Uit: Aromatherapie prakisch toepassen -

Uit: Praktisch handboek aromatherapie en aromamassage - Huase Kim-Beickler

Franzesca Watson

Citrus

Ceder atlas

Een volle, warme, houtachtige en mannelijke geur die
Hout
harmonieus is

Citroen

Een lichte, frisse, schone, typische citrus geur

Citrus

ja

Cypres

Houtachtig, nootachtig en aangenaam rokerig.
Typisch conifeerachtig, harsachtig, balsemachtig

Hout

Ja

Den Grove

Sterk, doordringend, fris, terpentijn achtig. Boslucht

Hout

Eucalyptus
Gember

Een harsachtige, kamferachtige geur met duidelijke
houtnoten en een zoete ondertoon.
Kruidig-fris, warm, vurig-aromatisch

Lymfatisch

Citrusachtig, zoet, vleugje bloemen

Urinewegen

Bergamot

Ja Ja

Huid

Hars

Luchtwegen

Geur lijkt iets op vanille. Een rijke, diepe geur

Zenuwstelsel

Benzoë

Spieren en gewr.

Geurgroep

Immuumsysteem

Geurtype en geur karakteristiek

Hormonaal

Essentiële
olie

Spijsvertering

Circulatie

Uit: Aromatherapy Therapy Basics - Helen McGuinness

Benzoë maakt alles zacht wat hard is. Het maakt een mens minder kwetsbaar. Het is weldadig
bij prikkelbaarheid, nerveuze depressie, stress.
Bergamot montert op, maakt zelfverzekerder, stimuleert het vertrouwen in de eigen intuïtie.
Het schept helderheid en rust in vastgelopen situaties.
Ceder is verwarmend, versterkt het gevoel van eigenwaarde, helpt bij het loslaten van door de
omgeving opgelegde verwachtingspatronen.
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Ja
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Uit: Essentiële oliën en natuurzuivere verzorgingsprodukten van Volatile

ja

Citroen verheldert de geest en versterkt bij geestelijke uitputting. Het geeft een positieve zet
aan die mensen die in een cirkel van problemen en negatieve gedachten blijven ronddraaien.

ja

Cypres verzacht en geeft steun aan mensen die te hard voor zichzelf zijn.

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Den verdiept de ademhaling. In verdampte vorm brengt het een zuiverende en verruimende
sfeer in je huis. Den helpt om schuldgevoelens los te laten en spoort aan om dromen en
wensen in praktijk te brengen.

Ja Ja Ja Ja
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Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Eucalyptus werkt verhelderend en verlichtend bij zware geestelijke arbeid.

Hars

Ja Ja

Ja Ja Ja Ja

Gember werkt verwarmend. Het versterkt afrodiserende mengsels.
Geranium helpt bij het loslaten van ergernissen, spanningen en stress. Het geeft innerlijke rust
en een vriendelijke stemming. Geranium geeft grip op psychische en lichamelijke pijnen.

Geranium

Frisse, zoet en zware, roosachtige, groene,
muntachtige geur

Bloemen Ja

Grapefruit

Een frisse specifiek zoete citrus geur

Citrus

Ja Ja

Jeneverbes

Gemaakt van de besjes: zoet, houterig, fris.

Hout

Ja

Kamille,
Echte

Sterk zoetig, warm en kruidig. Een beetje appelig

Bloemen

Lavendel

Zoete, frisse bloemengeur. Kruidig, naar houterig en
balsemachtig

Bloemen Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Lavendel werkt reinigend en versterkend op het lichaam en is zeer rustgevend. Lavendel zorgt
voor evenwicht in het hele menselijke systeem. Lavendel beschermt tegen te grote
gevoeligheid en tegen emoties die uit de buitenwereld op de mens afkomen.

Lemongrass

Frisse, citroen achtige geur met soms een iets
zwaardere, aarde geurige ondertoon

Citrus

Ja

Lemongrass is sterk reinigend en laat een frisse wind door het huis waaien. Werkt zeer
verhelderend en activeert de geest.

Mandarijn

Mandarijngeur, zoet fris en bijna bloemig

Citrus

Ja Ja

Marjolein

Warm kruidig, houterig en iets kamferachtig

Kruiden

Ja

Ja

Ja Ja Ja

Ja

Ja Ja Ja Grapefruit werkt bijzonder zuiverend, verfrissend en het activeert de levenslust.
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Jeneverbes is sterk reinigend, zowel lichamelijk als geestelijk. Het help om negatieve energie
die mensen overbrengen te verwijderen.
Kamille geeft troost en verzacht vele pijnen, irritaties en verdriet. Het werkt harmoniserend bij
het communiceren met anderen. Kamille geeft rust.

Mandarijn is een zonnige, vrolijke en warme olie die het kind in de volwassenmens voedt.
Mandarijn brengt een speelse creativiteit naar boven, zodat problemen niet meer zo zwaar
vallen en de kleine dingen weer aandacht krijgen.
Marjolein werkt ontkrampend bij emotionele spanningen en verdriet en verlicht vele
problemen die hiermee gepaard gaan.

