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thujanol, az nagyon biztonságos, 
bőrbarát, és gyermek esetében is 
használható. De eukaliptuszból is 
sokféle van, és aki olajozik, annak 
tudnia kell, hogy melyik típusút 
rozmaringot, kakukkfüvet, euka-

liptuszt ajánlja. A házi patikának 
szintén fontos része a teafa, amely-
lyel óvatosan kell báni, ez egyfajta 
all inclusive olaj. Fontosnak tar-
tom az ilang-ilang olajat, amelyet 
nem csak afrodiziákumként lehet 
használni, hanem elő lehet venni 
fejfájásnál, ekcémánál. De szintén 
fontos a borsmenta, amelyet hat 
éven aluliaknak egyáltalán nem 
adunk. Különben egy fergetege-
sen jó olaj, mert az epére, a májra, 
a légutakra, az emésztőrendszer-
re jótékony hatása van, frissíti az 
elmét. A citrusfélék bármelyike 
meg tud nyugtatni egy gyerme-
ket, jó illatot teremt, segíti az el-
alvást. Aztán ott van a ho-fa illó-
olaj, amelybe ha beleszagolunk, 
a gyermekkorunk idéződik fel, 
mindamellett kitűnő bőrápolás-
ra, légúttisztításra. Nekem nagy 
kedvencem az illatos verbéna és a 
citromfű, anti depresszáns, nyug-

tató, lélekre és elmére ható. Mi-
vel mindkettő nagyon drága olaj, 
helyettük lehet használni erre a 
célra a bergamott olajat. Szintén 
nyugtató olaj a római kamilla, 
kitűnően hat az olyan gyomorpa-
naszra, ami nem ételtől, túlevés-
től van, hanem a stressz okozza. 
De jó az elmére, a bőrre, lélekre, 
idegrendszerre. Fontosnak tartom 
a kék olajat a viszketéssel járó bőr-
problémára, illetve a rozmaringot, 
amely segíti a koncentrációt” – 
mutat be Katalin néhányat a ked-
venc olajok közül.

Hasznos dolog az illóolaj páro-
logtatása, de ezt is csak óvatosan. 

Például, noha tudjuk, hogy az 
oregánó fertőtlenítő hatású, nem 
tanácsos párologtatni, mert az 
orrnyálkahártyát kimarja. Ame-
lyekre azt mondják, hogy tisztán 
ne tegyük a bőrre, azokat ne is pá-
rologtassuk, viszont el lehet belő-
lük rejteni egy keverékbe egy-két 
cseppet – szögezi le.

Csíkszeredából a nagyvilágba

Kovács Katalin okleveles aromate-
rapeuta Csíkszeredában született, 
ma Budapesten él. Sosem készült 
aromaterapeutának, éveken ke-
resztül más területen dolgozott, 
de az élet felülírta terveit. Miután 
leérettségizett, a szegedi Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola angol 
szakán végzett, majd néhány évet 
külföldön dolgozott idegenveze-
tőként. Budapesti férjével a csa-
ládalapítás tervezték, kislánya is 
megfogant, és neki döntenie kel-
lett, hogyan tovább. Ekkor hallott 
az aromaterápiáról. Tanult, majd 
lediplomázott, és ma okleveles 
aromaterapeutaként aromaterápi-
ás képzéseket tart. „Édesanyám, 
rokonaim Csíkszeredában élnek, 
azt szerettem volna, hogy a mun-
kám révén gyakrabban hazajö-
hessek, hogy a gyermekem ne 
csak karácsonykor lássa a nagy-

mamát, ő is érezze itthon magát 
Csíkban. Kitaláltam, hogy elho-
zom ide az aromaterápiát. Mint 
egy rossz ügynök kopogtattam a 
kozmetikusoknál, akkor még itt 
nem is ismerték az aromaterápiát. 
Lassan összeállt az első csapat, ők 
ma már okleveles terapeuták, és 
azóta is ezt csinálom. Úgy vártam 
a babámat, hogy nem tudtam, mi 
lesz utána, de megkapaszkodtam 

ebbe az ötletbe, és bejött” – meséli 
lelkesen. Ennek immár nyolc éve. 
Kovács Katalin Csíkszeredában és 
Budapesten is otthon érzi magát. 
Két-három havonta jön Székely-
földre, és ilyenkor hozza magával 
a megszerzett tudást, amit nyitott 
szívvel ad át.

D. BALÁZS ILDIKÓ

Nagyon sok illóolaj képes 
arra, hogy a szervezetben 
boldogsághormonokat 
szabadítson fel. Az il-
latnak óriási hatása van 
az emberre, hagyjuk az 
orrunkat választani, mert 
az nem csal.
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Kovács Katalin csíkszeredai 
származású, Budapesten élő 
okleveles aromaterapeuta
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Házi patika illóolajokból. A gyógynövényekkel 
való gyógyítás az alternatív gyógyászat 
legősibb módszere
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Érkezik a jó illat, a tapintás, 
lazul a szervezet...
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