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Jogi nyilatkozat
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Mahatma Gandhi (1869-1948) - indiai jogász és politikus, aktivista / 
Indian lawyer and politician, activist

Nekünk kell a változássá lennünk, 
amit a világban látni akarunk.

Be the change you are trying to 
create.

z
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Cananga odorataA
z Aromatika magazin Ext-
ra kiadását ez alkalom-
mal azért állítottuk össze 
Önöknek, hogy közelebb-
ről megismerhessék a 

Budapest Drops 2019 aromaterápiás kon-
ferencia, workshop, kiállítás és vásár ren-
dezvény előadóit.

A konferencia 2017 után immár 
másodszorra kerül megrendezésre, ami a 
maga nemében egyedülálló, hiszen nincs 
még egy ekkora volumenű, az aromaterá-
piát és az illóolajokat fókuszba állító ren-
dezvény Magyarországon.

Olyan kiválóságok érkeznek Bu-
dapestre szeptember 28. és 29-én, akik 
mondhatjuk, hogy úttörői a modern aro-
materápiának. Az aromaterápia népszerű-
sége folyamatosan nő, nem csak a nagy-
közönség, de az egészségügyi dolgozók, 
orvosok, pszichológusok vagy állatgyógy-
ászok – csak hogy néhány foglalkozást em-
lítsünk –  körében is. E szelíd, ám egyben 
hatékony módszer kiváló komplementer 
vagy alternatív terápiás megoldást jelent-
het a hagyományos orvosi ellátáson felül 
vagy a mellett.

Sokak számára az aromaterápia és az 
illóolajok csupán egy kellemes, a környe-
zetünket és a kedvünket felvidító és elvi-
selhetőbbé tevő eszköz, és nincsenek tisz-
tában hihetetlen erejükkel. Az illóolajok 
nem csupán hangulatunk javítására hasz-
nálhatók, hanem komolyabb egészség-
ügyi problémákat is megoldhatunk velük. 
Nem véletlen, hogy a tudományos világ is 
régóta foglalkozik az illóolajok, az aromás 
növények hatásainak vizsgálatával. Bár a 
modern kémia és gyógyszeripar számos 
betegségre képes orvosságot előállítani, a 

legtöbb készítménynek mellékhatásai le-
hetnek, az illóolajoknak és az aromaterá-
piában használt egyéb természetes alap-
anyagoknak viszont csak hatásaik vannak. 
Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a 
természetes anyagok nem hordozhatnak 
magukban veszélyt, s habár hatékonyak, 
felhasználásukhoz szakértő tudásra is 
szükség van, de legalábbis minimális is-
meretekre. Különösen igaz ez a ma egyre 
népszerűbb belsőleges alkalmazásokat 
tekintve. A Budapest Drops 2019 konfe-
rencia kiváló lehetőséget nyújt szakem-
berek és a téma iránt érdeklődők számá-
ra, hogy szakemberektől hallgathassanak 
meg olyan előadásokat, amelyek közért-
hetően ám mégis komoly információkkal 
látnak el bennünket az aromaterápiával és 
az illóolajokkal kapcsolatban.

Dr. Nina Kocevar Glavac a Ljubljanai 
Egyetemről érkezik hozzánk Szlovéniából, 
Madeleine Kerkhof Hollandiából látogat 
hozzánk, ő a CO2-kivonatok aromaterápi-
ában történő alkalmazhatóságáról szóló 
előadása mellett egy, e kivonatok palliatív 
ellátásban való alkalmazásáról tart gyakor-
lati jellegű workshopot. Jade Shutes kép-
viseli az Egyesült Államokat és a nyugati 
gyógynövényterápia és az illóolajok kap-
csolatáról beszél, majd a workshop napon 
tart foglalkozást a résztvevőknek. Igazán 
messziről, Ausztráliából jön Deby Atterby 
és beszél nekünk az ausztrál illóolajokról, 
illetve tart workshopot a herpesz vírus 
kezelésének lehetőségeiről a déli konti-
nens olajaival. Az Egyesült Királyságból 
több előadó is érkezik. Elizabeth Ashley, 
a „titkos gyógyító” már másodszorra 
vendégünk a Drops-on. Ő a fájdalomról, 
annak hátteréről és az illóolajokkal tör-

ténő kezelési lehetőségeiről ad elő. Sue 
Mousley angol szülésznő a terhességhez 
kapcsolódó stresszről és a kapcsolódó il-
lóolajokról beszél majd. Rhiannon Lewis, a 
klinikai aromaterápia specialistájának elő-
adását is meghallgatják. Külön örömünkre 
szolgál, hogy az egyetlen magyar előadó, 
az Aromatika magazin krétai tudósítója 
Berecz Ildikó mesélheti el nekünk krétai 
aromatikus élményeit. Végül két nagy-
szerű workshopra hívnám fel a figyelmü-
ket: Caroline Ingraham egy egész napos 
műhelymunkával várja a látogatókat, élő 
kutyákkal illusztrált példákon keresztül 
mutatja be a zoofarmakognózia módsze-
rét. Shirley Routley, a Fragrant Earth szak-
embere, a két éve is kifejezetten népszerű 
workshopján ismét „kencézni” fog a részt-
vevőkkel.

Konferencia természetesen nincs 
támogatók, és kiállítók nélkül, tehát ne 
feledjék meglátogatni a több, mint 15, il-
lóolajokkal, aromaterápiával, lepárlással 
foglalkozó hazai és nemzetközi cég stand-
ját, akik nagyban hozzájárulnak, hogy a 
Budapest Drops 2019 aromaterápiás kon-
ferencia, workshop, kiállítás és vásár létre-
jöhessen.

Illatos üdvözlettel

Hollódi Gergely
főszerkesztő
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INTERJÚ: JADE SHUTES
BUDAPEST DROPS 2019
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30 éve tanít aromaterápiát, kétszer elnökölte a  legnagyobb amerikai aromaterápiás egyesületet 
a NAHA-t (National Assiciation for Holistic Aromatherapy), a holisztikus aromaterápia amerikai 
úttörője, többezer embert indított el „illatos” útjára. Ő Jade Shutes, akinek egyedi szemléletmódja, 
a pozitív értelemben vett kritikus  gondolkodása sokakat sarkallt életmódbeli változásra. Vele be-
szélgettünk és osztja meg gondolatait a világról az illóolajokról és az aromaterápiáról.

Mikor és miért döntöttél úgy, hogy 
aromaterápiát tanuljál?

1989-ben éltem és dolgoztam. Ek-
koriban kezdődtek a hátproblémáim. Egy 
barátom ajánlott egy aromaterapeutát 
akit jól ismert. Életem első aromaterápiás 
kezelése megváltoztatta az egész életem. 
Nem csak a hátam fájdalmai enyhültek 
szinte azonnal, de úgy éreztem, hogy ab-
ban a pillanatban egy mély vonzódás ala-
kult ki bennem az aromás növények világa 
felé. Mindig is szerettem kertészkedni és 
növényekkel foglalkozni. Az aromaterá-
pia valami olyan úton indított el, amely a 
gyógyítás, illóolajok, illóolajos növények 
termesztése és a lepárlás iránt érzett ra-
jongásomat és szeretetemet táplálta! Nem 
sokkal életem első aromaterápiás masz-
százsát követően az Angliai Dorkingban 
működő Raworth Institute of Medicine 
hagyományos gyógynövényiskolában ta-
láltam magam. Itt szereztem diplomát ha-
gyományos aromaterápiából.

Hol volt az aromaterápia az Egyesült 
Államokban amikor aromaterapeuta-
ként kezdtél dolgozni? Hol tart most?

Angliából 1991-ben tértem haza 
Bostonba. Akkoriban szinte egyáltalán 
nem ismerték az aromaterápiát az Egye-
sült Államokban, így senki nem értette mit 
szeretnék, ezért nem is praktizáltam. Az 
aromaterápia semmi mást nem jelentett, 
mint ajándékozáshoz kiváló termékeket. 
Nagyon lassan kezdődött körvonalazódni 
a professzionális aromaterápia, mint fog-
lalkozás, és elsősorban a masszőrök köré-
ben volt népszerű a 90-es évek közepén. 
Sok ember éveken át tartó munkájának 
köszönhetően kezdték elismerni az aro-
materápiát, mint holisztikus módszert, és 
amellyel nem csupán betegségeket lehet 
„kezelni”, de a jóllétet is előmozdítja.

Bárcsak a jövőbe láthat-
nék, azonban az aromaterá-
pia a saját módján, és a ke-
reskedelmi trendek szerint 
növekszik és kap teret. Bizo-
nyos szempontból, az aroma-
terápia sorsa közvetlenül a 
Föld sorsától is függ, hiszen 
az éghajlatváltozás és az öko-
szisztémákban beállt folya-
matok a munkánkhoz szük-
séges aromás növényekre is 
közvetlen hatással vannak.

Ki (vagy kik) volt (voltak) azok, és 
miért, akik a legnagyobb hatást gya-
korolták rád a szakmai munkád során?

Cic           kafark (Achillea millefolium)
Fotó: © 2019 Jade Shutes

Melissza (Melissa officinalis)
Fotó: © 2019 Jade Shutes
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Az aromaterápiával kapcsolatban 
két ember tette rám a legnagyobb hatást: 
mentorom Jan Kusmirek és kollégám Kurt 
Schnaubelt. Jan Kusmireknek jelentős 
szerepe volt abban, hogy ne csupán az 
illóolajok világát ismerjem meg, de olyan 
gyógynövénykészítmények elkészítését 
is megtanulhassam, amelyek az illóolajok 
terápiás hatásait önmagukban is erősítik. 
Kurt Schnaubelt mindig is nagy hatással 
volt, és a mai napig is van rám, különösen 
mert arra inspirált, hogy az aromaterápiára 
ne a hagyományos módon gondoljak, és 
az illóolajok kémiáján túl is láthassam az 
összefüggéseket.

Van(nak) kedvenc illóolaja(i)d?

Ajjaj... de még mennyi. Va-
lójában minden olajat imádok. 
Az utóbbi időben az ánizs-
olajjal (Pimpinella anisum) 
dolgoztam sokat, és bele-
szerettem az illatába. Nagy-
ra értékelem a tüdőre és az 
emésztőrendszerre gyako-
rolt terápiás hatásai miatt. A 
kéttűs diófenyő (Pinus edulis) 
komplex illatáért és inspiráló 
energiájáért is odavagyok.

Tanítasz is aromaterápiát. 
Hozzávetőlegesen hány diákot 
indítottál már „illatos” útjára?

30 éve tanítom az aromaterápiát élő 
és online formában is. Túlzás nélkül mond-
hatom, hogy több ezer diákom volt az évek 
alatt a világ minden tájáról.

Mi a filozófiád az aromaterápia okta-
tásában?

Az aromaterápia oktatást két oldalról 
közelítem meg. Egyrészt a józan ész diktál-
ta, ésszerű oldalról, másrészt az évek ta-
pasztalata és az átnézett rengeteg kutatás 
adta információk oldaláról. Különösen fon-
tosnak tartom az egyes olajokkal történő 
közelebbi megismerkedést a nélkül, hogy 
egy-egy konkrét márkához kötném le ma-
gam. Elkötelezett vagyok, hogy a diákjaim 
az összes eszközt megkapják ahhoz, hogy 
a szaglási „palettájukat” megfelelően fej-
leszthessék, illetve olyan egyéb érzékelési 

csatornáikat is fejleszthessék, amelyeken 
keresztül közelebbi kapcsolatot építhet-
nek ki az egyes olajokkal. Mindent meg-
teszek, hogy a diákokat felkészítsem arra, 
hogy legyenek hűek az illóolajokkal kap-
csolatos megtapasztalásaikhoz és ismere-
teikhez még akkor is, ha azok az elfogadott 
szabályokkal ellentétesek is lennének. 
Arra ösztönözzük a diákjainkat, hogy mer-
jenek egyedüliek lenni, és nem feltétlenül 
a konvencionális gondolkodást követni.

A legnagyobb kihívásnak azt gon-
dolom, hogy teret próbáltam biztosíta-
ni az illóolajok megértésével és a ve-
lük történő munkával kapcsolatos nem 
konvencionális gondolkodáson alapuló 
aromaterápiának. Továbbá kihívás volt 
az illóolajokkal történő gyógyítás elfo-
gadtatása a hagyományos aromaterápi-
át támogató amerikai és részben a világ 
más részein élő aromaterápiával foglal-
kozó közönséggel. Ez nagy merészséget 
és egyben rugalmasságot is kívánt tőlem 
egy olyan időszakban, amikor az illóola-

Mi volt az aromaterápiával végzett 
munkád legnagyobb kihívása? 

jok belsőleges használatát sokan amo-
lyan eretnekségnek tekintették. 

Mire vagy a legbüszkébb a karriered 
során elért eredmények közül?

Jó kérdés! Azt hiszem, hogy a karrie-
rem során elért legnagyobb eredményem 
az, hogy mind az otthoni, mind pedig a 
professzionális felhasználóknak sikerült 
egy kiegyensúlyozott megközelítést és 
egyben magyarázatokat adnom az illó-
olajokról és felhasználásukról.

Miként vélekedsz az USA-ban – és a vi-
lágszerte tapasztalható – épp aktuális 

aromaterápiás trendekről?

Az aromaterápia az el-
múlt 10 évben óriásit fejlő-
dött, és úgy vélem a fejlődés 
folytatódik. Azt látom, hogy 
a jelenlegi trend az otthoni 
felhasználók oktatása és 
ismeretekkel történő fel-
ruházása, és annak bizto-
sítása, hogy az illóolajokat 
magabiztossággal alkal-
mazhassák.

Van valami konkrét pro-
jekt, amin épp dolgozol?

Jelenleg a legtöbb időmet az-
zal töltöm, hogy az aromaterápiás 

monográfia adatbázist állítom össze. Az 
adatbázisban illóolajok, CO2-kivonatok, 
növényi olajok és macerátumok komp-
lett profiljai lesznek. A bennük foglalt 
információkat 30 éve alatt összegyűj-
tött tapasztalatom, és tudományos ku-
tatások összefoglalói adják. Remélem, 
hogy az aromaterápiás közösség javára 
válik majd, hisz a lehető legfrissebb in-
formációkat foglalom össze bennük az 
aromaterápiában használt anyagokkal 
kapcsolatban. Ez a projekt az illóolajok 
és aromaterápia érzett rajongásomat és 
életem eddigi munkáját testesíti meg.

E mellett egy 70-hektáros gyógy- és 
aromás növényeket bemutató farm és 
elvonulásokra alkalmas központ felépí-
tésén dolgozom. Célom, hogy egy olyan 
helyet hozzak létre, ahová bárki elláto-
gathat, és megismerkedhet a lepárlással, 

Fotó: © 2019 Jade Shutes
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Hajdúné Molnár Katalin, az Egyesület titkára 
Fotó: © DK Photography, Dercsényi Kornél

közelebbi kapcsolatba kerülhet az aro-
más növényekkel.

Jövőbeni terveid?

Továbbra is szeretnék aromás és 
gyógynövényeket termeszteni, újabb tanfo-
lyamokat összeállítani iskolánk, a New York 
Institute of Aromatic Studies és a Distill 
Aromatics projektsorozat számára. Szeret-
nék hű maradni a felfogásomhoz és mind-
ahhoz, amit megtanultam és képviselek.

Mit gondolsz a hagyományos orvoslás 
és az alternatív terápiák / komplemen-
ter medicina közötti kapcsolatról?

Nem igazán tudok mit mondani a ha-
gyományos és az alternatív medicina közti 
kapcsolatról vagy hídról. Az életem mos-
tani szakaszában semmiképpen. Sokkal 
jobban érdekel az, hogy az egyént abban 
támogassam, hogy saját magával és csa-
ládjával, a terapeuta pedig az ügyfeleivel 
törődhessen. A hagyományos orvoslást 
becsülöm, elismerem a helyét a trauma-
tológia és műtéti beavatkozások fontossá-
gában, de nem érzem, hogy bármi dolgom 
lenne vele. A hídépítést meghagyom azok-
nak, akik szükségét érzik annak.