Neroli

Absoluut: Rijke, warme en zoete bloemengeur.
Gemaakt van de bloesem van de sinaasappelboom

Patchouli

Zoet, rijk, exotisch, kruidig en aardachtig van geur die
steeds mooier wordt als hij ouder wordt. De jaren 60, Hars
de flower power tijd.

Pepermunt

Penetrant, grasachtig, muntachtig, kamferachtig.

Kruiden

Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Petit Grain

Een licht houterige bloemen geur. Met kruidige zoete
ondertoon. Gemaakt van de twijgjes van de
sinaasappelboom.

Citrus

Ja

Ja

Rozemarijn

Warm, scherp, verfrissend, muntachtig, kamferachtig,
Kruiden
houtachtig, kruidig

Rozenhout

Houterige geur met een bloemen ondertoon. De geur is
Hout
vol en subtiel. Zoet

Sandelhout

Een diepe, rijke, zoete, houtachtige basisgeur.
Balsemachtig. Heeft een kruidige, oosterse ondertoon

Bloemen Ja Ja Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja Ja Ja

Lymfatisch

Uit: Essentiële oliën en natuurzuivere verzorgingsprodukten van Volatile
Neroli is een eerste hulpmiddel bij shocks, angsten en emotionele uitputting. Het is een
zonnige olie om de huid en het innerlijk mee te verwennen. Neroli geeft de kracht om
problemen te overwinnen en versterkt de liefde.

Ja

Patchouli past bij mensen die zichzelf voorbij lopen en hun lichaam hierdoor in de kou laten
staan.
Pepermunt werkt reinigend en verheldert de geest. Pepermunt helpt om bij te blijven.

Petit grain is een zonnige en rustgevende olie, speciaal voor de hartstreek. Petitgrain laat
geblokkeerde energie weer stromen. Het verzacht de pijn en de druk rondom het hart en
versterkt het zenuwstelsel.
Rozemarijn verfrist het geheugen en verheldert de geest. Een ideale olie om bij te studeren.
Ja Rozemarijn helpt om grenzen te stellen als anderen proberen normen en waarden op te
dringen.
Rozenhout maakt mensen meer ontvankelijk voor het genieten van alle mooie dingen om hen
heen. Het heeft een harmoniserende werking op de geest.
Sandelhout heeft een harmoniserende werking. Bij meditatie is het heerlijk om sandelhout te

Hout

Ja

Ja Ja Ja Ja Ja verdampen. Het maakt rustig en open. Het helpt om iemand over zijn teleurstellingen heen te

Ja

kijken en weer contact op te nemen met de mensen en de wereld om hem heen.

Scharlei

Kruiden

Ja Ja Ja

Sinaasappel

Zoete, frisse en rijke citrusgeur

Citrus

ja

Tea tree

Warm, fris, kruidig en kamferachtig
Witte tijm: Warm, subtielere tijm geur met zoete,
groene en frisse tonen

Hout

Wierook

Balsamiek, harsachtig-fris, ietswat conifeerachtig

Hars

Ylang-Ylang

Een rijke exotische geur. Bloemig, zoet, koppig,
sensueel. Bloem der bloemen.

Bloemen Ja

Een sterke doordringende, scherpe en kruidige geur.
Zwarte peper De geur van de essentiële olie is fijner en warmer,
anders dan de specerij.

Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Zoete, nootachtige en kruidige geur, Familie van de
Salie.

Tijm

Ja

Urinewegen

Huid

Luchtwegen

Zenuwstelsel

Spieren en gewr.

Immuumsysteem

Hormonaal

Geurgroep

Spijsvertering

Geurtype en geur karakteristiek

Circulatie

Essentiële
olie

Kruiden

Specerij
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Scharlei is opbeurend en geeft nieuwe inspiratie. Een behandeling met scharlei is als het
drinken van een glas champagne: gedachten worden helderder en van angst de ander de
waarheid te zeggen is geen sprake meer. Het zet aan om eindelijk datgene te doen waar maar
steeds huizenhoog tegenop werd gezien.
Sinaasappel is een zonnige, frisse olie, die vreugde schept. Het is rustgevend en een tonicum
voor de spieren. Sinaasappel vrolijkt op en brengt het speelse kind dat in ieder mens verborgen
zit, naar boven.
Tea tree is een medicinale olie voor veel eerste hulp problemen.
Ja Tijm is krachtenversterkend en stookt het levensvuur op.

Wierook is een bijzonder zuiverende olie. Wierook wordt veel gebruikt bij meditatie en gebed
en richt de blik naar binnen.
Ylang-Ylang biedt een helpende hand bij het loslaten van spanning en stress, vooral wanneer
deze veroorzaakt zijn door een veeleisende en overheersende omgeving. Ylang-Ylang laat de
uitstraling en het zelfvertrouwen van de mens tot uitdrukking komen. Het verdrijft jaloerse
gedachten en teleurstellingen.
Zwarte peper is verwarmend en stimulerend. Zowel voor de geest als voor het lichaam. