
ami azt jelenti, hogy szaglás útján végbeme-
nő terápián túl, a fényterápiát is alkalmazza, 
hiszen a színek hatással vannak mentális 
egészségünkre, a színekkel befolyásolni 
tudjuk érzelmeinket, kedvünket, egész köz-
érzetünket. „A színes világítással például több 
diffúzorunk is mint éjjeli fény is működhet, de 
elérhetőek az élénk statikus színek, vagy a vál-

Tiszta levegő karácsonyi hangulat-
tal ötvözve

A diffúzorok segítségével tehát nem 
csak párásíthatunk, és beillatosíthatjuk 

takozó színű hangulatvilágítás opció is több 
modell esetében.” – magyarázza Mónika. „Ha 
pedig a kis térben, esetleg az autónkban sze-
retnénk élvezni az illatok erejét, akkor létezik 
egy különleges diffúzorunk, a NIKO kompakt 
készülék, amely egy extra könnyű modell, hi-
szen kis helyen elfér, akár a ridikülben is, így 
az autóban is alkalmazható, szivargyújtóval 
ellátva.” – folytatja Mónika.

a lakásunk, de a levegőt is fertőtlenít-
hetjük. A terápiás, hígítatlan illóolajok 
legtöbbjének ugyanis antibakteriális, 
antivirális hatása van. Számos tudomá-
nyos kísérlet bizonyította például, hogy 
a citrom illóolaja a levegőbe porlasztva 
pár percen belül elpusztítja még az olyan 
agresszív betegségeket okozó kórokozó-
kat is, mint amilyen a streptococcus. Ne 
habozzunk hát, használjunk diffúzort, és 
porlasszunk az ünnepekhez illő, fertőt-
lenítő keveréket! (x)

MéG Több infOrMáció és ArOMAdiffúzOr - www.MAdEbyzEn.Hu

KArácsOnyi TiszTA HAnGulAT illóOlAj KEvEréK

„Az alábbi keverékből cseppentsünk a diffúzor desztillált vízzel telt tartályába a helyiség nagyságától 
függően 5-7 cseppet, majd párologtassuk fél órán keresztül, naponta háromszor.” – tanácsolja Mónika. 

Az erdei fenyő és a lucfenyő is fertőtlenítő, vírus- és baktériumölő tulajdonságokkal bír, könnyíti a 
légzést, míg a narancs jókedvre derít, oldja a feszültséget, és örömet ad. Ez a keverék igazi karácsonyi 

hangulatot teremt.

20 csepp kanadai fekete lucfenyő (Picea mariana)
20 csepp erdei fenyő (Pinus sylvestris)
10 csepp édes narancs (Citrus sinensis)

madebyzen
iris

madebyzen
Athena

madebyzen
bloom
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Aromaterápiával foglalkozik?
Érdekli az illóolajok világa?

friss szakmai kapcsolatokra vágyik?
illóolaj előállítással foglalkozik?

Csatlakozzon  hozzánk akár pártoló tagként is!

www.amegyesulet.com
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Eszenciasorozatok:
• Bach-virágeszenciák
• Maui Drágakő- és Virágeszenciák
• Perelandra Kerti Eszenciák

Tanácsadás:
• Bach-virágterápia
• Fitoterápia
• Alternatív masszázsterápia
• Életmódtanácsadás és -terápia
• Dietetika
• Pszichológiai tanácsadás Tanfolyamok:

• Bach-virágterápia
• Kreditpontos továbbképzés

• Gyógynövényismeret – fitoterápia
• ETI-vizsgára felkészítő képzés

• Egészségügyi alapismeretek
• ETI-vizsgára felkészítő képzés

• Természetgyógyászati alapismeretek
• ETI-vizsgára felkészítő képzés

• Fülakupunktúrás addiktológia
• ETI-vizsgára felkészítő képzés

• Életmódtábor
• ETI-vizsgára felkészítő képzés

Bach-virágterápia

ULMUS Kft.
Hieronymus Bock Hagyományos Gyógynövényismereti Iskola

1071 Budapest, Bethlen Gábor tér 3. fszt. 4.
Telefon: (06-1) 343-0838 web: www.hieronymus-bock.hu e-mail: ulmuskft@gmail.com
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www.madebyzen.hu

Merüljön el a relaxációban a legfinoMabb
illattal gazdagítva, Melyet pazar fény 
ragyog be…

Merüljön el a relaxációban a legfinoMabb
illattal gazdagítva, Melyet pazar fény 
ragyog be…

Üdvözöljük a madebyzen™ 
aromadiffúzorok világában!

Lenyűgöző aromadiffúzoraink hő-, láng-, és füstmentes illatdiffúziót tesznek lehetővé. Az ultrahangos 
technikán alapuló eljárás hőmentes, nem károsodnak a terápiásillóolajokban lévő kémiai vegyületek, 
és így ezáltal megmaradnak azok pozitív tulajdonságai.  A nyugtatás és lazítás mellett térfertőtlenítésre, im-
munerősítésre, álmatlanság, stressz kezelésére is tökélet sen alkalmazható. Számos diffúzor a szagláson 
történő terápián túl az ősi gyógyító módszert, a fényterápiát is alkalmazza, ami befolyásolja a hangulatot és az 
általános mentális egészséget.
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Terápiás minőségű illóolajok• 
Hidrolátumok• 
Bázisolajok• 

Botanikai parfüm alapanyagok• 
Termékfejlesztés• 
Oktatás• 

www.aroma-botanica.hu

Az illatokon túl...
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SAjtból van a hold
Hajdu Kata - Hollódi Gergely

hAgyOmáNyOK     Aromatika magazin 2016. 3. EXTRA B 

Fotó: © 2016 Hajdu Kata
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B
óly környéke kiváló talajviszo-
nyainak köszönhetően ideális 
mezőgazdasági adottságokkal 
rendelkezik állattenyésztéshez. 
Régi hagyomány errefelé a szar-

vasmarha tenyésztés, amely a tejipar ráépü-
lését is jelentette. A török hódoltság alatt 
szinte teljesen elnéptelenedett helység 
1703-ban a Batthyányiak tulajdonába ke-
rült. Az 1848-49-es Szabadságharcot követő 
reformkorban került a terület a Montenuovo 
család birtokába, akik 1923-ban sajtkészítő 
üzemet alapítottak. A ’svájceráj’ névre ke-
resztelt, svájci mintára kialakított tehenészet 
kiváló minőségű tejet biztosított a rokfortsajt 
készítéséhez. A sajtkészítés során képződött 
savót a saját tenyésztésű sertések táplálá-
sához használták fel, amelyekből pármai 
sonkát készítettek. A II. világháború utáni 
államosításnak áldozatul esett Montenuovo 
birodalomból a sajtkészítés megmaradt és 
már szocialista vállalatként egészen 1999-
ig üzemelt is. Az itt készült ’rokfortsajt’ 
Márványsajtként került forgalomba, és csak 
itt állították elő egész Magyarországon. Az 
érlelést speciális, penicillinnel beoltott ér-
lelőhelységben végezték. Ma már nem gyár-
tanak márványsajtot hazánkban, a boltok 
polcain kapható kékpenészes sajtok mind 
importból származnak.

Egyszóval Bóly történelmileg is több 
szálon kötődik a sajtkészítéshez.  TS Tej Kft.-t 
a Borjádi Zrt. alapította, amely Borjádon és 
környékén, valamint az Ormánságban gaz-
dálkodik, emellett tejelő szarvasmarha te-
nyésztéssel is foglalkoznak saját telepükön. 
A legmodernebb technológiával felszerelt 
fejőházból évente körülbelül 4,2 millió liter 
tej kerül ki. Saját szemünkkel láttuk a kiváló 
körülmények között tartott állatállományt, 
sőt még a borjakat is megsimogathattuk. A 
vállalat 2009 óta a lakosság felé közvetle-
nül is értékesít tejet, amely tevékenységet 
2011-től a TS Tej lát el ma már közel 60 tele-
pülésre szállítva a friss tejet különleges boci 

Az AME ősszel Szigetváron megrendezett Illatos vándortúrájára tartva egy érdekes kitérőt tettünk Bólyra. Az 
1950-ig Németbóly nevet viselő, ma Bóly, Baranya megyében, Pécstől körülbelül 30 kilométerre kelet-délkeletre 
található. Itt látogattuk meg az AME egyik szakmai tagjának javaslatára a TS-Tej Kft. üzemét. Azért találtuk 
érdekesnek a témát, mert a cég a településre történelmi szempontból is jellemző tevékenységet élesztett újjá: 
manufakturális módszerekkel készít különböző tejtermékeket, többek között sajtokat, amelyeket aromás fűszer-
növényekkel is ízesítenek. Ahol pedig aromás fűszernövény van, ott az illóolajok is fontos szereppel bírnak.

mintázattal dekorált kisteherautóikkal.
Bólyra érkezve Boda Nóra marketing-

vezető várt minket az üzem bejáratánál, 
és  figyelmeztetett, hogy az üzembe csak a 
megfelelő ruházatban lehet belépni, ezért 
kaptunk köpenyt, lábvédőt és sapkát, hiszen 
az előírásoknak megfelelően első a higiénia! 

A batthyány-Montenuovo 
Mauzóleum bólyon. épült 
1879 és 1894 között carl 

Gangolf Kayser (1837–1895) 
osztrák építész tervei szerint. 

Fotó: Wikipedia Commons
Public domain - közkincs
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A beoltot tej 
Fotó: © 2016 Hajdu Kata

A kisüzemben többen dolgoznak, a munka 
pedig a frissen fejt tej megérkezésekor már 
korán reggel elindult. 9 óra körül, amire oda-
értünk, már javában forogtak az üstben a 
beoltott tejet lassan keverő lapátok.

Míg a lapátok forogtak addig Szonját 
és Katit kérdeztük a sajtkészítésről. Szonja 
évekkel korábban, a GYES alatt kezdett hobbi 
szinten sajtkészítéssel foglalkozni. Kati, aki 
tanácsadás végzett ott jártunkkor, 28 évig 
dolgozott a bólyi tejüzemben, ahol egyedül 
az országban készítettek márványsajtot. Az 
üzem 1999-ben a privatizáció idején szűnt 
meg, így eltűnt a magyar márványsajt is. Úgy 
beszél a sajtokról, az ízekről, hogy azonnal 
megéhezünk. Akár egy sommeliert hallgat-
nák a borokról!

Az üstbe egyszerre 500 liter tej fér, 
amiből attól függően, hogy milyen terméket 
készítenek, kb. 50-70 kilogramm lágy sajt, 

A beoltott tej kockázása
Fotó: © 2016 Hajdu Kata

nóra a munkálatokat figyeli
Fotó: © 2016 Hajdu Kata

A savó leöntése 
Fotó: © 2016 Hajdu Kata

Készülnek a fűszeres sajtok
Fotó: © 2016 TS Tej Kft.
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40-45 kilogramm félkemény sajt vagy 30 
kilogramm kemény sajt készül.

Amíg beszélgetéssel töltöttük az időt, 
a beoltott tej a megfelelő állapotba került, 
és Szonja egy ‘gereblyének’ tűnő eszközzel 
felkockázza a puding-szerű állapotba került 
tejet. A kockázás után az üstből a savót leen-
gedték. A többi kolléga már javában mossa 
a sajtkészítéshez használt kosarakat. Az íze-
sített sajtokhoz aromás fűszernövényeket 
használnak. A fűszerek kis tárolókban sora-
koznak a polcokon. Kakukkfű, kömény, kapor, 
csili és még számtalan fűszernövény várako-
zik, hogy a sajtba kerülhessen. A sajtban az-
tán, az aromák és illóolajok lipid jellegének 
megfelelően kioldódhatnak, és a növény va-
lódi ízét és illatát adhatja át a sajtnak. Az itt 
készült füstölt paranyica is mennyei!

Megtekinthettük még a sófürdős ká-
dat, amelyben az érlelés előtt a félkemény 
sajtot megfürösztik, aztán viasszal vonják 
be, végül az állandó hőmérsékleten tempe-
rált érlelőhelyiségben egy éven át érlelik, 
majd indulhat a boltok polcaira.

Az üzemből, amelyet a Bólyi Település- 
fenntartó Kft.-től bérelnek, kifelé tartva kós-
tolótálcát kaptunk a zamatos sajtokból, de 
mielőtt tovább indultunk volna Szigetvárra 
még meglátogattuk a Bólytól mindössze 5 ki-
lométerre található Borjádi Zrt. tehenészetét, 
ahonnan a tej érkezik. Megmutatták a leg-
újabb borjakat és az egyik éppen egy kiállítás-
ra felkészített tehenet is. Háromnapos Illatos 
vándortáborunk alatt a résztvevők többször 
csemegézhettek a tényleg kézzel készített, il-
latos fűszernövényekkel ízesített sajtokból.

A jövő egyik várományos 
bocija a borjádi telepen
Fotó: © 2016 Hajdu Kata

Kézzel készül a friss vaj is 
Fotó: © 2016 Hajdu Kata

Az fűszernövényekkel készített 
sajtok darabolás alatt 

Fotó: © 2016 TS Tej Kft.

füstölőben a paranyicák 
Fotó: © 2016 TS Tej Kft.
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Illatos karácsonyi takarítás
Schütz Gabriella

Fotó: www.pixabay.com
Public domain
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‘Mindenre jó spricni

Töltsünk meg egy egy literes spric-
celős flakont meleg vízzel, melyben felol-
dunk két evőkanál mosószódát, két-három 
evőkanál folyékony szappant, és 40 csep-
pet a választott illóolajokból (citrom, euka-
liptusz, cirbolyafenyő, lavandin, grapefruit 
stb.). Fújjunk párat a kezelendő felületre, 
dörzsöljük meg azt egy tiszta szivaccsal, 
majd öblítsük le. Használjuk bátran csem-
pén, üvegen, odaégett edényeken, ám ke-
rüljük a fa, alumínium, festett, vagy lakko-
zott felületeket.

Az ünnepekre készülve természetes igényünk, hogy nem csak szép ruhát öltünk magunkra, de a házat, a lakást 
is tisztává varázsoljuk, rendet rakunk. Az illóolajok hatékony segítőink lehetnek, lássunk csak néhány kipróbált 
trükköt, tippet, és receptet!

A
mai tudatos vásárlónak 
már nem kell elmagyarázni, 
hogy a boltok tisztítószere-
ket kínáló polcain a legtöbb 
esetben csak vegyszereket, 

mérgeket, az egészségre káros anyagokat 
tartalmazó tisztítószereket lehet kapni, me-
lyek illatosítását is szintetikus úton oldot-
ták meg. Ezek belélegzése, vagy a bőrrel 
való érintkezése, akár veszélyes is lehet. 
Éppen ezért nyertek teret nagyanyáink jól 
bevált barátai, a mosószóda, a szódabikar-
bóna, a szappan vagy az ecet. Nem csak 
hatékonyan tisztítanak értő kezekben, de a 
környezetünkre sem károsak, úgy ahogy az 
egészségre sem. Ha mindezeket ötvözzük 
az illóolajok fertőtlenítő, kellemes illatot 
árasztó, jókedvre derítő tulajdonságaival, 
akkor hamar akár fillérekből megoldhatjuk 
a nagytakarítást, úgy, hogy még közben él-
vezzük is az átalakulást, ami a takarítással 
jár, a káoszból rend lesz, a koszt felváltja a 
tisztaság, az áporodott levegő élettel, fris-
sességgel telik meg.

illatos tisztító paszta

Keverjünk össze 85 g fehér vagy 
zöld agyagot, 60 g folyékony szappant és 
szintén 60 g szódabikarbónát, illetve 35 
csepp illóolajat, a legjobb a citrom, a citro-
mos eukaliptusz, a teafa vagy a lavandin, 
illetve ezek keveréke. Ha túl masszív, vagy 
sűrű lenne a pasztánk, akkor nyugodtan 
könnyíthetünk rajta 2-3 g víz hozzáadá-

Ha mindezeket ötvöz-
zük az illóolajok fertőtlení-
tő, kellemes illatot árasztó, 
jókedvre derítő tulajdon-
ságaival, akkor hamar akár 
fillérekből megoldhatjuk a 
nagytakarítást, úgy, hogy 
még közben élvezzük is az 
átalakulást, ami a takarítás-
sal jár, a káoszból rend lesz, 
a koszt felváltja a tisztaság, 
az áporodott levegő élettel, 
frissességgel telik meg.

Grapefruit (Citrus paradisi)
- takarításra is kiváló 
és megfizethető illóolaj.
Fotó: © liz west
www.flickr.com/photos/calliope
Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)
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csigás présgép munkában
Kép: © 2016 Hajdu Kata

sával. Jól keverjük össze a hozzávaló-
kat, hogy homogén masszát kapjunk, 
ami nem folyik, majd töltsük egy lapos 
tálba, és hagyjuk száradni 24 órán ke-
resztül. Száraz állapotban sokáig eláll, 
és bevethetjük a legmakacsabb szeny-
nyeződések eltüntetésénél is. Ekkor 
egy nedves szivacs segítségével dör-
zsöljük be a kezelni kívánt felületet, 
majd várjunk pár percet, és öblítsük 
le. Használhatjuk műanyagon, üvegen, 
kerámián, ám fa és alumínium felülete-
ken ne alkalmazzuk.

ragyogjanak az ablakok

Egy egy literes kiürült spriccelős 
flakonba töltsünk egy harmadáig 10%-
os ételecetet, és két harmad vizet. Ha 
kedvünk tartja, adjunk a keverékhez 20-
40 csepp illóolajat (grapefruitot, citro-
mot, vagy bármelyik eukaliptuszt). Hasz-
nálat előtt rázzuk fel, majd spricceljük 
a kezelendő felületre, legyen az tükör, 
üveg, inox, vagy króm. Egy tiszta száraz 
kendővel dörzsöljük meg, majd szárítsuk 
cseppmentesre a felületet, had ragyog-
janak és illatozzanak az ablakok, tükrök. 
Ne alkalmazzuk márványon, vagy kőből 
kirakott felületen.

átjárható csatornák

Érdemes akkor is tisztán tartani a le-
folyókat, ha éppen nincs dugulás, hiszen a 
karbantartással megelőzhetjük a bajt. A ka-
rácsonyi nagytakarítás előtt mindenképp, 
de havonta legalább egyszer érdemes a 
következő tisztítást elvégezni. Öntsünk 
2-3 evőkanál mosószódát a lefolyóba, 
majd pár perce elteltével egy deci forró 
vízzel mossuk a lefolyócsőbe. Újabb pár 
perc várakozás után öntsünk két deciliter 
20%-os ecetet, 5 csepp teafa és 5 csepp 
citrom illóolajat az egészre, majd öblítsük 
le forró vízzel.

felmosásból ötös

A forró vízzel teli vödörben oldjunk 
fel két evőkanálnyi mosószódát, és egy 
evőkanálnyi folyékony szappant, majd 
adjunk a keverékhez 10-30 csepp illó-
olajat (citromot, erdei fenyőt, teafát, le-
vendulát, grapefruitot, babért). Mossunk 
fel a szokott módon az előtte felporszí-
vózott, vagy felsepert felületen.

Fotó: © Benjamin Reay
www.flickr.com/photos/benjreay

Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)
size cut -megvágva

Tiszta, friss szőnyegek

A szőnyegekkel valóságos csodát 
tesz a szódabikarbóna. Érdemes felszórni 
vele a padlót fedő drapériákat, akár bele is 
dörzsölhetjük finoman a szálak közé, majd 
hagyjuk hatni egy órán keresztül. Aztán por-
szívózzuk ki alaposan a szőnyeget, végül 
illatosítás gyanánt finoman szétspriccelhe-
tünk a tiszta szőnyegen egy kis geránium, 
teafa, esetleg eukaliptusz hidrolátumot.

illatozó szemetes

Érdemes a kukát is alaposan kisú-
rolni pár evőkanál mosószóda és forró 
víz segítségével. Később időről időre, 
amikor friss szemeteszsákkal béleljük 
a kukát, tegyünk annak az aljára egy 
evőkanálnyi szódabikarbónát, melyet 
illatosíthatunk pár csepp illóolajjal, 
például citrommal, vagy citromos euka-
liptusszal.
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Amikor a vasalás mosolyra fakaszt
Mielőtt a vasalót szeretnénk hasz-

nálni, hogy szépek és gyűrődésmentesek 
legyenek az ünneplők, érdemes a vasaló 
tartályát ecet és víz fele-fele arányú keve-
rékével feltölteni, és egy törölközőt átva-
salni vele, hogy a vasaló is megtisztulhas-
son. Vigyázat, az ecetes vízből keletkező 
pára csípheti a szemeket! Ezt követően 
töltsük fel a vasaló vízzel teli tartályát, 
amelybe nyugodtan tehetünk pár csepp 
illóolajat, mely nem csak megkönnyíti és 
szebbé teszi a vasalással töltött időt, de az 
ünneplőket is illatosítja. A legjobb válasz-
tás erre a geránium, a fenyő, a lavandin, 
vagy az ilang-ilang.

végül engedjünk teret az illatoknak

Ha végeztünk a karácsonyi nagytaka-
rítással, ne feledkezzünk meg lakásunk il-
latosításáról sem. Cseppentsünk pár csepp 
illóolajat a fürdőszobába, szekrényekbe 
tett hidegpárologtatókra, azaz a kis kerá-
miákra, vagy használjunk illatpálcikákat, 
és persze diffúzort, mely a legkényelme-
sebb és leghatékonyabb módja az illóolaj-
ok légtérbe juttatásának. Az esszenciális 
olajok párologtatásához karácsonykor a 
legideálisabb a fahéj, a gyömbér, a szeg-
fűszeg, a kardamom, és az édes narancs 
illóolajak.

Kardamom (Elettaria cardamomum)
Karácsonyi illatkeverékekbe is illik.

Fotó: www.pixabay.com
Public domain

édes narancs (Citrus sinensis)
felmosás után jó kedvű a lakás! 

Fotó: www.pixabay.com
Public domain
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Fenyőtűméz, ahogy én készítem
Schütz Gabriella

Fotó: www.pixabay.com
Public domain
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Igaz, a fenyőmézet a méhek készítik, de a kora tavasszal hajtó, friss, megnyúlt hajtásvégeiből, - melyet helyte-
lenül rügyeknek nevez a köznyelv - mi magunk is készíthetünk akár egész évre elegendő vitaminbombát. Ehhez 
nem is kell mást tennünk, mint felírnunk a naptárba, hogy amint elköszönünk áprilistól, ne felejtsünk el majd a 
kirándulások alkalmával szüretet tartani a fenyőerdőben!

hogy ne maradjon az üvegben légbuborék, 
illetve kiszabadulhasson a tűlevelek sejtjei 
közül az ott elraktározott illóolaj. Lezárva 
legalább hat héten át macerálom a mézet 
meleg, napos helyen, majd az idő leteltével 
leszűröm a mézet és tiszta üvegekbe töl-
töm. Ahhoz, hogy ez a művelet könnyebb 
legyen, néha meleg vízbe állítom a dunsz-
tosüveget a szűrés megkezdése előtt, hogy 
folyékonyabbá váljon a méz. Végül a mézes 
hajtásvégeket leforrázom, és teának meg-
iszom, így nem vész kárba egyetlen csepp 
sem. Nem csak akkor eszem a fenyőtű 
mézből, vagy adok a gyerekeknek, ha már 
fáj a torkuk, vagy elkezdenek köhögni, ha-
nem akkor is, amikor megerősítésre, vagy 
támaszra van szükségük. A tapasztalat sze-
rint a fenyőtűméz ebben is segíteni tud.

A
z erdei fenyő (Pinus 
sylvestris) levelei, tobozá-
ban található magjai, sőt a 
kérge is ehető. (Nem igaz 
ez azonban minden fenyő 

fajra, így legyünk óvatosak). A meghosz-
szabbodott, friss hajtásvégek különböző 
kivonatait már régóta használják köptető 
hatásuk miatt, leginkább hurutos megbe-
tegedések kezelésére, de teát is szoktak 
belőle főzni.

Az első kirándulások alkalmával min-
dig szedünk az erdei fenyő megnyúlt haj-
tásvégeiből egy kisebb kosárnyit. Hazaérve 
nagyobb dunsztos üvegekbe rakom azokat, 
majd felöntöm mézzel, leginkább erdei, 
vagy vegyes virágmézzel. Egy fakanál se-
gítségével jól megnyomkodom az egészet, 

Lezárva legalább hat héten át 
macerálom a mézet meleg, napos 
helyen, majd az idő leteltével le-
szűröm a mézet és tiszta üvegekbe 
töltöm. Ahhoz, hogy ez a művelet 
könnyebb legyen, néha meleg 
vízbe állítom a dunsztosüveget 
a szűrés megkezdése előtt, hogy 
folyékonyabbá váljon a méz.

Fotó: www.pixabay.com
Public domain
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Csakratisztítás illóolajokkal
Rosta Zsuzsanna

Konark csakra, nap temploma,  
Konark, india

Fotó: © Neeraj K Patel 
www.flickr.com/photos/neerajkpatel

Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)
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Spirituális utazásunk során csakráink tükrözik energiamezőnk állapotát. Abban az esetben, ha a fizikai testet 
körülvevő energiamező sérül, a testünk élénksége, ereje és általános egészségi állapota megromlik. Az aroma-
terápia egy olyan kiegészítő gyógymód, mely remekül alkalmazható más megszokott, fizikai tüneteket kezelő 
módszerekkel együtt. Mikor az energiatestek energiái megerősödnek és aktivizálódnak, meggyorsul a fizikai test 
felépülése. Az illóolajos fürdők tisztító hatása fizikai, érzelmi, mentális és szellemi reakciókat von maga után.

a gyökércsakrából kiindulva halad a 
koronacsakra irányába, mintegy összefüggő 
láncra fűzve azokat. Mivel mindegyik csakra 
a vele szomszédos csakrákon felül a test 
több pontjával – szervével – is kapcsolat-
ban van, ez a kapcsolat alkotja a „működő 
egészet”. Belátható, hogy ezek bármelyiké-
nek nem megfelelő működése – az elszen-
vedett energiahiány miatt –, felboríthatja 
az élet egyensúlyát, azaz betegségeket 
okozhat. Ha a csakra normálisan működik 
(vagyis az óramutató járásával megegyező 
irányba forog), akkor a csakra nyitott, így fel 
tudja venni a környezetből az energiát.

A csakrák és nádik a rossz életvitel 
és étkezési szokások, a téves észlelés és a 
negatív karmának köszönhetően az egyen-
súlyból kibillennek. Ez a zavar, hatással 
van egy egyénre fizikálisan, mentálisan, 
érzelmileg és lelkileg. A negatív gondolati 
minták pedig megteremtik a negatív élet-
helyzeteket. Minden csakrának van helyes 

A
csakra szó szanszkrit kife-
jezés, és kereket jelent. A 
csakra forog, emiatt úgy 
néz ki, mint egy mozgó 
kerék. Valamennyi kerék 

szüntelenül forog, és mindegyikük kö-
zéppontjába folyamatosan áramlik az erő 
a magasabb világokból. A csakrák vagy 
erőközpontok, az indiai filozófia szerint 
egymással összefüggő pontok, amelyeken 
keresztül az ember testében hullámzik az 
energia, a prana. A csakrák a gerinchez és 
az idegrendszerhez különböző mirigyeken 
és idegdúcokon keresztül kapcsolódnak. 
A teljes csakrarendszer rendkívül össze-
tett: 7 fő, és több mint 300 kisebb csakra 
van az emberi testben. A testen kívül is 
elhelyezkedik néhány nem-fizikai csakra. 
A csakrarendszernek és a rendszer háló-
zatának részletes térképét évezredeken 
keresztül használták a keleti gyógyításban 
és miszticizmusban. A csakrák az óramutató 
járásával megegyező irányban forognak, ha 
környezetükből energiát vesznek fel, ellen-
kező irányba, ha energiát adnak le.

Az 1. a gyökércsakra (alap) a gerinc-
oszlop alsó végénél, a 2. a szexcsakra (szak-
rális) a köldök alatt, a 3. a napfonatcsakra 
(solar plexus) a köldök fölött, a 4. a 
szívcsakra a szívnél, az 5. a torokcsakra 
a toroknál, a 6. a homlokcsakra (harma-
dik szem) a szemöldökök között és a 7. a 
koronacsakra a fejtetőn található. A hét 
csakra olyan összefüggő rendszert alkot, 
mint a naprendszerünk. Testünk az Uni-
verzum leképeződése, s ez utóbbit szintén 
tekinthetjük egy hatalmas testnek, amely-
nek hét energiaközpontja van. A kozmosz 
hét energiaközpontját az ókoriak a nap-
rendszer hét klasszikus planétájával azo-
nosították. A fizikai síkon megközelítőleg 
az endokrinrendszerrel esnek egybe.

A hét nagy csakra ugyan nem ész-
lelhető anatómiai értelemben, ám meta-
fizikai úton összeköttetésben áll a fizikai 
test bizonyos rendszereivel. Az energia 

’Avalon csakrák’
Kép: © Det Springende Punkt
www.flickr.com/photos/118645806@N08
Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

A csakra forog, emiatt úgy 
néz ki, mint egy mozgó kerék. 
Valamennyi kerék szüntelenül 
forog, és mindegyikük közép-
pontjába folyamatosan áramlik 
az erő a magasabb világokból. A 
csakrák vagy erőközpontok, az 
indiai filozófia szerint egymás-
sal összefüggő pontok, amelye-
ken keresztül az ember testében 
hullámzik az energia, a prana.
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működése, ami természetesen nagyon 
komplex, van alulműködése és túlműködé-
se is. Energiamezőnket sok egyéb tényező is 
károsíthatja, ilyenek a gyermekkori bántal-
mak, krónikus és súlyos betegségek, műté-
tek, fizikai, érzelmi, mentális vagy szexuális 
bántalmazások, gyógykezelések, robbanás, 
szennyeződés, sugárzás, táplálékláncba ke-
rült vegyszerek vagy nehézfémek.

A csakratisztítás elsődleges feladata, 
hogy az érzéseket és a gondolatokat, me-
lyek az elzáródást okozták felszínre hozzák, 
majd megfordítsák a polaritását. A blokkok 
leggyakrabban régi traumák, félelmek, szo-
rongás, stresszhelyzetek, bánat, konfliktu-
sok vagy régóta fennálló negatív érzelmi 
vagy gondolati minták miatt alakulnak ki. 
Egyes esetekben ezek az okok lehetnek 
karmikusak is, akár előző életekből hozott, 
megoldásra váró feladatok.

A tisztításukra többféle technika áll 
rendelkezésünkre: meditáció, kristály-
gyógyászat, drágakő terápia, elemekkel 
való munka, aromaterápia (illóolajok), Bach-
virágterápia, csakracseppek, hangterápia 
(hangtálak segítségével) vizualizáció, jóga 
gyakorlatok, különféle indiai módszerek, 
deeksha energia, színterápia, reiki, ima stb. 
Egyes módszerek alkalmazása szakember 
segítségével történik. A rendszeres, rövid 
reggeli meditáció, az aromaterápiás fürdő 
vagy a megfelelő színű öltözék kiválasztása 
viszont egyszerű, mégis hatékony, biztosan 
változást hozó önálló vállalkozás. Bizonyos 
módszerek inkább az aura bizonyos rétege-
iben megnyilvánuló energiamintára hatnak, 
mások egy-egy csakrához tartozó testszel-
vényben tisztítanak. Ezért érdemes több 
technikát is kipróbálni, hogy a kívánt hatás 
megvalósuljon.

Az illóolajos csakratisztítás összemér-
hetetlen más terápiák által prezentált ered-
ményekkel. Ennek oka, hogy az illóolajok 

megszentelt anyagok, így képesek a meg-
foghatatlan burkokat a legbámulatosabb 
módon meggyógyítani. Az illóolajak képe-
sek összekapcsolni bennünket a legbelsőbb 
énünkkel. Az összes testünket fénnyel töltik 
meg. Az illóolajok azok az egyedüli, legfon-
tosabb elemek, melyek az emberek számá-
ra az egyéni fejlődési folyamatuk meggyor-
sításának eszközeit biztosítják. Ragyognak, 
elűzik a sötétséget és a negativitást az em-
ber fizikai és mentális testéből. Tisztító ha-

tásuk által lehetővé teszik a lélek számára, 
hogy fényesen ragyoghasson.

Az illóolajokat többféleképpen is fel-
használhatjuk. Válasszunk ki a csakrához 
tartozó illóolajok közül egy olyat, amelyik-
nek az illata a legkellemesebb a számunk-
ra.

A gyökércsakrához hozzárendelhető 
illóolaj az, amelyik megszilárdít, megerősít 
és egyensúlyba hoz, erre alkalmas a pacsuli 
(Pogostemon cablin), a vetiverfű (Vetiveria 
zizanoides) és a kerti kakukkfű (Thymus 
vulgaris).

A szakrális csakrához bármely ér-
zéki, erotikus vagy melegítő illóolaj 
használható, ilyen a szantálfa (Santalum 
austrocaledonium), a gyömbér (Zingiber 

csakra kövek 
Fotó: © Lindsay
www.flickr.com/photos/lindsaydeebunny
Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Pacsuli (Pogostemom cablin)
levelek a Kula Ace Hardware and 
nursery kertészetben, Maui, Hawaii 
Fotó: © Forest and Kim Starr
www.flickr.com/photos/starr-environmental
Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)
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csakrák
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(végbél és 

a nemi szerv
között)

keresztcsont
magassága

a köldök alatt

köldök felett
kb. 2 ujjnyira

mellkas 
közepe,
a mellek

között

gége
tájékán

homlok 
közepén

fejtető
közepén

narancs

víz

sárga

Tűz

zöld

levegő

kék

éter

lila

-

ibolya / fehér /
arany

-

Elhelyezkedése

Eleme

fizikai
szerve

érzelmi
feladatok

Aromaterápia

Kristályterápia

fitoterápia

1. csakra
Gyökércsakra

2. csakra
szakráliscsakra

3. csakra
napfonatcsakra

4. csakra
szívcsakra

5. csakra
Torokcsakra

6. csakra
Homlokcsakra

7. csakra
Koronacsakra

gerinc, cson-
tok, végbél, 

láb, vér 
vastagbél

vese, ivar-
szervek, me-
dence, nyirok 
rendszer, vér

gyomor, máj, 
lép, emész-
tőrendszer, 
vegetatív 

idegrendszer

szív, tüdő 
alsó tájéka, 

mellkas, 
kéz, bőr

tüdő, hörgők, 
nyelőcső, 

nyak, gége, 
állkapocs

fülek, orr, 
kisagy, 

szemek, arc, 
melléküregek

nagyagy, 
koponya

biztonság, 
gyengeség, 

önértékelés, 
stabilitás, 

erő

szenvedély,
félem, 

gyengédség,
kreativitás

harag,
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hatalom, 

önértékelés

szeretet, 
áldozat, 
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önzetlenség

nyitottság, 
igazság, 

kifejezés,
őszinteség

felismerés, 
kétkedés,
intuíció,

tisztánlátás

eggyé válás,
cinizmus,

hit,
tudatosság

mirha, pa-
csuli, vetiver, 
rózsafa, kerti 

kakukkfű, 
tömjén, 

ilang-ilang

jázmin, 
szantálfa, 
gyömbér, 

édeskömény, 
majoranna

édeskömény, 
kerti izsóp, 
majoranna, 
kardamom, 

citrom, 
grapefruit, 
bazsalikom

geránium, 
rózsa, 

bergamott, 
ilang-ilang, 

jázmin, 
levendula

eukaliptusz, 
bazsalikom, 
kerti izsóp, 
borsmenta, 

teafa, 
koriander

rozmaring, 
boróka, citrom, 

erdei fenyő, 
olasz szal-
magyopár, 
kakukkfű, 
m. zsálya

tömjén, 
rózsafa, 
jázmin, 

rózsa, neroli, 
atlaszcédrus

gránát, 
hematit, 

vörös jáspis

karneol, 
holdkő, 
szárder

borostyán, 
citrin, 

tigrisszem

malachit, 
smaragd, 

zöld turmalin

akvamarin, 
kalcedon, 
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lápiszlazuli, 
zafír, 

szodalit

ametiszt, 
hegyikristály, 

gyémánt

ginseng, 
gyermeklánc-

fű gyökér, 
bojtorján

körömvirág, 
édeskömény, 
édesgyökér

orvosi ziliz, 
gyömbér, 

borsmenta

galagonya, 
kakukkfű, 

bazsalikom

vörös lóhere, 
citromfű, 
martilapu

szemvidítófű, 
boróka, 

rozmaring

Astragalus 
gyökér, 

levendula, 
lótusz, 

gotu kola
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Angela Gentner–Günther Hohenberger 
(2013): Gyógyító kristályok lexikona. Bioen-
ergetic Kiadó, Budapest.
Emma Mildon (2016): Útkeresők kézikönyve. 
Édesvíz Kiadó. Budapest.
C.W. Leadbeater (2006): A csakrák. Magyar 
Teozófiai Társulat, Budapest.
Jade Shutes (ford. és szerk. Hollódi Gerge-
ly): Illatos utakon, armaterápiás alapkurzus 
jegyzet, The East-West School for Herbal 
and Aromatic Studies, Chapel Hill, NC, USA
Milli D. Austin (1997): A gyógyító fürdők. 
Forever Kiadó, Pilisszentiván.
Gill Farrer-Halls (2008): Az aromaterápia 
bibliája. Alexandra, Pécs.
Natural chakra healing: Forrás: http://natu-
ralchakrahealing.com/chakra-herbs.html

2004-ben végeztem Esztergomban a Vitéz János Római Katolikus 
Tanítóképző Főiskolán kommunikáció-művelődésszervező szakon. 
Az utóbbi években érdeklődésem a természetgyógyászat felé for-
dult. Reiki, fitoterápia, aromaterápia, ájurvéda, Bach-virágterápia 
tanfolyamokat végeztem.  Szívesen írok minden témában, ami az 
egészséges életmód megőrzésével kapcsolatos. Célom, hogy fel-
keltsem a figyelmet az alternatív gyógymódok iránt.

Felhasznált irodalom

Atlaszcédrus (Cedrus atlantica)
illóolaj a koronacsakra tisztításához
Fotó: © asands 
www.flickr.com/photos/asands
Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

officinale) és a majoranna (Origanum 
marjorana). 

A napfonatcsakrához, minden védel-
mező, kiegyensúlyozó, tisztító illóolaj meg-
felelő, ilyen az édeskömény (Foeniculum 
vulgare var. dulce), a citrom (Citrus limon), 
és a bazsalikom (Ocimum basilicum).

A szívcsakrához, a szeretet érzését 
kiváltó illóolajat válasszunk, ilyen a gerá-
nium (Pelargonium graveolens), az ilang-
ilang (Canaga odorata), és a rózsa (Rosa 
damascena).

A torokcsakrához önkifejezésünket 
felszínre hozó illóolajak segítenek, ilyen 
az eukaliptusz (Eucalyptus globulus), a tea-
fa (Melaleuca alternifolia) és a koriander 
(Coriandrum sativum).