Mit gondolsz, milyen lesz az aromate-
rápia 10 év múlva? És 20 év múlva?

Hm... Bárcsak a jövőbe láthatnék, 
azonban az aromaterápia a saját módján, 
és a kereskedelmi trendek szerint növek-
szik és kap teret. Bizonyos szempontból, 
az aromaterápia sorsa közvetlenül a Föld 
sorsától is függ, hiszen az éghajlatválto-

zás és az ökoszisztémákban beállt folya-
matok a munkánkhoz szükséges aromás 
növényekre is közvetlen hatással vannak. 
Talán e folyamatok eredményeképpen 
az aromaterapeuták saját maguk ülte-
tik növényeiket, és támogatják a gyógy-
növények telepítését, és így helyileg 
állíthatják majd elő az illóolajokat és 
hidrolátumokat. Így támogathatják Föl-
dünk gyógyulását.

Előadsz és workshopot is tartasz a Bu-
dapest Drops 2019 aromaterápiás kon-
ferencián. Mivel készülsz?

Az aromaterápia elképesztően gyö-
nyörű művészet és tudomány is egyben. 
Rengeteg területe van, amiből választani 
lehet. Például termeszthetünk növénye-

ket, és lepárolhatjuk azokat, illóolajokat 
és hidrolátumokat készíthetünk belőlük 
vagy megtanulhatjuk, hogy milyen mó-
don használjuk saját magunk és családunk 
egészségének megőrzéséhez vagy holisz-
tikus terápiát végzünk – masszázzsal vagy 
a nélkül – netán gyárthatunk kozmetikai és 
wellness termékeket és még sorolhatnám. 
Persze több alkalmazási módszer közül is 
választhatunk, legyen az a hagyományos 
„brit” modell vagy az inkább orvosbiológiai 
megközelítést alkalmazó francia aromate-
rápia. Én a Budapest Drops konferencián 
a nyugati gyógynövényterápia modellt 
mutatom be a résztvevőknek. Az aromate-
rápia számomra egy egész életen át tartó 
utazás, és hiszem, hogy az illóolajokkal 
való kapcsolatunk a mai világban gyógy-
ulásunk szerves részét képezik.

Jade aromás növényekkel 
beültetett kertje. 

Fotó: © 2019 Jade Shutes

Aromás növények ültetése a Puppy Creek 
elvonuló központban.

Fotó: © 2019 Jade Shutes
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Az Essential Oil Resource Consultants (EORC) igazgatója, tehetséges előadó, számos könyv szerzője, 
és nem utolsó sorban klinikai aromaterapeuta. Rhiannon Lewis-szal beszélgettem az egészségügy és 
az illóolajok viszonyáról, tudományos munkájáról, és az aromaterápia jövőjéről.

Milyen okból kezdtél el az illóolajokkal 
dolgozni?

Leginkább azért, mert az illóolajok 
számos szelíd megoldást kínálnak külön-
féle egészségügyi panaszokra is, és ami 
a legérdekesebb bennük, hogy egyszerre 
hatnak, és egyensúlyozzák ki az embert 
minden szinten, azaz szellemileg, érzel-
mileg, fizikailag, és spirituálisan egyaránt. 
Az elmúlt harminc évben napi szinten 
használom az olajokat saját magamon, és 
persze a munkámban is. Minden nap elbű-
völnek, és újra és újra megdöbbenek ha-
tékonyságukon, illetve, hogy mekkora erő 
rejlik bennük.

Miért választottad a klinikai aromate-
rápiát?

Mielőtt aromaterapeuta lettem volna 
nővérként dolgoztam egy kórház intenzív 
osztályán. Így érthető módon rengeteg 
tapasztalatot szereztem, hogy hogyan se-
gíthetünk, ápolhatjuk a súlyos betegeket. 
Számomra a klinikai aromaterápia hozta 
el azt a lehetőséget, hogy valódi ápolást, 
és segítséget nyújthassak a betegeknek. 
Ezzel úgy érzem visszahoztam valamit, ami 
előtte elveszett, valami fontosat, amely va-
lóban a gyógyulást szolgálja, és a beteget 
támogatja. Rohanó világunkban a techno-
lógiai fejlődés miatt könnyebb betegség 
központúnak lenni, mint személyközpon-
túnak. Az aromaterápia segít ezt megvál-
toztatni, és arra koncentrálni, hogy valóban 
jól legyünk, még az egészségen is túl.

Az aromaterápia jövőjét 
tekintve egyszerre van okom 
örülni, és aggódni is. Nagyon 
boldog vagyok, hogy azt lá-
tom, hogy az egészségügyben 
egyre elfogadottabbá válik az 
aromaterápia használata, és 
egyre több jólképzett szak-
mabeli van a „porondon”. 

Emlékszel az olajokkal való első talál-
kozásodra?

Tinédzser koromban, Amerikában talál-
koztam először az illóolajokkal. Emlékszem 
rátaláltam egy illóolajokat árusító boltra, 
melynek elbűvölt az illata, a benne található 
rengeteg kis üvegcse, tele finomabbnál fi-
nomabb növényi kivonatokkal. Először saját 
magam számára vásároltam illóolajokat, hogy 

nővérként csökkenthessem a szorongásom, 
és könnyebb legyen hozzászoknom a válto-
zó időbeosztásomhoz. Valamikor az 1980-as 
években történt mindez. Az első aromaterá-
piáról szóló könyvem egy Shirley Price által 
írt, picike, de számomra nagyon is inspiráló 
könyv volt. Amint elkezdtem az olajokat ma-
gamon használni, és láttam az eredménye-
ket, nem tudtam megállni, hogy ne segítsek 
a pácienseimen. Mindez arra sarkalt, hogy 
otthagyjam a nővéri pályát, és az illóolajokat 
tanulmányozzam, és a klinikai aromaterápiá-
nak szenteljem az életem.

Hol tanultál aromaterápiát?

Először Angliában, a Raworth Cent-
re-ben 1988/89-ben tanultam aromate-
rápiát. Ezt követően több évnyi további 
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tanulás következett Amerikában, Francia-
országban, de az aromaterápia mellett ta-
nultam még botanikát, kertészetet, akup-
resszúrát, reflexológiát, érintésterápiát, és 
craniosacralis terápiát egyaránt, melyek 
szorosan kapcsolódnak az aromaterápi-
ához, kiegészítik egymást. A mai napig 
tanulok folyamatosan, tanulmányozom a 
legújabb kutatásokat a témában, hiszen ez 
egy rohamosan fejlődő és változó része a 
tudománynak. Aromaterapeuta oktatóként 
pedig kötelességem is, hogy a legfrissebb 
információkkal tisztában legyek, és fenn-
tartsam a tudás iránti vágyamat.

Mit gondolsz, vannak még az illóola-
joknak feltáratlan titkai, amiket még 
nem ismerünk?

Természetesen! Én úgy látom, hogy 
csupán a jéghegy csúcsát kapirgáljuk 
éppen az illóolajokban, az aromaterápiá-
ban rejlő lehetőségekkel kapcsolatban. A 
mostani tudományos kutatási trendeknek 
köszönhetően egyre több kutatást végez-
nek az illóolajok mikrobiómra gyakorolt 
hatásáról, vagy a fertőző betegségekben, 
a biofilmek elpusztításában rejlő lehető-
ségekről, de a quorum sensing elmélete is 
érdekességeket tartogat. De egyre többet 
kutatják továbbá az illóolajok fájdalom-
csillapító és az idegrendszerre gyakorolt 
pozitív hatásait is. Az illóolajok kutatásá-
nak elkövetkezendő húsz éve minden két-
séget kizáróan rendkívül izgalmas lesz.

Melyik a kedvenc illóolajod mostanság 
és miért?

A kedvenceim időről időre változ-
nak, nincs olyan, ami mindenek felett 
állna. Mostanában teljesen lenyűgözött 
a széleslevelű levendula (Lavandula 
latifolia), a copaiva (Copaifera officinalis) a 
gyömbér (Zingiber cassumunar) és a yuzu 
(Citrus junos). Szeretem az egyszerűbb 
aromájú olajokat, amelyek kémiai össze-
tétele nem túl bonyolult. Természetesen 
ez sokat elárul rólam és a karakteremről is. 
Valószínűleg azért vonzódom ezekhez az 
olajokhoz, mert eléggé nyílt, tiszta egyéni-
ség vagyok. Ami a szívemen, az a számon, 
nem szeretem a játszmákat, és a színházat 
az emberi kapcsolatokban.
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Milyen projekteken dolgozol mosta-
nában?

A munkámban elsősorban különböző 
cégeknek nyújtok konzultációs lehetősége-
ket, és tanácsokat adok különböző illóola-
jokat kutató csoportoknak, cégeknek is. Van 
egy folyóiratom, az International Journal of 
Clinical Aromatherapy, amely lehetőséget biz-
tosít a legújabb aromaterápiás kutatási ered-
mények publikálására. A különböző aromate-
rápiás konferenciák szervezése, mint amilyen 
a Botanica 2020 is, lehetőséget biztosít 
számomra, hogy  meghívjam, és együtt dol-
gozzak a világ minden tájáról érkező szakte-
kintélyekkel, illetve olyan vezető kutatókkal, 
akiknek fő kutatási területe az aromaterápia.

Mi tartasz a legnagyobb sikerednek az 
illóolajokkal végzett munkád során?

Különösen érdekel a rákos és a pallia-
tív ellátás területe, amit 15 éve tanítok. Ezen 
belül konkrétan az émelygés, a szorongás, és 
a fájdalom kezelésével kapcsolatos témák-
ban sikerült a legtöbbet elérnem. 2004-ben 
sikerült bevezettem a hordozható aromate-
rápiás inhalátor tubus alkalmazását a rákos 
és palliatív ellátásba.  Mára világszerte alkal-
mazza a tubusokat a klinikai aromaterápia, a 
tudományos írások is hatékonyságukról szá-
moltak be. A betegek életében bekövetkező 
minőségi változás pedig magáért beszél. Az 
pedig csak hab a tortán, hogy ezek a tubusok 
nem kerülnek milliókba, rendkívül hatéko-
nyak, és használatuk egyszerű. A lakóhelyem 
– vidéki környezet, főleg mezőgazdasági 
munkásokkal és pásztorokkal – helyi közös-
ségi életében is részt veszek. Fertőzések és 
sérülések ellátásában segítek, kiváltképp a 
sebgyógyításban értem el sikereket.

Hogyan látod az aromaterápia jövőjét?

Az aromaterápia jövőjét tekintve egy-
szerre van okom örülni, és aggódni is. Na-
gyon boldog vagyok, mert azt látom, hogy az 
egészségügyben egyre elfogadottabbá válik 
az aromaterápia, és egyre több jól képzett 
szakmabeli van a „porondon”. Az is üdvözítő, 
hogy gyarapodnak a bizonyítékok, amelyek 
alátámasztják a munkánk és e terápia haté-
konyságát. Egyre több orvos, nővér, gyógy-
szerész ajánlja a betegeinek az aromaterá-
piát. Tehát e tényeket tekintve a jövő igen 

bíztató. Van azonban egy árnyoldal is, ami 
viszont elszomorít. Aggódva figyelem azt a 
trendet, amelyben az illóolajokat mind külső, 
mind belsősleges használatra nagy dózisban 
javasolják, valamint egyes illóolaj forgalma-
zók hamis igéretekre és nem biztonságos 
alkalmazásokra alapozott tanácsaira támasz-
kodva magánemberek az olajokkal történő 
öngyógításra buzdítanak. Ez a fajta gyakorlat 
nem kínál bizonyítékokat, és nem képviseli 
a biztonságos aromaterápiát, nem meglepő 
tehát, hogy az illóolajok használata során elő-
forduló balesetek és sérülések száma emelke-
dik. Ez sajnos aláássa az aromaterápia jövőjét, 
ellehetetlenítik annak használatát az orvosok 
körében, hiszen így ebben a formában hitelét 

veszti. A professzionális aromaterapeutáknak 
készen kell állniuk, hogy megmutassák magu-
kat, és kinyissák a szájukat, tanítsák a nagykö-
zönséget az illóolajok biztonságos, etikus és 
megfelelő módon történő használatára. Az 
emberek ugyanis hajlamosak elfelejteni, hogy 
az illóolajok rendkívül tömény növényi kivo-
natok, amelyeknek akár egyetlen cseppje is 
hatékony. Amiért még aggódva nézek a jövő-
be az a fenntartható fejlődés. Az etikátlan mó-
don túlgyűjtött aromás növények közül szá-
mos már veszélyeztetett státusú lett. Nekünk, 
aromaterapeutáknak tisztában kell lennünk 
forrásainkkal, és felelősen, a minimális, és nem 
a maximális dózisban kell azokat használnunk, 
védve és nem kihasználva környezetünket.
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INTERJÚ: BERECZ ILDIKÓ
BUDAPEST DROPS 2019

Fotó: © 2019 Berecz Ildikó
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Krétán él. Aromás utat mutat a vándoroknak, akik eltévedtek az élet ösvényein. Kreatív kézműves, aki 
kézzel gyűjti be, és párolja le az aromás növényeket, hogy illóolajukkal, hidrolátumaikkal segíthessen 
azoknak, akik hozzá fordulnak. Botanikai parfümöket készít, hogy a lelket is kényeztesse. Fantasztikus író, 
és fényképész, egy hölgy, aki nem az álmait kergeti, hanem azokat éli. Berecz Ildikóval beszélgettem.

Hogyan ismerkedtél meg az illóola-
jokkal?

Nem tudom pontosan megmondani, 
csak arra emlékszem, hogy a tanulmányaim 
befejezését követően vidékről felköltözve 
Budapestre már rendszeresen párolog-
tattam illóolajat. Mivel sokáig különböző 
albérletekben laktam, bizonyára hozzá-
járultak ahhoz, hogy az idegen szagokat 
frissé, sajátabbá tegyem és otthonosabb 
érzésem legyen általuk. A 1990-es évek 
közepéről beszélünk, amikor még nem 
volt ilyen fantasztikus kínálat a piacon, és 
leginkább egy hazai forgalmazó termékei 
voltak elérhetőek. Azt hiszem szerencsés 
vagyok, és a kifinomult orromnak és intu-
íciómnak köszönhetően már akkoriban is 
tudtam, mi az a minőségi illóolaj.

Emlékszel arra a pontra, amikor úgy 
döntöttél, hogy az illóolajok az életed 
részei kell, hogy legyenek?

Ez nem döntés volt, hanem egy ter-
mészetes folyamat. Tehát a korai húszas 
éveimtől része volt az életemnek az aroma-
terápia, fürdősókat is készítettem, de oly-
annyira magától érthetően, belső igényből 
fakadóan, hogy ez nekem fel sem tűnt. Az 
első célirányos kézikönyvem egy 2000-ben 
kiadott vaskos, sárgapapíros kiadvány volt 
Aromaterápia haladóknak címmel Roberta 
Wilson-tól. Biztos vagyok benne, hogy az 
elsők között csaptam le rá, ahogyan abban 
is, hogy jobb tananyagot nem is kaphattam 
volna holisztikus étvágyam és szemléletem 
támogatására. Mindenesetre ha az aromate-
rápiával való életre szóló hivatalos eljegy-
zésem időpontját kell megállapítani, akkor 
az 2009-re datálódik. Előzménye pedig 
nagyon röviden egy 2001-ben diagnoszti-
zált III-IV. stádiumú endometriózis. A műtéti 
kezelés és azt követően az allopátiás egész-
ségügyi rendszer által protokolárisan alkal-
mazott terápiának az átmeneti jellegével 
hamar szembesültem, és ezzel együtt tuda-

tosodott bennem, hogy a megoldást máshol 
kell keresni. Az alternatív terápiák megannyi 
módozatán keresztül folyamatosan tanulva 
és kísérletezve önmagammal apró csiga lé-
pésekkel haladtam előre. 2009-ben hozott 
össze a sors azzal a holisztikus terapeutával, 
akinek a segítségével 3 és fél év kőkemény 
munkájának eredményeképpen elértem 
azt, amit csak nagyon kevesen a világon. 
Valós gyógyulás az endometriózisból. Az 
aromaterápiával, mint mindent átfogó ve-
zérelemmel a szinergiában. A görög gyöke-
rekkel bíró Lenkey Petrosz útmutatásaiban 
benne volt a fitoterápia, a testre szabott 
megfelelő táplálkozás, a különböző moz-
gásformák, a stressz és a lelki tényezők fel-
térképezése, önreflexió, mély belső utazás, 
és végső soron egy teljes életmódváltást 
eredményezett.

Miért döntöttél úgy, hogy Kréta gyö-
nyörű szigetén az életedet az illóola-
joknak szenteld?

A holisztikus aromaterápiás keze-
lés és életmódváltás részeként, a görög 
kapcsolódás hatására és következtében 

jöttem először Krétára, aztán újra és újra… 
amíg végül olyan nagyot fordult velem a 
világ, hogy ez a teljesen álomszerű dolog 

Az egyik nagyon szemé-
lyes küldetésem, hogy ön-
magamat még tisztábban 
megélve kapcsolódhassak a 
világgal, és ennek részeként 
olyan partnert találjak ma-
gamnak az életem következő 
szakaszára, akivel a minden-
napi csodák megteremtése 
szeretetben, harmóniában 
és sokoldalú kölcsönös tá-
mogatásban működik.

Fotó: © 2019 Berecz Ildikó
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valósággá formálódott. Persze nem he-
lyes passzív mondatszerkezetet használ-
ni, hiszen én magam tettem meg azokat a 
lépéseket, amik ide vezettek. Azt gondo-
lom, hogy amikor 2013-ban már komoly, 
hosszútávú elkötelezettséggel a szívem-
ben elindultam Krétára, minden bennem 
volt, ami azóta és jelenleg is manifesztá-
lódik az életemben. De persze nem volt 
olyan magától értetődő, és az utam arról 
is szólt, hogy ezeket felszínre hozzam és 
elhiggyem, élni így is lehet.

Mi az, amit te tudsz adni az emberek-
nek az illóolajok által?

Sorsformáló transzformatív lehető-
ségeket mutatok, áttörési pontok kínálatá-
val, többszintű kapcsolódási rendszerrel. 
Ez így talán kicsit megfoghatatlan, jobban 
érthetővé válik a sokrétű tevékenységeim-
be leképezve. A lepárlásokról és olajokról 
szóló cikkeim által tudok tapasztalatot, 
inspirációt és reményt adni. A növényekről 
és a folyamatokról készített fotósorozata-
immal és írásaimmal tudom formálni az 
emberek látásmódját. Transzformatív uta-
zások keretein belül megmutatom a gyó-
gyító olajak forrását, és testközelbe hozom 
azokat az elemeket, amelyek segítenek a 
változásban és egy magasabb tudatossági 
szint elérésében. A workshopokon többek 
között az aromaterápia mélyebb megérté-
sét és holisztikus életszemléletet tanítok. 
Természetesen készítek mindenféle gyó-
gyító illóolaj-keveréket, kencéket, botani-
kus parfümöket és ami csak a mindennapi 
életben hasznos és szükséges lehet. Az 
egyik legcsodálatosabb dolog azonban, 
amit az illóolajok segítségével adok át az 
embereknek, az a valódi önmagukhoz való 
közelebb kerülés. Komplex aromaterápiás 
kezeléseim során testi, lelki és szellemi 
síkon egyaránt megérintődik ragyogó lé-
nyük, amely nem csupán nekik, de nekem 
is ajándék minden egyes alkalommal.

Mostanság melyik a kedvenc illóolajad 
és miért?

Lehetetlen kérdés, de ha a „mi jut 
eszedbe először” módszert alkalmazom, 
akkor rózsageránium, mert az egyik leg-
gyönyörűbb egyensúlyi olaj, és mert 
olyan sokrétű, és mert az egyik legfino-

mabb hidrolátumot adja az illóolaj mel-
lett, amit idén már az általam ültetett 
növényből fogok tudni lepárolni. Sokat 
használom a szalmagyopár és a vadmu-
rok mély olajait, mindenféle bőrt érintő 
gyógykeverékekben, és szubtilis szinten is 
befogadó partnerek. Van még a bergamott, 
ami egyszerűen fenomenális a semmihez 
sem fogható felemelő, lendületes citrusos 
illatával és remek, minden szinten frissítő, 
tisztító képességeivel. Személyes tapaszta-
latom az, hogy étvágygerjesztő jellegével 
együtt is jótékony hatással van a vonalakra.

Van a táskádban valamilyen illóolaj, 
vagy hidrolátum a mindennapokban? 
Ha igen melyik az?

Régebben mindig hordtam magam-
mal levendula illóolajat, de hacsak nem 
utazom, akkor rövidtávon hidrolátumokkal 
járkálok. Abból általában van nálam leven-
dula, neroli és rózsageránium. Számtalan 
helyzetben hasznos, ha valakit fel kell ráz-
ni, ki kell zökkenteni, meg kell nyugtatni, 
légteret frissíteni, bőrt nyugtatni, arcot per-
metezni, és sorolhatnám.

Milyen illóolajat pároltál le először?

Az attól függ, hogyan értelmezzük 
a kérdést. Az első lepárlás (és előtte a 
begyűjtés), amin életemben részt vet-
tem, az a mirtusz (Myrtus communis) volt 
a Wild Herbs of Crete hatalmas 1200 li-

teres lepárlójában 2013 augusztusában. 
Semmihez nem fogható meghatározó él-
mény, amikor az illatfelhőben már eleve 
elbűvölten megpillantod az első legördü-
lő cseppeket! 300 ml illóolaj lett belőle, 
és ez magával hozta az első igazán mély 
megértést a hozam, a mögötte lévő temér-
dek munka, és a végtermék árát illetően. 
Ezt követően még számos hasonló ilyen 
élmény volt, de az első saját koncepci-
ójú, szervezésű és szedésű projekt az a 
keserű narancs virágából készített neroli 
hidrolátum volt, amelyet egy kedves ba-
rátnőm által felkutatott, „égből pottyant” 
közeli lepárlóban asszisztáltam végig a 
tulajdonos mellett. Ha valami, ez még 
inkább testközelbe hozta a hozammal 
kapcsolatos realitásokat, kiemelten, ha 
virágok lepárlásáról van szó. A következő 
nagy mérföldkő a jázminhoz kapcsolható, 
amikor hárman lányok álltunk össze, és 
egy szatyornyi gyengéd virágszirmocskát 
szedtünk és pároltunk le az egyik lány 
édesapjától örökölt 2 literes rézüstben. 
Jutott belőle mindannyiunknak pár deci-
liter mennyei jázmin hidrolátum. Saját 30 
literes rézlepárlómmal különféle techni-
kai belefutások miatt végül egy ismerős 
kertjéből származó levendula (Lavandula 
heterophylla) került teljes mértékben álta-
lam feldolgozásra először, ami végtére is 
szépen adta ki magát, olyan szempontból 
is, hogy egy klasszikus növénnyel indult a 
saját kézműves lepárlói történetem.

Fotó: © 2019 Berecz Ildikó
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Mire vagy a legbüszkébb?

Arra a fejlődésre, amelyen én magam 
mentem és megyek keresztül az aromate-
rápia, az illóolajok és a természetes kör-
nyezettel való egyre szorosabb szimbiózis 
kapcsán. Mindarra a teremtésre, amiről 
korábban nem gondoltam volna, hogy én 
is képes vagyok megalkotni. Azokra a kor-
látokra, amelyeket sikerült túllépnem és 
szintekre, amiket megugranom testi, szel-
lemi, lelki és spirituális szinten egyaránt. 
Az pedig a jéghegy csúcsa, hogy ezekből 
hogyan tudok másoknak is saját hasznukra 
fordítható pozitív dolgokat átadni.

Mi a személyes küldetésed?

Az egyik nagyon személyes külde-
tésem, hogy önmagamat még tisztábban 
megélve kapcsolódhassak a világgal, és en-
nek részeként olyan partnert találjak ma-
gamnak az életem következő szakaszára, 
akivel a mindennapi csodák megteremtése 
szeretetben, harmóniában és sokoldalú 
kölcsönös támogatásban működik. Ma-
gyarul lélektárs és család. Ezen túl számos 
más küldetést megfogalmaztam magam-

Fotó: © 2019 Berecz Ildikó

Fotó: © 2019 Berecz Ildikó
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A leghatékonyabb illóolajos sztorid?

Ha a fizikai szinten nézzük, akkor a 
herpeszre készített keverékeim, amelyek-
ben mindig a citromfű (Melissa officinalis) 
a fő alkotóelem és amelyet saját érintett-
ségem miatt igazán jól kitesztelhettem az 
évek során. Nagyságrendekkel volt képes 
lecsökkenteni az ajkamon való kiterjedé-
sét, kifejlődésének súlyosságát, a lefutási 
és regenerálódási időtartamot. Ha lelki 
síkon végzett munkát tekintjük, akkor az 
egyik legszebb történet, amikor a neroli 

Biztos voltak az illatos karriered során 
hullámvölgyek is. Mi vitt tovább?

Alapvetően optimista vagyok, illetve 
segített a komplex eszközkészlet, amely 
tulajdonképpen bárki számára elérhető, ha 
tesz érte. Nagy segítség, ha van kitől tanul-
ni, és még inkább, ha adott esetben kérjük 
és elfogadjuk a segítséget. Minél nagyobb 
tapasztalatra teszek szert, annál rutinosab-
ban kezelem a nehéz helyzeteket. Lehet 
a segítségem illóolaj, meditáció, főzés, 
fizikai munka, zene, tánc, sport, vagy egy 
telefonhívás, ami kizökkent. Máskor pedig 
egy jó sírás is felszabadíthat energiákat. Az 
viszont szinte minden helyzetre igaz, hogy 

Mi volt a legérdekesebb, amit valaha 
megtudtál az illóolajokról?

Talán az, hogy mennyire párba lehet 
állítani az emberi lét komplexitásával. Pél-
dául, hogy rengeteg munkával, a mélysé-
gek és magasságok megtapasztalása által 
megérthetjük, hogy amint minden ember 
egyedi és megismételhetetlen csoda, min-

nak, aminek jelentős részét ma is végzem. 
Ezek között van az aromaterápia sorfordí-
tó lehetőségei és a krétai transzformatív 
élmények átadása az erre nyitó útkeresők 
számára. A másik oldalon pedig az olyan 
helyi értékek a felkarolása és fejlesztésé-
nek fenntartható módon való előrevitele, 
mint a világszerte híres krétai balzsamos 
szuhar. Hogy az Univerzum milyen külde-
tést szánt nekem, arról pedig folyamatos 
tárgyalásban vagyunk…

den valamirevaló igazi illóolaj és kezelés is 
egyedi. Az univerzális receptek csupán a 
felszínt kapargatják, de ha valaki alázattal 
és türelemmel halad az útján, akkor már 
nem mester akar lenni, hanem szolgálója 
annak a világnak, amelyben élni érdemes.

hidrolátum segített egy kisfiúnak oldani a 
szorongását sportmérkőzés előtt, hozzáse-
gítve őt a győzelemhez.

Fotó: © 2019 Berecz Ildikó
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Mi az a tűz, ami nap mint nap hajt, 
hogy alkoss, és üvegcsébe zárd a növé-
nyek lényegét?

Úgy, ahogy mondod, van egy erős bel-
ső indíttatás, hogy nap mint nap alkossak va-
lamit. Oka lehet a segítő szándék, egy konk-
rét kérés vagy megoldandó feladat, vagy 
csupán a kíváncsiság, a felfedezés öröme. 
Forrása lehet a vágy az illatos anyagokkal 
való szüntelen közelségre, és a növényekkel 
való munka vizuálisan is kreatív lehetősége-
ire. Önkifejezés, minden érzéket érintő kap-
csolódás és kikapcsolódás is egyben.

Mik a tapasztalataid, hogyan fogad-
ják a laikusok az illóolajokkal való 
kezeléseket?

Nagyon jól. Hiszen az illatok egyedi-
en univerzális nyelvére bárki könnyedén 
rá tud csatlakozni. Lehet az gyermekkori 
emlék, kulináris élmény, vagy a megta-
pasztalt azonnali hatás. Van aki színekben, 
van aki energiákban képes érzékelni, még 
ha nincs is tisztában a kontextus jellegé-
vel. Hogy egy rendkívül érdekes esetet 
említsek, épp a közelmúltban járt nálam 
valaki, akinél döbbenetes volt az átalaku-
lás a kezelés során. Egy 67 éves skandináv 
hölgynél, aki egyébként még talán egy hú-
szast is letagadhatna a korából. Soha nem 
használt illóolajokat, nem visel parfümöt, 
natúr életet él, már nyugdíjba vonult, de 
aktív és jógaoktatással foglalkozik. Meg-
lepő módon gyakorlatilag egyáltalán 
nem érintették meg őt az intuitív mód-
szerrel kiválasztott illóolajak, amelyek a 
bergamott, az angyalgyökér és a kurkuma 
voltak. Mivel azt is elmondta, hogy ráadá-
sul allergiás a citrusokra, és sokminden 
másra, kérdőjelessé vált hogyan tudjuk 
egyáltalán folytatni a tervezett kezelést. A 
további beszélgetés során lassan felszínre 
kerültek az életéből momentumok, mia-
latt az illatok is dolgozni kezdtek, és végül 
az angyalgyökér utat nyitott az oltalmazó 
térben. Miután a hölgy befogadóvá vált 
az olajokkal való munkára, megtaláltuk a 
módját, hogy marginálisan kis százalékban 

a magamba és a céljaiba vetett hitem és a 
különböző formában színre lépő intuitív 
vezérlő erő még a racionális elme szerinti 
valószínűtlen szituációkon is segít áttörni.

alkalmazva készítsünk számára olajkeve-
réket. Az ezután következő Hawaii Lomi 
Lomi teljes testmasszázs során mélyen 
ellazult állapotban egy nagyon különleges 
utazásban volt része, ahonnan visszatérve 
boldogan távozott azzal, hogy az illóolajos 
szinergiát csakraolajként szeretné hasz-
nálni tovább.

Hogyan látod az aromaterápia jövőjét?

Erős dualitás jellemzi az aromaterápia 
jövőjét, mint mindent az életben. Az nyil-
vánvaló, hogy az aromaterápia egy rendkí-
vül dinamikusan teret nyerő alternatív és 

komplementer terápia, amely az egészsé-
ges életmód iparággá válásának előnyeit és 
hátrányait egyaránt megkapja. Ezzel együtt 
vannak, akik a mennyiségi és vannak, akik a 
minőségi irányba mennek, és ez végigvonul 
az egész láncolaton kezdve a termelőktől, a 
lepárlókon és a kereskedőkön át egészen a 
terapeutákig és a kliensekig. Én leginkább 
azt kívánnám, hogy az érintettek kilépje-
nek ezekből a leegyszerűsített síkokból, és 
multidimenzionális szemlélettel, növekvő 
alázattal és soha nem szűnő tanulással te-
vékenykedjenek a természet csodáival a 
kezükben.

Fotó: © 2019 Berecz Ildikó
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Klinikai aromaterapeuta, számos tudományos kutatást végzett az illóolajokkal kapcsolatban, és meg-
számlálhatatlan könyvet, tanulmányt, tudományos cikket is írt a témában. A Rózsa, az istenek orvossága 
című kötete tavaly jelent meg magyar nyelven, az Oshadhi Magyarország Kft. gondozásában, Hollódi Ger-
gely fordításában. A Budapest Drops 2019 aromaterápiás konferencián immár másodszor tart előadást.

Emlékszel hogyan kerültél kapcsolat-
ba először az illóolajokkal?

Nehéz erre válaszolnom, hiszen 
az édesanyám az első aromaterapeuták 
között volt az Egyesült Királyságban, így 
beleszülettem az illatos életbe, a kez-
detektől fogva ott voltak körülöttem az 
olajok.

Tizenhárom éves lehettem, amikor 
csak úgy mentem el bárhová is, hogy a 
zsebemben volt egy üveg levendula olaj, 
hogy bármikor bekenhessem az államon 
most is látható foltot. (Akkoriban még 
nem voltunk tudatában a szenzibilizáció 
fogalmával, de szerencsére nem okoztam 
vele magamnak bajt.)

Anyukámnak volt akkoriban egy 
szuper könyve a természetes bőrápolás-
ról Kitty Little tollából, aki megismertette 
olvasóival az arcmaszkok, gyógynövé-
nyes lemosók, és az olajok használatát is, 
és elmagyarázta, miként készítsük el azo-

Másrészről viszont, mióta 
az orvosok tudják és megértet-
ték, hogy a stressz igen nagy 
terhet ró a szervezetünkre és 
az egészségünkre, amire per-
sze nincs megfelelő „gyógy-
szerük”, és amióta az emberek 
is megértették, hogy az aro-
materápia a négy stresszkezelő 
eszköz egyike, úgy gondolom, 
hogy az aromaterápia egy for-
radalom szélén áll.

Min dolgozol mostanában az illóolajo-
kat illetően?

Abban a páratlan helyzetben vagyok, 
hogy illóolajok ezerszámra léteznek, de 
csak kevés páciens, beteg használja őket 
megfelelően. A munkám legnagyobb ré-
sze kutatás-alapú, és mostanában egy 
fájdalom kezelési kurzuson dolgozom. Ko-
rábban számos helyi iskolában kezeltem a 
fejtetű problémát.

Melyik a kedvenc olajod mostanában 
ami mindig veled van?

Általában nem hordok magammal il-
lóolajat, de a fürdőszobámban mindig van 
egy üveg gerániumolaj. Szeretem kiegyen-
súlyozó hatását, és azt, hogy olyan gyor-
san hat, ha idegességet, feszültséget kell 

kat magunknak házilag. Így a kérdésedre 
válaszolva az illóolajokat egészen biztos, 
hogy már tini koromban is használtam.

Elizabeth Jan Kusmirekkel a Budapest 
Drops 2017 konferencián.

Fotó: © 2019 Dercsényi Kornél
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Mi az, amit, mindig megtanítasz azok-
nak, akik érdeklődnek az illóolajok 
iránt?

Úgy gondolom, nagyon kevés ember 
tudja és érti, mi is igazából az illóolaj. Sze-
retem elmagyarázni, hogy miként változik 
az olajok kémiai összetétele attól függő-
en, hogy egy adott növény hol terem, vagy 
hogy milyen kihívásokkal találja szemben 
magát a természetben. Élvezem elmesélni, 
hogy mennyi összetevő együttes szinergi-
ája kell ahhoz, hogy a növény elriassza a 
falánk hernyókat, vagy éppen magához 
vonzza a gyönyörű pillangókat, illetve 
hogy vannak olyan olajok, amelyek amo-
lyan természetes „antibébi tablettaként” 
megóvják, más szóval elriasztják egymás-
tól a növényeket és a környék rovarjait is 
távol tartják.

Használod az illóolajokat a mindenna-
pi szépségápolásban?

Igen, télen az arcom rózsával és pa-
csulival ápolom minden nap, nyáron pedig 
jázmint használok, mert az arcbőröm na-
gyon érzékeny a napfényre.

Mi volt eddig a legnagyobb sikered, 
amit az illóolajokkal kapcsolatos mun-
kád során elértél?

Valószínűleg az az online „szeminári-
um sorozat” volt, amelyet Hollódi Gergely-
lyel együtt szerveztünk a múlt évben, és 
amelyen a világ 60 legismertebb aroma-
terapeuta szaktekintélye vett részt, akik 
az illóolajok iránti szenvedélyükről és az 
alkalmazásukról beszéltek. Én vezettem le 
az interjúk nagy részét, valamint vágtam 
meg a videoanyagokat, míg Gergely biz-
tosította a komoly háttérmunkát, ide értve 
a dizájnt, és az interjúk feltöltését is ő in-

Hogyan látod, mi az emberek illóola-
jokra adott első reakciója?

Úgy gondolom, hogy az első az, hogy 
szeretnék megszagolni és élvezni a keze-
lésük alapjául szolgáló illatokat és hatá-
sukat, illetve méltányolni az egyénre sza-
bottságukat és azt, hogy az olajok miként 
igazodnak az igényeikhez.

Egy lenyűgöző élményben volt ré-
szem a múlt héten, mikor egy fiatal lány 
keresett meg azzal, hogy igen lehangolt 
a vállában érzett fájdalom miatt. Egy, a 
cégénél meghirdetett magasabb pozíció-
ra pályázott. A korábbi pozícióját ott kell 
hagynia a vállában érzett erős fájdalom 
miatt. Sírógörcsöt kapott már az interjú 
gondolatára is, mert csak arra a rettentő 
érzésre emlékezett, amit az okozott, hogy 
a fájdalom miatt az előző állását ott kellett 
hagynia.

Nemrégiben egy kurzuson vettem 
részt, amelyet Cathy Skipper és Dr.Florian 
Birkmayer szervezett. Elhatároztam, hogy 
a workshopon tanultakat kipróbálom. Mi-
vel a lány sokat sírt, és ez amolyan „vizes” 
állapotnak számít, ezért a „tüzes olajok” 
mellett döntöttem. Listát készítettem az 
olajokról, majd Davana olajat adtam a ke-
verékhez, amit előszeretettel használok 
különböző eredetű fájdalmakra. A vég-
eredmény elképesztően kellemes, gyü-
mölcskenyér illatot árasztott. A keveréket 
megszagolta és a könnyei azonnal felszá-
radtak.

Önbizalommal telten ment el az 
interjúra, és az állást megkapta. Azóta 
sem tudom túltenni magamat azon, hogy 
mennyire illett hozzá a keverék, amelyet 
nem tudatosan építettem az emlékekre 
vagy hasonlókra.

Hogyan látod az aromaterápia jövőjét?

Azért ez nagyon nehéz kérdés, mert 
többféle nézőpontból is nézhetem. Elő-
ször is, aggódom érte.

Az aromaterápia részben azt is jelen-
ti, hogy az egyén miként reagál egy adott 
illóolajra. Ez sajnos ott dől meg, hogy em-

oldani, nem beszélve a menzesz idején, 
amikor a hormonjaink uralják az életünket.

tézte. Rengeteget tanultunk belőle mind-
ketten, hatalmas munka volt. Rendkívüli 
emberek, elképesztő tudásanyag.
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Mi az, amire büszke vagy az aromaterá-
piás munkáddal kapcsolatban?

Nagyon büszke vagyok a Gergely-
lyel végzett munkánkra, de azt hiszem a 
legbüszkébb mégiscsak a kannabiszról 
írt könyvemre vagyok. Nagyon nehéz 
volt megírni. Az információk hihetetlenül 
komplexek. Amikor elkezdtem írni tulaj-
donképpen negatívan álltam a témához. 
Büszke vagyok rá, hogy mégis képes vol-
tam reálisan vázolni a témát, s végül a 
pozitív és a növény érdemeit elismerő és 
azt támogató oldalon kötöttem ki.

Mit érzel, mikor az illóolajokkal dol-
gozol? Kérlek engedj betekintést úgy-
mond a függönyök mögé. Reggel vagy 
este dolgozol? Szól egy kis zene? Ho-
gyan csinálod?

Tulajdonképpen a folyamat maga 
nagyon unalmas. Az olajaim a polcon, a 
fal mellett sorakoznak, és hogy melyiket 
választom, az függ a kémiai összetételük-
től és terápiás hatásaiktól is. Attól tartok, 
hogy általában minden rituálétól mente-
sen dolgozom, keverek és öblítek. Ezért 
úgy érzem, hogy minden olaj a barátom, 
akikkel titkos kapcsolatra lépek. Csönd-
ben figyelek, és ámulok csodálatos ha-
tásmechanizmusukon.

Legnagyobb sikered az illóolajokkal?

Egy pék asszony esetét kell megemlí-
tenem. Elképesztő volt a története. Hetek 
óta sírt, mindig könnyel volt tele a szeme. 
Az általam készített inhalációs keveréktől 
egyszerűen abbamaradt a sírása, sőt egy 
teljesen más állapotba került. Azóta sem 
hiszem el, hogy megtörtént.

Aztán korábban volt egy férfi be-
tegem, aki Guillain-Barré-szindrómában 
szenvedett, és rettenetes fájdalom gyö-
törte. Alig aludt húsz percet éjszakánként, 

Milyen illatos terveid vannak a jövőre 
nézve?

Éppen egy fájdalomkezelési kur-
zuson dolgozom, és szeretnék néhány 
stresszcsökkentő terméket kidolgozni, 
hiszen a stresszről ismert, hogy fokozza a 
fájdalmat. Szeptemberben Magyarország-
ra megyek a Budapest Drops 2019 Kon-
ferenciára, majd azt remélem, hogy jövő 
ősszel Gergely és én ismét vendéglátói 
leszünk egy újabb online konferenciának.

berek egyszerűen csak adott illóolajokat 
vagy standard keverékeket árulnak.

Másrészről viszont, mióta az orvosok 
tudják és megértették, hogy a stressz igen 
nagy terhet ró a szervezetünkre és az 
egészségünkre, amire persze nincs meg-
felelő „gyógyszerük”, és amióta az embe-
rek is megértették, hogy az aromaterápia 
a négy stresszkezelő eszköz egyike, úgy 
gondolom, hogy az aromaterápia egy for-
radalom szélén áll.

A CO2-kivonatok népszerűsége és 
hatékonysága igen gyorsan nő, úgy gon-
dolom, hogy az illóolajok lassan elveszt-
hetik jelentőségüket, és a CO2-kivonatok 
léphetnek a helyükbe.

amit sikerült egy héten át felvinnünk napi 
hat órára egyetlen kezeléssel. (a fő katali-
zátorok a CBD és a copaivafa olaj voltak).

Végül nagy sikereket értem el olyan 
nőknél, akik nem tudtak teherbe esni. 
Számos terhesség jött létre több hónapi 
sikertelen próbálkozás és csupán egy illó-
olajokkal történt közös munka után.
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INTERJÚ: MADEleine kerkhof
BUDAPEST DROPS 2019
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Indiai citromfű (Cymbopogon citratus)
Fotó: © Dr. Babulka Péter

Citromfű (Melisa officinalis)
Fotó: © Dr. Babulka Péter

Madeleine Kerkhof a Kicozo iskola alapítója, a CO2-kivonatok specialistája. Hollandiában nővérként dol-
gozott kórházakban, majd váltott, és a természetes terápiák felé fordult. Missziójának tekinti, hogy hidat 
építsen a hagyományos orvoslás és a komplementer medicina képviselői között. A Budapest Drops 2019 
nemzetközi aromaterápiás konferencián előadása és workshopja is a CO2-kivonatok palliatív ellátásban 
történő alkalmazhatóságának témáját világítja meg a magyar hallagatóságnak.

Hogyan és mikor kerültél kapcsolatba 
az aromaterápiával?

A 90-es évek végén, amikor elhagy-
tam a nővéri pályát, elhatároztam, hogy 
a természetgyógyászi praxisomat az 
aromaterápiával egészítem ki. Az egész-
ségügyben szerzett tapasztalataimat a 
fitoterápiával, balneoterápiával, aromate-
rápiával és dietetikával kombináltam.

Hol volt az aromaterápia Hollandi-
ában, amikor aromaterapeutaként 
kezdtél dolgozni? Hol tart most?

Már akkor is jelen volt az aromate-
rápia, de nem volt kifejezetten ismert. Az 
állami egészségügyben pedig egyszerűen 
nem létezett. Büszke vagyok arra, hogy 
hozzájárulhattam a változásokhoz.

Célom tehát, hogy hi-
dat építsek a hagyomá-
nyos egészségügy és az 
olyan integratív terápiák, 
mint az aromaterápia kö-
zött. Hiszem, hogy renge-
teg tennivalónk van együtt. 
Mindannyiunknak nyitott 
szemmel kell járnia és kész-
nek lenni a betegek javára 
végzett közös munkára.Ki (vagy kik) volt (voltak) azok, és 

miért, akik a legnagyobb hatást gya-
korolták rád a szakmai munkád során?

A karrieremben a legnagyobb ha-
tással Rhiannon Lewis volt rám. Nagyon 
hasonlítunk egymásra. Már a kezdetektől 
fogva, és a mai napig is igazi inspiráció 
számomra. Becsülöm tudását, tisztán 
gondolkozását, egyenességét, kedves és 
szenvedélyes személyiségét, az aroma-
terápiás közösség iránti elkötelezettsé-
gét és a lelkesedését, amivel a betegek-
nek segíteni próbál az aromaterápiával. 
Nagy hatással voltak még rám az első 
könyvem (Complementary Nursing in End 
of Life Care – kb. Komplementer terápia a 
hospice ellátásban dolgozó nővéreknek – 
a szerk.) írásakor Jane Buckle és Elaine 
Zimmermann, akik szakértelmükkel és 
elkötelezettséggel dolgoztak azon, hogy 
az aromaterápia a klinikai szintre ke-
rülhessen. És szeretném megemlíteni 
korábbi férjemet Stephent és jelenlegi 
férjemet és társamat Keest. Mindig tá-

mogattak abban, hogy a szárnyaimat ki-
nyithassam és elkísértek utamon.

Mely illóolajok és CO2-kivonatok a leg-
nagyobb kedvenceid?

Nehéz választanom. Tényleg nehéz 
kérdés! Az első ötöt azért felsorolom. A 
szibériai jegenyefenyő (Abies sibirica) 
CO2-kivonat amit igazi fenyőerdő illa-
táért kedvelek, egyféle ragaszkodást és 
békét áraszt, különösen jó a tüdő gyulla-
dásos állapotaira és afféle légúti tonik. Az 
olasz szalmagyopár illóolaj (Helichrysum 
italicum – az italiodonokban gazdag vál-
tozatok) a kedvenc traumaolajom minden 
szinten. Az egyik legjobb gyulladáscsök-
kentő illóolaj, kiválóan működik a zúzó-
dásoknál, de lélekre is igen felemelő. A 
gyömbér CO2-totál (Zingiber officinale) 
elképesztően eredményes a rákos és pal-
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liatív ellátottak émelygésének csökken-
tésében. Pont ez a tapasztalat vezetett 
oda, hogy elkezdtem behatóbban tanul-
mányozni a CO2-kivonatokat. Így azon ke-
vesek egyike lehetek, akik a világon úttö-
rőként népszerűsítik ezeket a kivonatokat 
mint étrendkiegészítőket is. Kiváló kivonat 
még az intenzív ízületi és izomfájdalmak-
ra is, melegséget közvetít azoknak, akik a 
csontjaikig fáznak, energiát ad a kimerült 
szervezetnek. A neroli illóolajat (Citrus 
aurantium var. amara) azért kedvelem, mert 
kiválóan nyugtatja a gondolatokat, a lel-
ket és a bőrt is. Kifejezetten drága olaj, de 
megéri! A szomáliai tömjén CO2-szelektált 
kivonat (Boswellia carterii) szintén az egyik 
kedvencem, különösen a palliatív terüle-
ten. Elképesztően nyugtató, összeköttetés 
az itteni és a további világokkal.

Tanítasz is. Hozzávetőlegesen hány di-
ákot indítottál már „illatos” útjára?

Az attól függ, hogy honnan nézem. A 
Kikozo nevű iskolámban több százan vé-
geztek, ha a workshopokat, előadásokat 

és konferenciákat is beleveszem, akkor 
ezrekről beszélhetek.

Mi a filozófiád az oktatásban?

Habár sokféle terapeutának oktatok, 
ideértve a természetgyógyászokat, masz-
szőröket és aromaterapeutákat is, az igazi 
szenvedélyem azonban a nővérek és más 
egészségügyi dolgozók oktatása, akik az 
elesetteket, a betegeket és a haldoklókat 
ápolják. Célom, hogy hidakat építhessek 
a terápiák között, ezért mindig keresem a 
kapcsolódási pontokat, amikor az egysze-
rű, ám megalapozott és biztonságos meg-
oldásokat alkalmazni – aprókat, amelyek 
viszont sokat jelentenek a beteg számára.

Mi volt eddig a legnagyobb kihívásod 
az aromaterápiás munkád során?

Amikor abbahagytam a nővéri mun-
kát, nagyon nehezen találtam Hollan-
diában olyan oktatást, ami megbízható 
ismereteket adhatott volna át a komple-
menter terápiákkal és az aromaterápiával 
kapcsolatban. Ezért külföldre mentem 

tanulni, ami inspirált és feltöltött. Sosem 
fogom megbánni. A természetgyógyászi 
és aromaterapeutaként eltöltött 20 évem 
alatt úgy éreztem, hogy nagy a távolság a 
hagyományos orvosi ellátási rendszer és a 
komplementer medicina között. Sokszor 
megesett, hogy a lelkesedésem túl sok 
volt a hagyományos oktatásban részesült 
nővérek és más egészségügyi szakembe-
rek számára. Ennek ellenére megtanultam, 
hogy ez ne tántorítson el, inkább egy lé-
péssel hátrébbről szemléljem a dolgokat, 
és egy közös elfogadáson, bizonyítékokon 
és eredményeken alapuló kapcsolatot 
építsek. Ez segítség volt ahhoz, hogy jól 
működő alternatív módszer felé nyissa-
nak. Az eredmények pedig magukért be-
szélnek, büszkének és megtisztelve is ér-
zem magam az elért eredményeimért.

Mire vagy a legbüszkébb a karriered 
során elért eredmények közül?

A Complementary Nursing in End 
of Life Care (kb. Komplementer terápia a 
hospice ellátásban dolgozó nővéreknek – 
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a szerk.) című több kiadást megért köny-
vemnek köszönhetően megváltozott a 
nővérek és egészségügyi dolgozók aroma-
terápiáról alkotott képe. Először hazám-
ban Hollandiában, majd miután a könyv 
angolul is megjelent világszerte is. Egy 
másik büszkeségem a CO2-kivonatokkal 
és az aromaterápiában történő felhasznál-
hatóságukkal kapcsolatos munkám. Ennek 
végeredménye a 2018-ban CO2 Extracts 
in Aromatherapy, 50+ Extracts for Clinical 
Applications (kb. CO2-kivonatok az aro-
materápiában. 50+ kivonat klinikai alkal-
mazásokhoz – a szerk.) címmel megjelent 
könyvem. Jelenleg egy újabb könyvön dol-
gozom. A Kicozo (Knowledge Institute for 
Integrative and Complementary (Nursing) 
Care) iskola munkája szorosan kötődik a 
könyveimben leírtakhoz, elsődleges célja 
a biztonságos és páciens központú aroma-
terápia és egyéb komplementer terápiák 
oktatása. A Kicozo egy korábban csak nő-
véreknek szóló oktatási kezdeményezés-
ből egy világszerte elismert iskolává nőtte 
ki magát, Hollandiában és Hong Kongban. 
Terveink szerint további együttműködése-
ket fogunk kialakítani a jelenleg 12 tanár-
ral folyó oktatásra. 

Miként vélekedsz a Hollandiában – és a 
világszerte tapasztalható – épp aktuá-
lis aromaterápiás trendekről?

Hogy őszinte legyek némileg bi-
zonytalan vagyok. Rendkívül örülök, hogy 
egyre több embert érdekelnek az illóola-
jok, de tisztában vagyok vele, hogy az il-
lóolajokat használni és az aromaterápia 
az aromás anyagok alkalmazását tekintve 
két külön dolog. Attól is függ, hogy kihez 
szólunk. Személy szerint nyitott vagyok 
minden illóolajokkal, CO2-kivonatokkal 
és egyéb aromás anyagokkal való termé-
szetes gyógymódra és kezelési lehető-
ségre. Ugyanakkor manapság azt érzem, 
hogy még inkább szükség van arra, hogy 
az egészségügyben dolgozó szakembe-
rek megfelelő oktatásban részesüljenek 
a felhasznált alapanyagok biztonságos 
és helyes felhasználását illetőleg. Azt is 
gondolom, hogy meg kell védenünk a Föl-
det és a természetet az egyre nehezedő 
nyomástól, és meg kell keresnünk azokat 
a lehetőségeket, amelyekkel az aromás 
alapanyagokat fenntartható módon ter-

meszthetjük és állíthatjuk elő. Kizárólag 
az elengedhetetlen esetekre kell korlá-
toznunk a veszélyeztetett fajok felhasz-
nálását. A természet és az azt benépesí-
tő populációk tisztelete és védelmezése 
erős eszközzel ajándékoz meg bennünket 
ahhoz, hogy a jövőnk és a jövő generációi 
is élvezhessék azt.

Van valami konkrét projekt, amin épp 
dolgozol?

Jelenleg a Kicozo globális oktatási 
programját készítem elő, aminek a címe: 
Onkológia, palliatív ellátás, fájdalom me-
nedzsment és időskori ellátás. E mellett 
a holland egészségügy részére írok egy 
könyvet az aromaterápia egészségügyben 
történő alkalmazhatóságáról.

Jövőbeni terveid?

Célom, hogy a Kicozo iskola misszi-
óját világszinten elterjesszem. Ennek lé-
nyege pedig a biztonságos komplementer 
ápolási módszerek – különös tekintettel az 
aromaterápiára – integrálása az egészség-
ügybe. Ehhez pedig hasonlóan gondolko-
dó szakemberekkel kell együtt működni, 
a cél pedig  a páciensek optimális jólléte.

Mit gondolsz a hagyományos orvoslás 
és az alternatív terápiák / komplemen-
ter medicina közötti kapcsolatról?

Büszke vagyok rá, hogy egyféle híd-
építő vagyok (lásd a jövőbeli terveim vá-
laszom). Célom tehát, hogy hidat építsek 

Mit gondolsz, milyen lesz az aromate-
rápia 10 év múlva? És 20 év múlva?

Rengeteg minden változott az elmúlt 
10 évben. Különösen igaz ez a holland, de 
a világon máshol található egészségügyi 
rendszerekre is. Azt gondolom, hogy a kö-
vetkező 10 vagy akár 20 évben ez a folya-
mat folytatódik. Az én célom, hogy addigra 
az integrált egészségügyi modellből profi-
tálhassanak a betegek.

Előadsz és workshopot is tartasz a Bu-
dapest Drops 2019 aromaterápiás kon-
ferencián. Mit üzensz azoknak, akiket 
érdekel az aromaterápia?

Azt üzenem, hogy tanuljanak minél 
többet magasan képzett és profi szakem-
berektől, tegyék ezt márkafüggetlen mó-
don. Folyamatosan tanuljanak, fejlődje-
nek, önértékeljenek, és élvezzék minden 
lépését az aromatikus utazásnak.

a hagyományos egészségügy és az olyan 
integratív terápiák, mint az aromaterápia 
között. Hiszem, hogy rengeteg tenniva-
lónk van együtt. Mindannyiunknak nyi-
tott szemmel kell járnia és késznek lenni 
a betegek javára végzett közös munkára. 
Ezt úgy tehetjük meg, ha örülünk egymás 
sikereinek, elismerjük egymás erősségeit 
és a hatékony terápiás munkát függetle-
nül attól, hogy kié, de tisztában vagyunk 
a határainkkal is. Ez az egyetlen lehetsé-
ges módja a hídépítésnek, aminek a valódi 
eredménye lehet az integrált orvoslás.
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INTERJÚ: SUE MOUSLEY
BUDAPEST DROPS 2019
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Rozmaring (Rosmarinus officinalis L.)
Fotó: © Dr. Babulka Péter

Sue Mousley eredetileg szülésznőként kezdte pályafutását. Életét mások támogatása határozza meg, bár 
nyugdíjba vonult, mai napig aktívan részt vesz az NHS, vagyis az angol egészségügyi rendszer jobbítá-
sán. Hisz benne, hogy a hagyományos egészségügyi ellátás kiegészíthető az olyan holisztikus terápiákkal, 
mint az aromaterápia is. A Budapest Drops 2019 nemzetközi aromaterápiás konferencián a szülésznői  
karrierjében is aktívan használt aromaterápia és illóolajok stresszkezelésben történő alkalmazhatóságá-
ról tart előadást.

Hogyan és mikor kerültél kapcsolatba 
az aromaterápiával?

Először a 90-es években, szülésznői 
munkám során és a második gyermekem 
születésével egy időben találkoztam az 
aromaterápiával és az illóolajokkal, egyre 
nyitottabb lettem a holisztikus terápiákra. 
Találtam egy olyan tanfolyamot, amelyet 
egy olyan iskola szervezett, amelynek 
megtetszett a filozófiája. Így 1995-96-ban 
végeztem el tanulmányaimat a Jill Bruce 
School of Aromaterápia nevű iskola ke-
retein belül (Jill Bruce Elizabeth Ashely 
Starns édesanyja).

Azt gondolom, hogy a 
kapcsolat megvan és mindig 
meg is lesz, de olyan mint az 
ajtó, egyszer kinyílik, egy-
szer bezárul. Azt hiszem, 
hogy jobban meg kellene 
vizsgálni az integratív szó 
jelentését, a helyett, hogy 
az egyik vagy a másik oldalra 
állnánk.

Hol volt az aromaterápia az Egyesült 
Királyságban amikor aromaterapeuta-
ként kezdtél dolgozni? 

Az emberek nagy többsége egyálta-
lán nem úgy tekintett az aromaterápiára, 
mint egy különálló módszerre, amelynek 
helye van az egészség és a jóllét támoga-
tásában, hanem inkább egyféle relaxációs 
módszerként tartották számon, valami, 
ami a kellemes illatokról szól, illetve leg-
inkább a kozmetika része.

Ki (vagy kik) volt (voltak) azok, és 
miért, akik a legnagyobb hatást gya-
korolták rád a szakmai munkád során? 

Holisztikus utazásom során számos 
ember érintett meg, munkájukkal és át-
adott tudásukkal mindannyian jelentősen 
gazdagították az életem. Igaz barátságot 
kötöttem Daniele Rymannel (Daniele 
Ryman Margaret Maurytól, a holisztikus 
aromaterápia „anyjától” tanult – a szerk.), 
akitől egy díjat is kaptam. Nagyon fontos 
számomra Jill Bruce, akire tanulmányaim 
elejétől már mentoromként tekintettem, 
illetve lánya Liz. Ők bátorítottak első köny-
vem megírására. Daniele Ryman és Joanna 

Van kedvenc illóolajod? Esetleg több is? 

A két kedvenc olajom a tömjén és a 
mandarin.

Melyik volt a legfelejhetetlenebb pilla-
nat amelyet illóolajokkal végzett szü-
lésznői munkád során megéltél? 

Rengeteg felejthetetlen pillanatot 
éltem át. Legtöbbje otthoni szülésekhez 
köthető, hisz az aromaterápia kifejezetten 
segítséget nyújthat egy nyugodt környe-
zet megteremtésében és a szülőség felé 
vezető úton. Az egyik kismama kifejezet-
ten hálás volt, és elismerte, hogy az illa-
tok biztonságot és melegséget jelentettek 
számára.

Hoare könyveibe is írtam fejezeteket a fel-
kérésükre.

Fotó: © Coventry Live
www.coventrytelegraph.net
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Mi a munkád filozófiája?

Filozófiám, hogy munkám során min-
dig szeretetet, melegséget és kedvességet 
sugározzak, valamint, hogy a pácienseim 
hitvilágát és értékeit tiszteljem.

Mi volt az aromaterápiával végzett 
munkád legnagyobb kihívása?

A legnagyobb kihívásom volt, hogy 
egy NHS (az angol egészségügyi ellá-
tó rendszer – a szerk.) kórház szülészeti 
osztályán bevezessem az aromaterápiát, 
illetve a rendszer folyamatos fenntartása 
jelenti jelenleg is. Emellett, bár ha nem 
is ennyire hangsúlyosan, de a George Eli-
ot Kórházban felállított Oasis Relaxation 
Service (kb. Oázis Relaxációs Központ – a 
szerk.), nevű, a betegeknek kialakított, re-
laxációs szolgáltatásokat kínáló osztál mű-
ködtetésén is dolgozom.

Mire vagy a legbüszkébb a szakmai 
munkád során elért eredményeket te-
kintve?

Legnagyobb büszkeségem a két aro-
materápiával végzett munkámért átvett 
díj, valamint az, hogy egy könyv társszer-
zője lehettem, de legfőképp a saját mun-
kámba vetett hitem.

Lehet hivatalosan alkalmazni az aro-
materápiát az angol egészségügyi rend-
szerben? Van valami előfeltétele? 

A válasz egyszerű: igen. Egészség-
ügyi dolgozóként jómagam is több, mint 
20 éve hivatalosan is alkalmazom. Igaz, 
hogy számos kihívás és akadály nehezíti a 
munkát. Dokumentáció, emberek meggyő-

zése, csak, hogy kettőt említsek. A klinikai 
munkámról két összefoglaló is megjelent 
a Complementary Therapies in Clinical 
Practice Journal nevű tudományos folyó-
iratban.

Miként vélekedsz az Angliában – és a vi-
lágszerte tapasztalható – épp aktuális 
aromaterápiás trendekről? 

Úgy vélem, hogy egyre többen for-
dulnak a komplementer terápiás mód-
szerek felé, illetve hogy az aromaterápia 
népszerűsége évről évre növekszik. Ezt 
egy részt örömtelinek gondolom, más-
részt viszont aggódva figyelem azokat a 
folyamatokat, amelyekben egyes cégek ki-
zárólag a népszerűségből megszerezhető 
anyagi előnyöket nézik és nem a módszer 
biztonságos alkalmazását és az aromate-
rápia iránti tiszteletetet kommunikálják. 
Sajnos a stressz és a szorongás világmé-
reteket ölt, a komplementer terápiák pe-
dig tapasztalhatóan hathatós segítséget 
nyújthatnak e területen is.

A közelmúltban jelent meg könyved 
Aromatherapy massage in pregnancy 
(kb. Aromaterápiás masszázs a váran-
dósság alatt – a szerk.) címmel. Beszél-
ne erről röviden? 

A két társszerzővel a könyvet erede-
tileg tankönyvnek szántuk, de Elizabeth 
Ashley meggyőzésének eredményekép-
pen kézikönyv lett belőle. Összefoglaltam 
benne a várandóság és az aromaterápia 
kapcsolatáról vélt gondolataimat és a ta-
pasztalataimat. A könyv nem csupán aro-
materapeutáknak szól, hanem a szülész-
nőknek és duláknak is, így minden oldal 

hasznos információkat kaphat, így ma-
gabiztosan integrálhatja a tudást a saját 
szakterületén.

Tanítasz is az aromaterápiát? Kinek és 
pontosan mit? 

Igen tanítok, már több, mint 20 éve. 
Elsősorban itthon és Dél-Kelet Ázsiá-
ban. Főleg az aromaterápia várandós-
sággal kapcsolatos vetületeiről, illetve a 
stresszmenedzsment témakörben tartott 
kurzusokat és előadásokat.

Van valami konkrét projekt amin épp 
dolgozol? 

Mindig több aktuális téma foglal-
koztat és van folyamatban. Tanfolyami 
anyagokon dolgozok, és folyamatosan 
ötletelek. Jelenleg a George Eliot kórház 
Oasis Relaxation Service projektben dol-
gozó önkénteseket vezetem. A relaxációs 
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központ nyugodt környezetet biztosít a 
kórházban tartózkodó betegek számára, 
vagy azoknak, akik mondjuk valamilyen 
vizsgálatra érkeznek, de a kórházi dolgo-
zókra is gondoltunk.

Jövőbeni terveid? 

Amint már említettem, folyamatosan ta-
nulni szeretnék, illetve olyan módszerek kidol-
gozását tervezem, amelyekkel hatékonyabban 
lehet dolgozni a stresszmenedzsment és a 
mentálhigiénés ellátás területein.

Mit gondolsz a hagyományos orvoslás 
és az alternatív terápiák / komplemen-
ter medicina közötti kapcsolatról? 

Azt gondolom, hogy a kapcsolat meg-
van és mindig meg is lesz, de olyan mint 
az ajtó, egyszer kinyílik, egyszer bezárul. 
Azt hiszem, hogy jobban meg kellene vizs-
gálni az integratív szó jelentését, a helyett, 
hogy az egyik vagy a másik oldalra állnánk.

Mit gondolsz, milyen lesz az aromaterá-
pia 10 év múlva? És 20 év múlva?

Szerintem az aromaterápia minden-
képpen életképes lesz, és remélhetőleg 
nem kell fejet hajtania a gyógyszeripar 
előtt. Az egyre több kutatási eredmény 
hozzásegíthet, hogy egyes állításokat bizo-
nyíthassunk, így pedig valóban integrálha-
tó legyen az az út, amit az egészségünkkel 
és jóllétünkkel kapcsolatban választunk.

Előadsz a Budapest Drops 2019 aroma-
terápiás konferenciának. Mit üzensz 
azoknak a magyaroknak, akiket érdekel 
az aromaterápia? 

Nagyon várom már, hogy láthassam 
Budapestet, ez lesz az első alkalom, hogy ott 
járok. Megtisztelő, hogy előadónak kértek 
fel. Azt kívánom az érdeklődőknek, hogy egy 
rövid utazás erejéig próbálják ki milyen le-
het egy aromaterapeuta cipőjében járni, így 
eldönthetik, hogy beleszeretnek-e és szer-
ves részét képezi majd az életüknek, vagy 
csupán egy múló hóbortként emlékeznek 
majd rá. Mindenesetre mindenképpen érde-
mes másokkal megosztani a tapasztalatokat, 
a hallottaknak utánajárni, a megtanult és 
ránk ruházott ismereteket pedig használni..
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Prof. Dr. Nina Kocevar Glavac tudományos szakember, a Ljubljanai Egyetem Gyógyszerészeti Karán dol-
gozik. Szakterülete az aktív természetes kozmetikai összetevők és az illóolajok vizsgálata. Hisz bene, hogy 
a tanulás az egyik legerősebb készségünk, amivel a magán és a szakmai életben is sikeresek lehetünk, és 
eredményeket érhetünk el. Munkájáról és az alternatív medicináról alkotott véleméynéről is kérdeztük. 

Tudós vagy. Hogyan kerültél kapcsolatba 
az illóolajokkal és az aromaterápiával?

Hiszek benne, hogy már gyerekko-
runkban kialakul a személyiségünk. A 
természet, a növények iránti szeretet és 
tisztelet, és a gyógyszerészeti értelemben 
vett értékük iránti érdeklődés valamikor 
akkoriban alakult ki nálam. A doktori érte-
kezésem védése – melynek egy része volt 
a gyógynövények analitikája – után, mind 
a kutatási területen, mind pedig oktatási 
gyakorlatom mellett intenzíven kezdtem 
érdeklődni a farmakognózia iránt. Mivel 
azt gondolom, hogy az illóolajok a növé-
nyek másodlagos anyagcsere termékei kö-
zül a leginkább lenyűgözőek, így logikus-
nak tűnt, hogy tudományos érdeklődésem 
középpontjába kerültek. A kutatócsopor-
tomban az illóolajok GC-MS analízisével 
foglalkozom. Folyamatosan tartom a kap-
csolatot Melani Kovac-csal, Szlovénia leg-
ismertebb aromaterapeutájával, akit a 
nagyközönség a Dropsmith nevű, a maga 
nevében egyedülálló projektjéről ismert 
meg. Az általa kidolgozott applikációt a 
világ egyik legjobb illóolaj-adatbázisának 
tartom. Ha az aromaterápiára gondolsz, 
akkor el kell mondanom, hogy a Ljubljanai 
Egyetem Gyógyszerészeti Karán oktatott 
Gyógyhatású készítmények az alternatív 
medicinában elnevezésű kurzus kereté-
ben, de e mellett számos szakmai fórumon 
és egyesületeknél is tartok előadásokat a 
témában. Ennek ellenére nem tartom ma-
gam a téma szakértőjének, mivel nem va-
gyok gyakorló (klinikai) aromaterapeuta.

Azt gondolom, hogy a jó 
oktató képes az elméletet a 
gyakorlattal kombinálni, emel-
lett mindig képes fenntartani a 
hallgatósága figyelmét, és mo-
tiválja őket. Napjainkban elké-
pesztő mennyiségű publikált 
anyag áll a rendelkezésünkre, 
az elméleti információ a lábunk 
előtt hever.

Hol van ma az aromaterápia Szlovéni-
ában?

Az elmúlt 10 évben egyre ismerteb-
bé vált az aromaterápia Szlovéniában. Van 
néhány idősek otthona és kórház, amelyek 
alkalmazzák ezt a terápiát is. Létezik több 
másoddiplomás és posztgraduális képzés 
is, amelynek tananyagában az aromaterá-

pia mint választható előadás szerepel, de 
a mi tanszékünk is kínál alapszintű képzé-
seket. Mindenesetre majdnem 6 évbe telt, 
mire az aromaterápiát sikerült elfogadtat-
ni mint hivatalos szakmát is.

Vannak hivatalos oktatási lehetőségek 
Szlovéniában aromaterápiát tanulni?

Igen, vannak. 2018 decembere előtt 
az aromaterápia nem volt hivatalosan elis-
mert szakma, ezért a korábban létező tan-
folyamok, szemináriumok, stb. nem voltak 
hivatalosan akkreditált képzések. Mára 
sikerült elérni, hogy az aromaterápia is a 
nemzeti oktatásban szereplő szakmává lé-
pett elő. A rendszerben vizsgával végződő 
akkreditált iskolák, tanfolyamok is szere-
pelnek. Hivatalos bizottság előtt lehet szá-
mot adni a megszerzett tudásanyagról és 
gyakorlatról. Azt azonban még nem hatá-
rozták meg, hogy egy aromaterapeutának 
mik a szakmai kompetenciái.

Ki(kik) volt(voltak) aki a legnagyobb 
hatással volt(ak) rád eddigi karriered 
során, és miért?

A kutatásban és oktatásban velem 
együtt dolgozó kollégáim a Gyógyszerészeti 
Kar Gyógyszerbiológiai Intézetéből. A csa-
patmunkában mindenki a saját tudását és 
személyes lelkesedését adja bele a munká-
ba, ez tesz minket sikeressé mind a tudomá-
nyos, mind pedig az oktatói munkát tekintve.

A kislevelű hárs (Tilia cordata) magjaiban 
található illóolaj kivonás után. 
Fotó: © Nina Kocevar Glavac
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Van kedvenc illóolajod?

Hát erre lehetetlen válaszolni. Amit 
az illóolajoknál is jobban imádok, az az 
aromás növények saját illata, vagyis a lel-
kük. Elképesztő, hogy a gyógynövények 
mire képesek. Nem meglepő, hogy érzelmi 
reakciót is váltanak ki belőlünk, nyugtat-
nak vagy stimulálnak, az illékony összete-
vők sokaságának belélegzése pedig emlé-
keket csalnak elő.

Mi az oktatási filozófiád?

Azt gondolom, hogy a jó oktató ké-
pes az elméletet a gyakorlattal kombinálni, 
emellett mindig képes fenntartani a hall-
gatósága figyelmét, és motiválja őket. Nap-
jainkban elképesztő mennyiségű publikált 
anyag áll a rendelkezésünkre, az elméleti 
információ a lábunk előtt hever. A kihívás 
abban rejlik, hogy megmutassuk az elmé-
letek gyakorlati megvalósíthatóságát, illet-
ve hogy felkészítsük a diákokat a jövőbeni 
munkájuk életszerű szituációira. A jelenlegi 
szlovén oktatási rendszer sajnálatos módon 
még mindig inkább az elméleti síkot részesí-
ti előnyben, így az ismeretanyag gyakorlati 
összekapcsolása háttérbe szorul. Ezen felül, 
ami számomra kiemelten fontos dolog, hogy 
a tanulási folyamatban – elsősorban a diá-
kok szempontjából – ne kerüljön háttérbe 
a személyes fejlődés lehetősége, az egyé-
niség sem. Csak az érett személyiséggel 
rendelkező szakember tud igazán etikusan 
viselkedni, lelkesedéssel, függetlenül, moti-
váltan és elkötelezetten végezni a munkáját.

Úgy tudom, hogy az oktatás mellett 
termékfejlesztéssel is foglalkozol. 
Mondanál erről néhány szót?

Jelenleg több kozmetikai termék fej-
lesztésén is dolgozom, amelyek az elkö-
vetkező években kerülnek majd a piacra. A 
termékek kizárólag természetes alapanya-
gokra épülnek, hisz ez a specialitásom. A 
fejlesztés alapja az úgynevezett kozmeti-
kailag aktív összetevőkre épülő tervezés. 
Ez azt jelenti, hogy olyan összetevőket 
választok, amelyek bizonyítékokon ala-
puló mennyiségekben képesek kifejteni a 
kívánt hatásukat.

Érdemes megjegyezni, hogy euró-
pai szinten számos kiváló természetes 
kozmetikum kapható a kereskedelemben. 
Ezek közül jó párat olyan kis cégek for-
galmaznak, amelyek hasonló fejlesztési 
elveket követnek. A kozmetikumok hasz-
nálóinak új generációját célozzák meg, 
akik informáltak és igényesek (tény, hogy 
sok hagyományos kozmetikai termék saj-
nos csupán üres marketing ígéretet kép-
visel). Ehhez kapcsolódóan el kell mon-
danom, hogy egy új tanusítvány rendszer 
jelent meg a területen, amelynek a neve 
„CosmEthically ACTIVE” (kb. KozmEtikailag 
AKTÍV – a szerk.), amely feltételrendszeré-
nek és céljainak a kidolgozásában magam 
is részt vettem. Ez az első olyan tanúsítási 
rendszer, amely nem csupán a felhasznált 
természetes összetevők alapján értékeli az 
adott terméket, hanem a kozmetikai szem-
pontból aktív összetevők mennyiségét és 
a tudományos bizonyítékokkal megtámo-

Van hobbid?

A még kis gyerekeim és az aktív mun-
kám mellett aligha marad időm bármi másra. 
Végső soron három kifejezetten érdeklődő 
típusú kisgyerek anyja vagyok. Most éppen 
mini kertünkben zöldségeket ültetünk, hogy 
a nyár folyamán egészségesen étkezhes-
sünk. Büszke tulajdonosa vagyok egy pár 
25 éves Dr. Martens bakancsnak, ebbe járok 
rock koncertekre. Korábban atletizáltam, és 
a mai napig sokat futok nyáron, télen inkább 
hibernálom magam. Tele vagyok életenergiá-
val, és kifejezetten távol tartom magam a kel-
lemetlen emberektől. Megpróbálok minden-
nek helyet találni az elfoglaltságim mellett.

Mi volt eddig a legnehezebb feladat a 
karriered során?

Az, hogy megtaláljam a megfelelő 
egyensúlyt a munka és a magánélet között.

Mit tartasz a legnagyobb eredményed-
nek az eddigi karrieredben?

Először is, hogy jó anyának tartom 
magam. A második a Modern Cosme-
tics című, 2018-ban angolul megjelent 
könyvem, amelyet a világon talán a leg-
fontosabb, a természetes kozmetikai ösz-
szetevőket tudományos szempontból is 
megtámogatott kézikönyvek közé soroltak.

gatott információkat is figyelembe veszi

Nina oktat. 
Fotó: © Nina Kocevar Glavac
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Van valami konkrét projekt amin jelen-
leg dolgozol?

Igen. A kutató csapatommal a nö-
vényi triglicerideket, lehetséges terápiás 
tulajdonságaikat és kozmetikailag aktív 
összetevőként történő felhasználható-
ságukat vizsgáljuk. Ezen a területen még 
elég kevés kutatást végeztek, habár az 
érdeklődés egyre nő. Célunk, hogy felde-
rítsük ezeknek az anyagoknak a sejtszintű 
működési mechanizmusait, a megszerzett 
ismeretek alapján pedig irányelveket ad-
hassunk a növényi vajak és olajok bőrön 
történő gyógyászati alkalmazásaihoz (pl. 
gyulladt bőr, sérülések, dermatitis, stb.). E 
mellett részt vállalok a CO2-es kivonatok 
vizsgálatában is. Úgy gondolom, hogy e 
növényi kivonatokban mind tudományos, 
mind pedig ökológiai és alkalmazhatósági 
értéküket tekintve nagy lehetőség rejlik.

Jövőbeni terveid?

Az előző kérdésedre adott válaszom-
ban említett projektek számomra hosszú 
távú elfoglaltságot jelentenek. Továbbra is 
a természetes kozmetikumok fejlesztésé-
ben szeretnek részt vállalni.

Véleményem szerint a híd túl lassan 
épül. A modern orvoslás egy sor problé-
mával kénytelen szembe nézni. A folya-
matos technológiai fejlődés ellenére fo-
lyamatosan emelkedik például a krónikus 
megbetegedések száma, az egészségügyi 
ellátás költsége, és egyre több az elége-
detlen beteg és egészségügyi szakember 
is. Hogy ez miért lehet? Hiszem, hogy ez 
a folyamat annak is köszönhető, hogy a 
modern orvoslás műszerezettsége, ellá-
tási módszerei és gyógyszerei egyre kifi-
nomultabbak, mégis elvesztette a sikeres 
terápiás kapcsolat egyik kulcsfontosságú 
feltételét, mégpedig, hogy a fókuszban 
a betegnek/páciensnek kellene állnia és 
nem a betegségnek.

Szlovénia pont ebben az ördögi kör-
ben szenvedett évekig, azonban egyre 
több példát találunk a komplementer me-

Mit gondolsz a hagyományos 
(allopátiás) orvoslás és az alternatív 
terápiák / komplementer medicina kö-
zötti kapcsolatról?

dicinára, miközben a módszerek törvényi 
háttere nem biztosított. A hagyományos 
orvoslás képviselői (természetesen min-
den hivatalos képzéssel a zsebükben) nem 
végezhetnek kezeléseket alternatív vagy 
komplementer módszerekkel. A hab a tor-
tán, hogy a nagyközönség vegyes, elfogult 
és félrevezető információkkal találkozik. 
Abban biztosan lehetünk, hogy ez sem-
miképp nem egy konstruktív párbeszédre 
ösztönző környezet.

A hagyományos orvoslás és a komp-
lementer medicina közt húzódó határ nem 
csupán az elméleti kérdésekben nem tisz-
ta, de a gyakorlatát tekintve sem az. Tu-
dományos szempontból nézve egyre na-
gyobb az igény a kontrollált körülmények 
között elvégzett, a komplementer mód-
szereket vizsgáló klinikai tanulmányokra. 
Emellett egyre többen igénylik a hagyo-
mányos orvoslásra kidolgozott standar-
dok újraértékelését, mivel azok nehezen 
vonatkoztathatóak a komplementer me-
dicinára. Szóval az biztos, hogy rengeteg 
munka áll még előttünk.

Mit gondolsz milyen lesz az aromaterá-
pia 10 év múlva? És 20 év múlva?

Az előző válaszomban már említett 
témákat végiggondolva, az a véleményem, 
hogy az aromaterápia olyan irányt vesz, 
amelyben használhatóak lesznek az újon-

Előadsz a Budapest Drops 2019 aroma-
terápiás konferencián. Mit üzensz azok-
nak, akiket érdekel az aromaterápia?

Amint már említettem, a legfontosabb 
a tanulás. Bármivel is foglalkozzunk, folya-
matosan kutatnunk és keresnünk kell az 
információkat. Vágyaink, céljaink és eredmé-
nyeink is a személyiségünket tükrözik. Fon-
tos, hogy korunktól függetlenül mindig szán-
junk magunkra időt. Ez persze nem könnyű 
tudom, de ez a legjobb módja annak, hogy 
magán és szakmai életünket is őszintén és 
eredményesen tölthessük el – és ha lehet 
persze, az illóolajokkal az oldalunkon.

nan megismert és a már bizonyított tudo-
mányos eredmények. Szerintem azonban 
a már jól megalapozott, hagyományos 
aromaterápia nem valószínű, hogy jelen-
tős területeket hódít el (kivéve talán a 
belsőleges alkalmazásokat). Megoldást 
jelenthet azonban a terápiás hatások és 
a tapasztalatok dokumentálása, ami biz-
tosíthatja, hogy a hagyományos felhasz-
nálásra vonatkozó adatok elérhetőek ma-
radjanak. Végül, de nem utolsó sorban azt 
gondolom, hogy a legfontosabb egy aro-
materapeuta számára, hogy ne feledje el, 
hogy a folyamatos tanulás, a célkitűzés és 
a kritikus gondolkodás igen értékes képes-
ségnek számítanak.

Nina és a kutatócsapat. 
Fotó: © Nina Kocevar Glavac
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Deby Atterby Ausztráliából utazik Budapestre kifejezetten a Budapest Drops 2019 nemzetközi aro-
materápiás konferenciára, ahol érdekfeszítő előadását és workshopját is érdemes lesz megnézni. 
Deby több mint 30 éve foglalkozik természetgyógyászattal. Kidolgozott oktatási anyagát az ausztrál 
kormány az elsők között fogadta el, mint hivatalosan is tanulható aromaterápiás tananyag. Deby a 
szervezője az Aromatica Australia aromaterápiás konferenciának amely immár másodszorra kerül 
megrendezésre. Az aromaterápiáról, illóolajokról, terveiről és aktuálisan futó projektjeiről kérdeztük. 

Hogyan és mikor kerültél kapcsolatba 
az aromaterápiával?

18 éves koromban kozmetikát, 
gyógymasszázst és fitoterápiát tanultam 
és egyszerűen érdekelni kezdett az aro-
materápia. Egy olyan üzleti lehetőséget 
kerestem, amelyben az összes megtanult 
módszert integráltan alkalmazhatom.

Minden erőmmel tovább 
dolgozom az aromaterápia 
népszerűsítésén Ausztráliá-
ban, illetve szeretném elérni, 
hogy iskolám, az AAT Natural 
Therapies legyen az első szá-
mú iskola, ahol klinikai aro-
materápiát és fitoterápiát 
érdemes tanulni.

Hol volt az aromaterápia Ausztráliában 
amikor aromaterapeutaként kezdtél 
dolgozni? Hol tart most?

A 70-es években igen kevés ismeret 
állt rendelkezésünkre az illóolajokkal kap-
csolatban, én a leggyakrabban kínált ola-
jokat használtam. Ezek között volt a szeg-

fűszeg, az eukaliptusz, a levendula, a rózsa, 
a teafa és még egy-két olaj. Én voltam az 
első kozmetikus, aki New South Wales ál-
lam Northern Beaches körzetében, aki a 
kezeléseibe integrálta az illóolajokat. Az 
évek során mind az illóolajok, mind pedig 
az aromaterápia egyre népszerűbb lett, 
azóta jelentős változások történtek, azok 
jó és a rossz oldalát is beleértve. Sokféle 
oktatási programot kínálnak, az egyszerű 
rövid tanfolyamoktól, az államilag elismert 
képzésekig. Az utóbbi végzettséggel ren-
delkező terapeuták a magán szektor által 
üzemeltetett egészségügyi biztosítókkal 
szerződéseket köthetnek, természetesen 
csak ha van saját szakmai biztosításuk is. 
Az állam 2013-tól elismeri az Aromaterá-
piát, mint szakmát. Ez óriási lépés volt az 

Ausztráliában sokfelé elterjedt az
ilang-ilang (Cananga odorata) is. 
Fotó: © 2019 Deby Atterby
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aromaterápiát gyakorló szakembereknek, 
illetve a klinikai aromaterápia nagyjából 
egy szintre emelkedett a természetgyó- 
gyászattal és a fitoterápiával. A legutóbbi 
változtatások azonban negatívan érintet-
ték a szakmát. Az új ausztrál kormánynak 
köszönhetően már nem lehet az egészség-
biztosítási területen dolgozni, ezért egyre 
kevesebben választják az aromaterápiát, 
mint szakmát. Egyre többen vannak, akik 
képesítés nélkül ajánlgatnak kezeléseket 
és illóolajokat, ami rossz fényt vet a tanult 
terapeutákra is.

Ki (vagy kik) volt (voltak) azok, és 
miért, akik a legnagyobb hatást gya-
korolták rád a szakmai munkád során?

Nagyanyám volt a legnagyobb hatás-
sal rám. Ő tanította meg nekem a gyógy-
növényeket, főzni, gyógyítani, ő tanított a 
masszázsra, a reflexológiára és a hagyo-
mányos népi gyógymódokról is ő mesélt.

Ausztrália számos illóolajat ad a világ-
nak. Melyik a kedvenced és miért?

Szinte mindegyik ausztrál illóola-
jat imádom és használom a munkámban, 
ezért nehéz lenne kiragadni egy konkrétat.

Tanítasz is aromaterápiát. Hozzáve-
tőlegesen hány diákot indítottál már 
„illatos” útjára?

30 éve tanítok. Szó szerint több mint 
ezer diákom volt eddig a világ minden tá-
járól. Sokan közülük sikeres üzletet hoztak 
létre, mások szintén oktatnak vagy szuper 
jó terapeutákká váltak. Mindannyiukra 
büszke vagyok.

Mi a filozófiád az aromaterápia okta-
tásában?

Sosem tartok vissza a tudásomból. 
Amikor meghalok, a tanításommal átadott 
tudást mások viszik tovább, így mindig 
emlékezhetnek rám.

Mi volt az aromaterápiával végzett 
munkád legnagyobb kihívása?

Nehéz pontosan megmondani. Az 
egyik legnagyobb kihívás számomra a 
saját problémám, ami gyerekkoromtól 
velem van, a szekvenciális emlékezetkie-
sés. Ami leginkább a tanulást nehezítet-
te. Az aromaterápia és a gyógynövények 
azonban folyamatosan támogatnak és 
ösztönöznek az újabb és újabb ismeretek 
megszerzésére.

Mire vagy a legbüszkébb a karriered 
során elért eredmények közül?

Büszke vagyok, hogy az első, az 
ausztrál kormány által akkreditált aroma-
terápiás képzés társszerzője lehettem, ez 
pedig benn tartott az világ aromaterápiás 
közösségének vérkeringésében.

Miként vélekedsz az Ausztráliában – és 
a világszerte tapasztalható – épp aktu-
ális aromaterápiás trendekről?

A legjobban az szomorít el, hogy az 
ausztrál kormány egyre több, természetes 
terápiákkal kapcsolatos módszer legalitá-
sát szünteti meg.

Van valami konkrét projekt, amin épp 
dolgozol?

Több projekten is dolgozom de 
a legnagyobb jelenleg az Aromatica 
Australia 2019 nemzetközi aromaterápi-
ás konferencia (Gold Coast, Queensland, 
Ausztrália).

Jövőbeni terveid?

Minden erőmmel tovább dolgozom 
az aromaterápia népszerűsítésén Auszt-

Deby Berecz Ildikóval és Hollódi Gergellyel a Botanica 
2018 konferencián Brightonban. 

Fotó: © 2019 Berecz Ildikó
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Papagáj érdeklődően figyel a niaouli
(Melaleuca quinquenervia) lombjai közt. 
Fotó: © 2019 Deby Atterby

Wallaby várakozó állásponton Byron Bay
Melaleuca fái közt. 
Fotó: © 2019 Deby Atterby

Mit gondolsz a hagyományos orvoslás 
és az alternatív terápiák / komplemen-
ter medicina közötti kapcsolatról?

Mindent támogatok, ami hozzájárul-
hat ahhoz, hogy az egészség és a jóllét 
gyarapodjon.

Mit gondolsz, milyen lesz az aromate-
rápia 10 év múlva? És 20 év múlva?

Azt gondolom, hogy a klinikai aro-
materápia erős lábakkal veti meg magát a 
hagyományos orvoslás világában.

Előadsz és workshopot is tartasz a Bu-
dapest Drops 2019 aromaterápiás kon-
ferencián. Mivel készülsz?

30 évnyi gyógynövényes, illóolajos 
és számos betegségre kiváló eredménnyel 
lefolytatott klinikai aromaterápiás tapasz-
talattal érkezem hozzátok. Az előadásom-
ban és a workshopon a lehető legtöbbet 
szeretnék megosztani a hallgatókkal a 
Herpes zoster vírus által kiváltott övsömör 
ausztrál és egyéb illóolajokkal történő ke-
zeléséről. Remélem mindenre lesz időm.

ráliában, illetve szeretném elérni, hogy 
iskolám, az AAT Natural Therapies legyen 
az első számú iskola, ahol klinikai aroma-
terápiát és fitoterápiát érdemes tanulni.

AROMATICA AUSTRALIA 2019
November 1-5

GOLD COAST, QUEENSLAND
AUSZTRÁLIA

www. aromaticaaustralia.com
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INTERJÚ: Caroline ingraham
BUDAPEST DROPS 2019
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Caroline Ingraham az Applied Zoopharmacognosy (Alkalmazott zoofarmakognózia – állat aromate-
rápia) megalapítója, és elismert állategészség specialista. Jól ismeri az illóolajok világát, életét pedig 
az állatok öngyógyító képessége kutatásának szentelte. Nemzetközileg is elismert szaktekintély, aki 
szerepelt a National Geographic-ban, a BBC-ben és az ITV Rádióban is, és persze megannyi maga-
zinnak adott interjút, de a témában több saját könyve is megjelent, legutóbb már magyar nyelven is, 
Öngyógyító kutyák címmel. Caroline-nal beszélgettünk állatokról, illatokról, az életéről.

Milyen házi kedvenceid vannak otthon?

Sok állattal együtt nőttem fel, előfor-
dult gyerekkoromban, hogy egyszerre volt 
négy lovunk, sőt vadmacskáink is, amik a 
pajtában éltek, úgy, mint szeretett kisku-
tyám Shandy is, aki egy labrador volt. Vi-
szont mióta az életem nagy részét az utazás 
és az állatokkal történő terápia oktatásával 
eltelt idő teszi ki, így csak egy kutyám van, 
egy nagyon kedves, szófogadó, nyolc éves 
német juhász, Lexi, akit két évvel ezelőtt fo-
gadtunk örökben partneremmel.

A legtöbben megdöbben-
nek, mikor látják, hogy mi 
történik, mikor egy állatnak 
lehetősége nyílik arra, hogy 
maga válassza ki a gyógyulá-
sához szükséges anyagokat. 
Mások számára nagyon ne-
hezen hihető ez az ösztön-
szerű képesség.

Emlékszel mikor kerültél kapcsolatba 
először az illóolajokkal?

Igen, pontosan 1984-ben volt, 
amikor 24 éves voltam, és Robert 
Tisseranddal tanultam a Raworth Köz-
pontban, Dorkingban. Az olajokat illetően 
szerelem volt első látásra. Évek óta szen-
vedtem már krónikus hólyaggyulladással, 
mely hol jobb, hol rosszabb volt. Az első 
órán Robert megkérdezte, hogy lennék-e 
kísérleti alany az oktatás során. Kinezio-
lógiát alkalmazott. Az jött ki, hogy nekem 
a borókabogyóra, a szantálfára és a cic-
kafarkra van szükségem, így ezek keve-
rékével kezelte a vesetájékomat, mire a 
fájdalom megszűnt, de a tünetek mégsem 
szűntek meg teljesen. Ezért a következő 
napon azt tanácsolta, hogy egy pár csepp 
borókabogyót tegyek forró vízbe. Amióta 
ezt megittam, – ennek már 21 éve – nem 
tért vissza többé a fájdalom. Robert keze-
lésének sikerét követően elhatároztam, 
hogy megpróbálok segíteni édesapám-
nak, aki vastagbélgyulladás miatt már elő 
volt jegyezve műtétre. Én is kineziológiát 
alkalmaztam nála, illetve saját maga bors-
menta és levendula illóolajokat választott 
ki magának. Ezeket egyenként forró vízzel 
fogyasztotta el. A végbél vérzése csupán 
a kezelést követő harmadik és tizedik 
napon újult ki. Abbahagyta a gyógyszer-

Hogyan sajátítottad el ezt a hatalmas 
tudást, mely az illóolajok állatokon 
való alkalmazását jelenti?

Kutató-megfigyelő munkával kezd-
tem, azért, hogy megismerhessem, hogy 
az állatok miként gyógyítják saját magu-
kat az illóolajok segítségével. Lovakkal 
kezdtem a megfigyelést, mert az ő reakci-
ójukat a legkönnyebb kiolvasni: megmu-
tatták nekem milyen olajra van szüksé-
gük. Például sérülés esetén a cickafarkot 
választották, míg a kiscsikó elválasztása-
kor a nerolit. Tiszta jelzések érkeztek min-
dig tőlük, hogy inhalálni akarják-e az illó-
olajat, vagy a nyelvükre, vagy a gyorsabb 
eredményért a nyelvük alá cseppentsem. 
Tehát azt is tisztán mutatták, hol kell az 
aktuális felhasználást alkalmazni. A leg-
hosszabb időt a kutyákkal kellett eltöl-

Caroline illóolajat ajánl fel egy viselkedési 
problémával küzdő kutyának. 

Fotó: © 2019 Caroline Ingraham

szedést és sebészeti beavatkozásra végül 
nem is került sor.

tenem, hogy tényleg megértsük hogyan 
tudnak dolgozni az olajokkal, hisz az ő vá-
laszuk, feleletük hajszálfinom, és komple-
xebb. Később farmakológiát és az állatok 
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Saját családodnál is alkalmaztad az il-
lóolajokat?

Igen az olajok mindig életmentő-
ként működtek. Mindig használtam a 
gyerekeimnél, mikor kicsik voltak, majd 
később is, és nem emlékszem, hogy or-
voshoz kellett volna őket vinni. Most pe-
dig szintén egészséges felnőttek.

Mely illóolajokat kedvelik leginkább a 
kutyák? És a macskák?

Nos, két különböző fajról van szó, és 
minden állat önmaga is egy-egy egyéniség. 
Egyébként mindkettő gyakran választja a 
limettet, a kék kamillát, a fokhagymát, és 
a nyírfát. A limett kifejezetten támogatja a 
májat és a béltumoroknál is jól használható, 
talán mert a citromhoz hasonlóan gátolja a 
ráksejtek növekedését. Sok állat szenved 
gyomoridegességben, ami a stressz miatt 
alakul ki, ezért is lehet népszerű a kamilla, 
ami ezen felül gyulladásgátló hatású is, ezt 
sikeresen bizonyították gyomorfekélyek 
esetén is. Meglepődhetsz, ha azt mondom, 
hogy a fokhagyma is az egyik favorit. A ku-
tyák, és a macskák inhalálva, a lovak és más 
növényevők pedig elfogyasztva szeretik. 
Ennek az is lehet az oka, hogy a gyomor és 
bélműködési zavarok esetén a felhalmo-
zódott baktériumok kárt okozhatnak. Ilyen 
esetben szinte minden állat, a macskától 
(csak belélegzéssel) a kutyáig, a lovak és a 
medvék is a nyírfaolajat választják. Renge-
teg állatnak vannak fájdalmai, amit addig 
nem tudnak kifejezni nekünk, míg fel nem 
ajánljuk nekik a természetes orvosságokat. 
A kutyák például a nyakukon, a lapocka 
környékén, illetve a farcsontnál (különösen 
a farokkurtításon átesett állat) jelzik, hogy a 
nyírfa olajra van szükségük.

Min dolgozol mostanában?

Jelenleg szelem a világot, tanítom az 

Milyen illóolaj van veled a mindenna-
pokban a táskádban?

Ha az állatokra gondolsz, akkor nem 
csak egy van. Talán a kék kamilla, a nyírfa, 
vagy a kúszó fajdbogyó, mert sok állat vá-
lasztja ezeket az olajokat a fájdalmaikra. Ha 
egy párat még hozzátehetek, akkor az a fok-
hagyma, a vadmurok és a cickafark lenne.

Caroline Sinya-val, a sérült fiatal 
elefántbikával foglalkozik

egy kenyai vadrezervátumban 
Fotó: © 2019 Caroline Ingraham

Mi volt a legnagyobb kihívásod az illó-
olajok állatokon való alkalmazásával 
kapcsolatban?