A homlokcsakrához a koncentrációt 
és az intuíciót segítő illóolajok tartoznak, 
ilyen az erdei fenyő (Pinus sylvestris), a roz-
maring (Rosmarinus officinalis) és az olasz 
szalmagyopár (Helichrysum italicum).

A koronacsakrához a bölcsességet 
megtestesítő illóolajak javasoltak, többek 
közt a tömjén (Boswellia carterri), a neroli 
(Citrus aurantium var. amara) és az atlasz-
cédrus (Cedrus atlantica).

Ezek segítségével pár perc alatt fel-
tölthetjük egész energetikai rendszerün-
ket. Elég csak egyszer beleszippantani az 
illóolajba, és máris kifejti a hatását. Pá-
rologtatással például, ha aromamécsest, 
vagy aroma diffúzort használunk, akkor 
nemcsak jó illat lesz a lakásban, hanem 
észrevétlenül erősítjük a gyenge csakrákat. 
Masszázsolajba is keverhetjük, de kozme-
tikumokba is tehetünk pár cseppet a meg-
felelő illóolajból.

Ha a fürdővizünkbe szeretnénk ke-
verni, akkor mindig oldjuk fel előtte az il-
lóolajat emulgeátorban, (méz, tej, tejszín, 
tejföl, növényi olaj) mielőtt a kádba rakjuk.  
A fürdővízhez gyógyteát és kristályokat is 
adhatunk. A fürdő akkor a leghatékonyabb, 

ha minden csakránk a víz alá kerül.
A fürdőzés alkalmazásának egyik fő 

célja, hogy kapcsolatba kerüljünk a belső 
énünkkel. Amint az ember a víz alá merül, 
elindul az aura (energiamező) tisztulása, a 
figyelem a bensőre irányul. Megkezdődik 
az utazás a lélek felé vezető úton és szem-
be tudunk nézni legbelsőbb félelmeinkkel. 
Elmerülni egy illóolajos fürdőben olyan, 
mintha folyékony fényben lubickolnánk.



31

SZERINTÜNK IGEN ! 

 

 
TUDTAD HOGY TÖBB FAJTA LEVENDULA 

LÉTEZIK? 
 

SZERINTED AZ ÉVJÁRAT ÉS A TERMŐHELY 
MEGHATÁROZZA A MINŐSÉGET? 

 
SZERINTÜNK IGEN ! 

www.szomodilevendulas.hu  
 

LAVANDULA     
        REVOLUTION 

ILLÓO LAJ  A TERMELŐTŐL  



32

Rendhagyó mézeskalács illóolajokkal
Aroma Botanica

Fotó: © Hajdu Kata

AROmAKONyhA     Aromatika magazin 2016. 3. EXTRA B  
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HOZZáVALóK:

2000 g liszt,
500 g porcukor,
700 g méz,
250 g vaj,
8 tojás,
2 púpos teáskanál szódabikarbóna,
1 kávéskanál szalakálé.

FűSZEREK:

4-5 evőkanálnyi fűszerkeverék (fahéj, szegfűszeg, gyömbér, csillagánizs) vagy mé-
zeskalács keverék.

Az alapanyagokat jól összedolgozzuk, nagyon finom jól formázható, ízletes mézes-
kalácstésztát kapunk. A karácsonyfa díszítésre szánt mennyiséget, 600 g tésztát, 
kimérjük, és két egyenlő részre osztjuk.

A karácsonyi ünnepekre kiváló hangolódás a család apraja és nagyja örömére egy kis mézeskalácssütés. Kedves olva-
sóknak pár rendhagyó recepttel kedveskedünk az Aroma Botanica nevében. Az alaprecept mindkét esetben ugyanaz.

Az első illóolaj-keverék, amelyet az egyik adaghoz hozzágyúrunk:

1 csepp fahéjlevél (Cinnamomum zeylanicum),
1 csepp szerecsendió (Myristica fragrans),
3 csepp gyömbér (Zingiber officinale),
10 csepp édes narancs (Citrus sinensis).

A második adag tésztához hozzáadott illóolaj szinergia pedig:

½ csepp benzoin (Styrax benzoin),
1 csepp ilang-ilang  (Cananga odorata),
3 csepp ciprus (Cupressus sempervirens),
8 csepp piros grapefruit (Citrus x paradisi).

ILLóOLAJ SZINERGIA VARIáCIóK

Ezután a családtagokkal, gyerekekkel és / vagy barátokkal együtt kedvünkre formázhatjuk, díszíthetjük, 2-4 perc alatt közepes 
fokozaton megsütjük, és időközben élvezhetjük a finom illatokat.

Kellemes, békés, illatos karácsonyi ünnepeket kívánunk!                                                                                            Aroma Botanica

Fotó: © Hajdu Kata
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Almatorta fahéj-narancsos illattal
Brassai Adrienne

Fotó: © Hajdu Kata
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A karácsonyi illatok a boldog gyermekkort idézik elő, az illatos süteményeket, a várakozás örömteli izgalmát. Az 
emlékekkel harmónia költözik a szívünkbe. A 100%-os, természetes karácsonyi illatkompozícióink visszarepítenek a 
gyermekkorunk téli időszakába, és segítenek ráhangolódni az ünnepre. Meggyújtjuk a gyertyákat és tűzhelyeket. A 
fenyőfélék, a fahéj és a narancs illata árad szét otthonunkban, a biztonság és a kényelem érzése tölt el bennünket. 
A Primavera téli és karácsonyi keverékei, illetve a fahéj, a narancs, a kardamom, a szegfűszeg rügy, a piros mandarin 
illóolajok és a tonkabab kivonat biztosítják ezt.

HOZZáVALóK EGY 21 CM áTMÉRőJű SÜTőFORMáHOZ:

4 réteslap,
2 teáskanál vaj,
4 evőkanál juharszirup,
2 db citrom leve vagy 3 ek citromlé,
3 közepes alma,
2 teáskanál mazsola,
2 ek narancslikőr.

ILLóOLAJOK AZ íZESíTÉSHEZ:

1 csepp ’Fahéj-Narancs’ Primavera esszencia (ha nincs ilyen kész szinergiánk, ak-
kor használjunk 1 cseppet 1 csepp fahéjlevél (Cinnamonum zeylanicum) illóolaj 
és 10 csepp édes narancs (Citrus sinensis) illóolaj keverékéből.
1 csepp tonkabab kivonat (Dipterix odorata),
1 csepp édes narancs (Citrus sinensis),
1 csepp piros mandarin Citrus reticulata),
1 csepp zöld mandarin (Citrus reticulata).

DíSZíTÉSE (OPCIONáLIS): alma, narancs, mandarin, goji bogyó vagy egyéb aszalt gyümölcsök, magok.

ELKÉSZíTÉSE:

A mazsolát beáztatjuk a narancslikőrbe kb. 40 percre és félretesszük. A megtisztított kimagozott almát egyforma vékony karikákra szele-
teljük, és beletesszük egy porcelán tálba. A kifacsart citromok levében jól elkeverünk 1 csepp édes narancs és 1 csepp piros mandarin 
illóolajat, majd az elegyet ráöntjük az almaszeletekre, összeforgatjuk vele, és állni hagyjuk 5 percig frissen tartó fóliával letakarva, hogy az 
illóolajok ne párologjanak el.

A Fahéj-Narancs Primavera esszenciát, a zöld mandarin illóolajat és a tonkabab kivonatot egy kis tálkában jól elkeverjük a juharsziruppal. 
A vajjal kikent formát kibéleljük két,vagy három rétegre hajtott réteslappal, amelyet egyenletesen megkenünk az illóolajos juharsziruppal. 
Elrendezzük a formában az almaszeleteket, és rászórjuk az előáztatott mazsolát. A réteslapokat, a juharszirupot és az almát tovább rétegez-
zük, végül réteslappal zárjuk. A legfelső réteslap tetejét olvasztott vajjal bekenjük. Sütés előtt, ha kedvünk tartja, díszíthetjük vékony szele-
tekre vágott, hámozatlan almával, nagyon vékony narancs- vagy mandarinszeletekkel és aszalt goji bogyókkal. A rétes tortát előmelegített 
sütőben 210 oC fokon, a középső tálcára helyezve, alul-felülsütéssel 20 perc alatt készre sütjük.