A Sheldrick Wildlife Trust-nál Kenyá-
ban dolgoztam egy árva elefánttal, amely 
az életéért küzdött. Nagyon csúnya sebe 
volt, amilyet még nem láttak a vadrezervá-
tum dolgozói sem. Az egyik a hátán, vésze-
sen közel a gerincoszlophoz, a másik egy 
hiéna által okozott, az ormányt érintő seb 
volt. Nem reagált az antibiotikumra, amit 
kapott, ezért felhívtak és Kenyába reptet-
tek, hogy megnézzem, sikerül-e valamit 
kiválasztatni az állattal. Sikerült! Főként a 
fokhagymára, illetve a zöld agyagra rea-
gált, így megmenekült, habár korábban az 
orvosok attól tartottak, hogy vérmérgezés-
ben elpusztulhat. Sinya történetét megta-
lálhatják új könyvemben, melynek címe Az 
Állatok Öngyógyítása, illetve az ehhez kap-
csolódó videót a weboldalamon láthatják.

Miért érdekelt az, hogy az állatok 
miként viselkednek az illóolajokkal 
szemben?

öngyógyító képességével szorosan ösz-
szefüggő farmakokinetikát tanultam, ami 
nagyban támogatta saját kutatásaimat, 
csakúgy, mint az illóolajokkal kapcsolatos 
tanulmányok elsajátítását az EORC-nél 
(Rhiannon Lewis iskolája).

Mivel azt tapasztaltam, hogy az illó-
olajok jótékony hatással voltak az embe-
rekre, kíváncsivá tett, vajon működnek-e 
az állatokkal is? Még főiskolára jártam, 
amikor a mentett, szegény kiskutyám ins-
pirált az olajok kipróbálására, mert befo-
gadása óta visszautasította az élelmet. A 
tömjénolajat választotta, amit láthatóan a 
hasára szerette volna ha kenem. Az alkal-
mazást követő néhány perc elteltével fel-
állt és elfogyasztotta az ételét. Szerettem 
volna szétkürtölni a világban, milyen cso-
da van a kis üvegekben, de abban az idő-
ben a világ még nem volt erre felkészülve, 
és még nagyon sokat kellett tanulnom is.

embereknek hogyan tudnak segíteni ked-
vencüknek az illóolajok használatával, ami 
hangot ad az állatoknak és hiszem, hogy 
ez nagyon fontos az állatok jóllétéhez. Ez 
a módszer elképesztően sikeres a viselke-
dési és a fizikai problémáknál egyaránt. 
Például kiváló arra, hogy felfedhessük, 
hogy egy állat viselkedési problémája tu-
lajdonképpen miből ered, mivel sok állat 
természetes módon elrejti fizikai problé-
máit. Ha azonban választási lehetőséget 
adunk számukra, olyan illóolajokat válasz-
tanak, amelyek nem csupán bódítanak, 
hanem ténylegesen a fizikai problémájuk-
ra megfelelő. Ezzel a legtöbb viselkedési 
probléma is korrekcióra kerül. Visszatérve 
a kérdésedre, szeretnék több időt tölteni 
egy oktatási anyag előkészítésével. Alkal-
manként egy londoni állatorvosi rende-
lőben is dolgozom, és szaktanácsadást is 
végzek. Most nyáron Észak-Amerikában 
farkasokkal és medvékkel fogok dolgozni.
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Hogyan látod, mi az emberek első re-
akciója, amikor az állatokat illóolajok-
kal kezeled?

A legtöbben megdöbbennek, mikor 
látják, hogy mi történik, mikor egy állatnak 
lehetősége nyílik arra, hogy maga válassza 
ki a gyógyulásához szükséges anyagokat. 
Mások számára nagyon nehezen hihető ez 

Mire vagy a karrieredben a legbüsz-
kébb?

Nem tudom, hogy ez-e a helyes szó, 
de amikor enyhítem a szenvedést, az vala-
mi olyasmi, amiről beszélsz, amit az álla-
tokért teszek.

Milyen érzés számodra, amikor az il-
lóolajokkal dolgozol?

Teljes egészében az olajra és az állat-
ra koncentrálok amikor dolgozom. Olyany-
nyira, hogy nem igazán figyelek arra, hogy 
mit is érzek ilyenkor.

Mikor vagy a legaktívabb? Reggel, 
vagy inkább este tudsz jobban dolgoz-
ni? Hallgatsz munka közben zenét?

Mit tartasz az illóolajok terén elért 
legnagyobb sikerednek?

Azt, hogy rájöttem arra, hogy a leg-
több viselkedési probléma hátterében 
valójában valamilyen egy számunkra lát-
hatatlan fizikai probléma áll.

Mik a terveid a jövőre nézve?

Folytatni szeretném a világban a 
küldetésemet, hogy minél több ember 
megismerje, hogy miként gyógyítják 
meg magukat az állatok az illóolajokkal.

Caroline fiatal kenguruval
Ausztráliában.
Fotó: © 2019 Caroline Ingraham

Caroline német juhászával Rexxel.
Fotó: © 2019 Caroline Ingraham

Emlékszel még olyan esetre, mely 
reménytelennek tűnt, de végül meg-
gyógyítottad az állatot az illóolaj se-
gítségével?

Olyan sok példa van erre. Az egyik a 
fentebb említett Sinya, egy másik például 
egy hat hónapos kutyus, Otto, akit el akartak 
altatni, mert minden különösebb ok nélkül 
harapott. Az orvosok azt mondták, ha hat 
hónaposan ilyen, később se fog megváltoz-
ni. Az összes fájdalomra kiváló ellenszert 
kiválasztotta: porított ördögcsáklyát, nyírfa 
illóolajat (előszeretettel használta beléleg-
zéssel), orbáncfű és árnika macerátumokat. 
Napokig fogyasztotta az anyagokat de már 
az első foglalkozás után abbahagyta a hara-
pást. Így ismét örökbefogadásra ajánlották. 
Nem sokkal új otthonába érkezését köve-
tően egy fadarabot ürített a székletével. 
Ez okozhatta a fájdalmát, annak múlásával 
a viselkedési probléma is megszűnt. Otto 
jelenleg, mint terápiás kutya „dolgozik” és 
segít az embereknek.

az ösztönszerű képesség. Újra kell tanul-
nunk a legtöbbünknek ezt az új módszert, 
mely ellentmondásban van a legtöbbünk 
által korábban tanultakkal.

Mit gondolsz az aromaterápia jövőjéről?

A szó szoros értelmében nem aroma-
terapeutaként dolgozom, de úgy gondo-
lom, meg tudnánk tanulni az állatoktól ho-
gyan gyógyítanak az illóolajok különböző 
betegségek esetén.

Legjobban délután, és este tudok 
dolgozni és igen, gyakran írok úgy, hogy a 
háttérben szól a zene. Amikor tanítok, ak-
kor viszont leginkább reggel tevékenyke-
dő ember vagyok.
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Shirley Routley, a Fragrant Earth International, nemzetközi aromaterápiás cég alapító tagja és egyben 
vezérigazgatója workshopot tart a Budapest Drops 2019 nemzetközi aromaterápiás konferencián. Ez 
alkalommal beszélgettünk vele az aromaterápiáról, az illóolajokról, jövőbeni terveiről és munkájáról.

Hogyan ünnepeltek? Ha jól tudom, szü-
letésnapja van a Fragrant Earth-nek.

Igen, a negyvenedik! Fergeteges par-
tit rendeztünk a személyzettel, „aromás” 
barátainkkal, és üzleti partnereinkkel. 
Hatalmasat táncoltunk a kedvenc ban-
dánk zenéjére, a Simmertones-ra. Kérlek 
nézzétek meg őket, hiszen ez a mi cégünk 
egyik védjegye, sokszor lejátszuk dalukat 
a kurzusainkon is. Sőt négy évvel ezelőtt 
ők nyitották meg a gyönyörű boltunkat is, 
az emberek az utcán táncoltak, a forgalom 
megállt, fantasztikus volt. Az együttest a 
YouTube-on itt találják meg: https://www.
youtube.com/watch?v=TMpl0hKqojw

Hűek maradtunk a gyö-
kereinkhez és etikai elkép-
zeléseinkhez, és ahhoz, amit 
az első perctől kezdve kép-
viseltünk. Jómagam külö-
nösen boldog vagyok, hogy 
visszahoztuk a köztudatba 
a növényi macerátumok ké-
szítésének tradícióját, mely 
évekig az aromaterápia alap-
jait adta.

Emlékszel hogyan találkoztál először az 
illóolajokkal és az aromaterápiával?

Húszon valahány évvel ezelőtt, ami-

Min dolgozol mostanság?

A szinergiákkal dolgozunk folyama-
tosan, ami azt jelenti, hogy olyan „együtt-
működő” olajokat alkalmazunk, melyek 
harmonizálják az egész keveréket, és nem 
lehet csupán a kémiai szempontból meg-
határozni, hogy végül mi lesz belőle. Ezt 
igazából úgy lehet a legjobban elmagya-
rázni, hogy amikor több illóolajat összeke-
verünk, akkor egy teljesen új anyag szüle-
tik, azaz 2+2 = 5. A mi szinergiáink nagyon 
is előnyösek ár érték arányban, és sokat 
tehetünk alkalmazásukkal az egészsé-
günkért. A tradicionális herbalista recept 
alapján keverünk, ami azt jelenti, hogy 
általában három összetevőt alkalmazunk, 
az elsőt a konkrét cél érdekében, és még 
kettőt, melyek támogatják a célt.

kor is a Fragrant Earth-höz kerültem. Az-
előtt pedig a parfümiparban dolgoztam. 

Ellenőrzés a Fragrant Earth laborban
Fotó: © 2019 Fragrant Earth
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Milyen illóolajat hordasz a mindenna-
pokban magadnál?

A rózsa gerániummal készült High 
Lift szinergiánkat, amely eléggé jól lehűti 
a hőhullámokat.

Mi az, amit minden esetben megta-
nítasz a diákjaidnak az illóolajokkal 
kapcsolatban?

Általában a biztonságos alkalmazás-
ról, és az illóolajok minőségéről beszélek 
nekik sokat. Nem minden illóolaj egyfor-
ma. Az analitikának is megvannak a korlá-
tai.  Bár léteznek standardok, állandót és 
ugyanazt nem lehet találni, mivel az ösz-
szetétel évszakról évszakra, évjáratról év-
járatra változik. Kivéve, ha a végterméket 
manipulálják, amit persze nem nevezhe-
tünk eredetinek. A másik dolog a bizton-
ságos alkalmazás. Az illóolajokat alázattal, 
és tisztelettel kell kezelnünk, nem egysze-
rű cukorkák, hiszen okozhatnak allergiás 
reakciókat, és akár érzelmi szinten is okoz-
hatnak meglepetéseket. Legjobb, ha kép-
zett aromaterápiás szakembert kérdezünk, 
mielőtt vásárolnánk.

Használod az illóolajokat a mindenna-
pi bőrápolás során?

Nem kifejezetten, de ha a kreatív par-
fümériát is ide értjük, akkor igen, illetve a 
krém alapjainkba is szoktam rakni bizo-
nyos olajokat. Arra mindenképp odafigye-
lek, hogy bio alapanyagokat használjak.

Mi a legnagyobb küldetésed az illóola-
jokkal kapcsolatban?

Szeretném, ha az emberek megérte-
nék, mi az értékük, és miért fontosak az or-
ganikus módon előállított illóolajok, növé-
nyi alapanyagok, ahogyan a bio zöldségek, 
és gyógynövények is. Már maga az anya-
föld is maga a csoda, mely az életciklusunk 
alapja. A modern mezőgazdasági technikák 
egyszerűen lerombolták az élet természetes 
körforgását. A talaj a legnagyobb szén tar-
tályunk, a változó talajművelési módszerek 
és a robotizáció nagyban hozzájárult a klí-
maváltozáshoz. Az organikus mezőgazdaság 
alkalmazása már önmagában is csökkenti 
a szén kibocsátását. Így a bio gazdálkodás 
egyszerűen környezetkímélőbb, és jobb a 
bolygónknak, és nekünk, embereknek is.

Hogyan látod, milyen jövő vár az aro-
materápiára?

Az aromaterápia beleolvadt a kozmeti-
kai iparba sajnos. A legtöbb gyertya és szap-
pankészítő is az illóolajok iránt érdeklődik, 
de nem a terápiás olajokat keresik. A piac 
fellendülése persze jót tesz a termelőknek, 
de a tömegcikké váló aromaterápia, ahol a 
minőség, és az érték elveszik, ahol csak az 
számít mennyire olcsó, nem jó irányba visz. 
Nem hiszem, hogy ezt meg lehet állítani, te-
hát sajnos a klinikai aromaterápia a háttérbe 
fog szorulni szemben a divat aromaterápiá-
val. A standardizált termékek számának nö-
vekedése – melyek alapja a kémiai analízis 
– jó a parfümiparnak, de vajmi köze sincs a 
valódi, szakosodott termelőktől származó 
illóolajokhoz, vagy a holisztikusan és egész-
ségtudatosan gondolkodók igényeihez. Az 
populáris aromaterápia valódi jövője való-
színűleg a spa környezetben lehet majd.

Mire vagy büszke?

Mint cégvezető a Fragrant Earth törté-
netére, és szerepére, melyet az aromaterá-
pia fejlődésében betöltött, és betölt a mai 

A Fragrant Earth csapata a Beckery Unit előtt
Fotó: © 2019 Fragrant Earth
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Mi volt a legnagyobb sikered?

Amikor John Kerr és Mark Webb se-
gítségével új illóolajokat vezettünk be az 
aromaterápia világába. Különösen érde-
kes volt a kunzea olaj bevezetése a száj-
higiéniai és dentális területekre. A másik 
nagy sikerem az Eucalyptus radiata illóolaj 
alkalmazásának promotálása volt, mely 
mostanára már teljesen elfogadottá vált a 
tüdő és torok megbetegedéseinek, a meg-
fázás, és az influenza kezelésében.

napig. Nem kevés pénzt és időt áldoztunk, 
hogy számos szervezetet támogassunk, 
hogy elterjedhessen, és ismertté válhasson 
az aromaterápia. Önzetlenül tettük, habár 
ez nem kevés anyagi forrásunkat emésztet-
te fel. Hűek maradtunk a gyökereinkhez és 
etikai elképzeléseinkhez, és ahhoz, amit az 
első perctől kezdve képviseltünk. Jómagam 
különösen boldog vagyok, hogy visszahoz-
tuk a köztudatba a növényi macerátumok 
készítésének tradícióját, mely évekig az 
aromaterápia alapjait adta.

Hogyan érzed magad, amikor illóola-
jokkal dolgozol? Avass be kérlek min-
ket. Éjszaka, vagy nappal dolgozol, 
hallgatsz-e közben zenét? 

Az élet túl sűrű ahhoz, hogy időm 
legyen CD-t cserélni, vagy magammal fog-
lalkozzak! A legjobban azt szeretem, ami-
kor munka közben illóolajat párologtatha-
tok. A porlasztással negatív ionok kerülnek 
a levegőbe. Végső soron egy illatokkal fog-
lalkozó  cégnél dolgozom! A kedvenceim 
a virágos illatok, például a neroli vagy a 
petitgrain-ek, amelyek egy kissé füstös il-
latot adnak, és kevésbé édesek.

Melyek az aromás terveid a jövőre nézve?

Most éppen az Fragrant Earth-ös 
illóolaj kínálatot frissítem, és arról gon-
dolkodom, hogy milyen abszolútjaink, és 
virágokból nyert kivonataink vannak. Sze-
retnék új természetes illatokat létrehozni 
szakértői gárdánkkal, melyek igen ritkák 
az aromaterápiában. Végül szeretném új-
raindítani bizonyos kurzusainkat, például 
a szakrális parfümériát, mely új szemszög-
ből mutatja be az illatos kivonatokat és 
azok alkalmazását.

A Glastonbury Tor - a Fragrant Earth egyik szimbóluma
Fotó: © Matthew Robey 
https://www.flickr.com/photos/robanov
Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Illóolajok a Fragrant Earth laborban
Fotó: © 2019 Fragrant Earth
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Magnólia (Michelia alba)
Fotó: © Thuy Nguyen 

https://www.flickr.com/photos/yuht-a
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