        áldott Békés Ünnepeket kívánok!
      
         Brassai Adrienne 
                   Aromaszakértő (Primavera Magyarország)

Aromatika magazin 2016. 3. EXTRA B      AROmAKONyhA
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Készítsünk ápoló fürdőgolyót karácsonyra!
Schütz Gabriella

Fotó: © JizaDiva 
www.flickr.com/photos/jizasanchez

Attribution-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0)
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Nincs is annál nagyobb öröm, amikor olyan dolgot ajándékozunk szeretteinknek, melyek minőségiek, szemet 
gyönyörködtetőek, élvezetet nyújtanak, saját kézzel készítettük őket, szeretettel fűszerezve, és még az egész-
ségüket is szolgálják. Melyik az az ajándék, ami mindezekkel a tulajdonságokkal bír, és akár kisgyerekekkel is 
elkészíthetjük együtt? Ez nem más, mint a megunhatatlan fürdőbomba

HOZZáVALóK:

50 g szódabikarbóna
25 g citromsav (étkezési, finom szemcséjű)
25 g étkezési keményítő
15 g hidegen sajtolt növényi olaj, vagy vaj

ELKÉSZíTÉS:

A hozzávalókat keverjük el egy nagy tálban, gyúrjuk össze, az illóolajat a végén 
adjuk hozzá. Formázzunk kis golyókat. Ha nem áll össze, öntsünk hozzá még bá-
zis olajat. A lényeg, hogy vizet semmiképp ne használjunk, hiszen akkor elkezd 
pezsegni, és szétesik a golyónk. Szilikon formába is belenyomkodhatjuk a kész 
masszát. A fürdőbombákat hűvös, de páramentes helyen két-három órát hagyjuk 
száradni. Ezek után már csak átlátszó fóliába kell csomagolni, és felcímkézni.

A fürdőbomba alapreceptet teljes 
mértékben személyre szabhatjuk, akár az 

illatokat, akár a felhasznált kiegészítő és 
adalék anyagokat, sőt még az adott bőrtí-
pus szerint alkalmazott hidegen sajtolt ola-
jokat tekintve. Ez rendkívüli szabadságot 

adhat, és valódi ajándék reményét kelti.
így tehát lássunk néhány fürdőbomba 

ötletet a teljesség igénye nélkül:

variációk egy témára

lEvEndulás áPOló - nyuGTATó

KAKAós-nArAncsOs MEnnyOrszáG

rózsás álOM

Valódi levendula illóolaj (Lavandula 
angustifolia) ízlés szerint 15-20 csepp 
és egy maroknyi szárított levendulavirág. 
Sárgabarackmag (Prunus armeniaca) és 
édes mandula (Prunus amygdalus) olajat 
használjunk bázisolajként.

Édes narancs (Citrus sinensis) illóolaj ízlés sze-
rint 15-20 csepp.  A kész fürdőbombákat be-
lehempergethetjük holland keserű kakaóba, 
de akár a kész massza egészét is színezhetjük 
vele. Szárított narancshéjat is adjunk hozzá. 
Zsírfázisként használjunk kakaóvajat, melyet 
előzőleg gőzfürdő felett megolvasztottunk.

Rózsa (Rosa x damascena) illóolaj 5 csepp, egy marék 
vörös, vagy rózsaszínű szárított rózsaszirom, bázisolaj-
ként a legjobb a meggymag olaj (Prunus cerasus), mely 
mandulás, marcipános illata megmarad a fürdőbombá-
ban. Esetleg a jojoba (Simmondsia chinensis), és a sár-
gabarackmag olaj keveréke is kiváló fele fele arányban 
10 gramm shea vajjal ötvözve.



38



39Aromatika magazin 2016. 3. EXTRA B      REcEpT

Egy tiszta, cseppentővel rendelkező 5 ml-es üvegbe teszünk az alábbi illóolajokból:

• 20 csepp citrom (Citrus limon)           •  20 csepp erdei fenyő (Pinus sylvestris)

A keverékből egy alkalommal 3-4 csepp elegendő a diffúzorba és máris betölti a helyiséget a finom illat.

Az ünnepekre való készülődés, a sok szervezés kiveszi az energiánkat, jól esik kinyújtózni egy kád meleg, illatos 
vízben. Az alábbi fürdősót könnyen elkészíthetjük. A következő hozzávalókra lesz szükségünk:

0,5 kg tengeri vagy Himalája só egy nagyobb tiszta, jól záródó üvegben,
20 csepp levendula (Lavandula angustifolia),
20 csepp balzsamfenyő (Abies balsamea),
20 csepp citrom (Citrus limon),
20 csepp édesnarancs (Citrus sinensis).

Elkészítése: a sót és az illóolaj keveréket tegyük az üvegbe, majd rázzuk össze, hogy a sószemeket alaposan átjár-
ják az illóolajok. Alkalmazása: meleg, de nem túl forró vízbe keverünk a fürdősóból 2-3 evőkanálnyit és legalább 
20 percre nyúljunk el a frissítő fürdőben, hogy átjárják a testünket az aromák.

         Kellemes ünnepi készülődést és nyugodt, csendes ünnepi várakozást kívánok!
          
                        baglyos Annamária

Fotó: © Sós Gabriella

Karácsonyra hangolódva nagyon szeretjük, ha finom illatok vesznek körül minket az otthonunkban. Igazi varázslat veszi 
kezdetét az adventi készülődéssel. A család minden tagja szereti a fenyőfa, a sütik és a karácsonyi ételek illatát. A kellemes 
hangulat megteremtéséhez szeretnénk segítséget nyújtani két aromaterápiás recepttel. Az első egy illóolaj keverék, amit 
diffúzorba lehet cseppenteni, és biztonságosan lehet kisgyermekek mellett is porlasztani.
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„TALLÓZÓ”
hírek, érdekességEK nem aromaterápiás folyóiratokból

A szegfűszeg rügy illóolaj kémiai összetétele és a Staphylococcus aureus-
szal szemben kifejtett antibakteriális hatásai és hatásmechanizmusa

A szegfűszeg rügy illóolaja széleskörű farmakológiai és biológiai tulajdonságokkal bír, továbbá elterjedten alkalmazott alapanyag 
az orvoslásban, a parfüm és élelmiszeriparokban egyaránt. A kutatás során, a szárított a szegfűszeg rügyből vízgőz-desztillációval kinyert 
illóolajban, GS és GS/MS vizsgálatokkal, huszonkét főbb összetevőt azonosítottak, melyek közül az eugenol volt a fő kémiai hatóanyag, 
76,23%-os arányban, ezt követte a β-kariofillén (11,54%), kariofillén-oxid (4,29%), and eugenol-acetát (1,76%).

A szegfűszeg illóolaja erőteljes antibakteriális hatást mutatott a Staphylococcus aureus ATCC 25923 baktériummal szemben, 0,625 
mg/mL minimális gátló koncentrációs értékkel, és az antibakteriális hatás mértéke időarányosan és koncentrációtól függően változott. A 
baktericid hatás időbeni lefolyásának vizsgálata (Kill Time Assay) is bizonyította, hogy az illóolaj jelentős hatással volt a túlélő S. aureus 
növekedési rátájára. A kutatók azon feltételezéseit, miszerint az illóolaj elsősorban a sejtfallal és a külső membránnal lép interakcióba, il-
letve, hogy a sejtfalat és a külső membránt roncsolva a baktérium intracelluláris anyagainak a kifolyását, elvesztését eredményezi, ezáltal 
végül a baktérium elpusztulásához vezet, a kísérlet során kapott eredmények igazolták. Továbbá azon feltételezés is alátámasztást nyert, 
hogy az  illóolaj komponensei, a sejtfaszerkezet roncsolása után,áthatol a citoplazmamembránon, bejut a sejt belsejébe, és meggátolja 
a baktérium növekedéséhez szükséges DNS és fehérjék normális szintetizálódását.

A kutatás eredményei arra engednek következtetni, hogy a szegfűszeg illóolaja a S. aureus növekedését gátló hatást inkább moleku-
láris szinten fejti ki mintsem csupán a sejtszerkezet fizikai roncsolása révén. A kutatók szerint viszont további kutatásokat igényel annak 
felderítése, hogy a szegfűszeg illóolaja milyen mechanizmus révén képes gátló hatást kifejteni DNS szintetizálódásának folyamatában. 
A kutatás egyik érdembeli következtetése más vizsgálatokkal egyetemben, hogy a szegfűszeg illóolaját nemcsak élelmiszerek tartósítá-
sára lehet alkalmazni, hanem antibakteriális szerként is az orvosi környezetben orvosi környezetben, felület és eszköz fertőtlenítőként 
alkalmazva.

Forrás: Jian-Guo Xu et al (2016): Chemical Composition, Antibacterial Properties and Mechanism of Action of Essential Oil from 
Clove Buds against Staphylococcus aureus. Molecules, Vol. 21, No. 9. DOI: 10.3390/molecules21091194 Utolsó letöltés: 2016.11.27 
Forrás: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27617990

Fotó: © Jimmie, flickr. com
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A fahéjkéreg, a geránium és az orvosi levendula illóolajok biológiai aktivitása
Az alábbiakban összefoglalt tanul-

mányban, a lengyel kutatók, a fahéj, a 
geránium és a levendula illóolajok a pá-
ciensekről, a klinikai anyagokról és a kór-
házi környezetből izolált Acinetobacter 
baumanni baktériumra gyakorolt 
antibakteriális hatásukat vizsgálták.

Az Acinetobacter baumannii egyi-
ke azon multirezisztens Gramm-negatív 
coccobacilusoknak, amelyek nozokomiális, 
azaz egészségügyi ellátás során, kórházi 
tartózkodás ideje alatt kialakuló fertőzé-
seket fertőzéseket okoznak. Ez a legtöbb 
antibiotikumra (a korábban hatékonynak 
bizonyuló imipenem és meropenem anti-
biotikus vegyületekkel szemben is) rezisz-
tens baktérium egyre több, nehezen ke-
zelhető fertőzés okozója. Az Acinetobacter 
fajokat különböző egészségügyi ellá-
tásban szerzett fertőzések - úgymint a 
bakterémia, tüdőgyulladás, meningitisz 
(agyhártyagyulladás), húgyúti fertőzések 
és sebfertőzések - okozójaként ismerik. E 
baktérium törzsek kórházi környezetben 
való terjedésében, és virulenciájuk nö-
vekedésében kulcsszerepet töltenek be 
az antibiotikumokkal szemben növekvő 
rezisztenciájuk, a kiszárítással (dehidratá-
cióval) szembeni toleranciájuk, a kórházi 
környezetben lévő anyagokon, és eszkö-
zök felületein megtapadva túlélési képes-
ségük, és a biofilm kialakító képességük.

Az illóolajok nem csupán egy alter-
natív lehetőséget jelentenek a fertőzések 
kezelésére, de ezzel párhuzamosan gátol-
ják a baktériumok mikrobiális rezisztenci-
ájának növekedését is. 

A vizsgálathoz a kiskereskedésben 
elérhető Pollena-Aroma által gyártott fa-

héjkéreg (Cinnamonum zeylanicum), ge-
ránium (Pelargonium graveolens Ait.) és 
orvosi levendula (Lavandula angustifolia) 
illóolajokat használtak, amelyeket GS/
FID/MS módszerrel bevizsgáltak. A fahéj-
kéreg illóolajában 3 fő összetevőt mutatta 
ki: 76,8%-ban fahéjaldehidet, 11,7%-
ban metoxi-fahéjaldehidet és 3,2%-ban 
cinnamil-acetátot. A geránium illóola-
ja főként citronellolt (26,7%), geraniolt 
(13,4%), és nerolt (8,7%) tartalmazott. 
Az orvosi levendula illóolaj két fő kompo-
nense a linalool (34,1%) és a linalil-acetát 
(33,3%) volt, további jelentősebb meny-
nyiségben található összetevői között ki-
mutatták még az ocimént és a lavandulil-
acetátot, mindkettő 3,2%-os arányban 
volt jelen.

A kutatók átfogóan vizsgálták az 
Acinetobacter baumannii bacillus klinikai 
törzseinek az ajánlott antibiotikumokkal 
szembeni érzékenységét is, és azt találták, 
hogy a legtöbb antibiotikummal (aztreonam, 
cefotaxim, ciprofloxacin, piperacillin és 
trimethoprim/sulfamethoxazole) szemben 
100%-ban rezisztensek voltak és 50%-
os rezisztenciát mutattak a carbapenem 
meropenem és imipenem antibiotikumok-
kal szemben.

A három illóolajnak a vizsgált bakté-
riumtörzsekre gyakorolt minimális gátló 
koncentrációs értékét (MIC) leveshígításos 
(micro broh dilution) módszerrel határozták 
meg, és azt találták, hogy az Acinetobacter 
baumannii klinikai és környezeti törzsei-
vel szemben a fahéjkéreg illóolajnak volt 
a legerősebb antibakteriális hatása, a MIC 
értékek 0,5 és 2,5 µL/mL között mozogtak. 
A fahéjkéreg illóolaja 0,5 µL/mL-s kon-

centrációban teljes mértékben gátolta a 
standard A. baumannii törzs aktivitását 
valamint a klinikai törzsek legtöbbjét is. A 
geránium illóolaj MIC értékei 7,5 és 9,5 µL/
mL, a levenduláé pedig 10,5 és 13,0 µL/
mL között váltakoztak. Az eredményekből 
az tűnik ki, hogy a geránium és a levendu-
laolaj is képes gátló hatást gyakorolni erre 
a baktérium törzsre, viszont antibakteriális 
hatásukat csupán jóval magasabb kon-
centrációban alkalmazva tudják kifejteni. 
A leggyengébb antibakteriális hatást a le-
vendulaolaj mutatta.

Annak ellenére, hogy e kutatási 
eredmények azt mutatják, hogy a vizsgált 
illóolajokat hígítva kellene használni, kü-
lönösen akkor, ha bőrre közvetlenül ken-
ve alkalmazzák, az antibakteriális hatásuk 
ugyanolyan hatékony, mint a kémiailag 
előállított antibakteriális szereké. Továbbá 
fontos megjegyezni azt, hogy míg a bak-
tériumok az antibiotikumokkal szemben 
képesek rezisztenciát kialakítani, addig 
az illóolajokkal és azok komponenseivel 
szemben nem. Köztudott, hogy a kémiai 
fertőtlenítőszerek nagyon gyakran hatás-
talanok. A kutatási eredmények azt su-
gallják, hogy az illóolajokat hatékonyan 
lehet alkalmazni a kórházi környezetben 
használt kemény és lágy felületű tárgyak 
fertőtlenítésére egyaránt.

Forrás: Sienkiewicz, M.; Głowacka, A.; 
Kowalczyk, E.; Wiktorowska-Owczarek, 
A.; Jóźwiak-Bębenista, M.; Łysakowska, 
M. (2014): The Biological Activities of 
Cinnamon, Geranium and Lavender 
Essential Oils. Molecules  Vol.19, No. 12, p: 
20929-20940. Utolsó letöltés: 2016.11.30. 
d o i : 1 0 . 3 3 9 0 /m o l e c u l e s 1 9 1 2 2 0 9 2 9 , 
http://www.mdpi.com/1420-3049/19/12/20929
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iliahi vagy Haleakala szantálfa
(Santalum freycinetianum)

Fotó: © Forest Starr and Kim Starr
www.flickr.com/photos/forest-and-kim
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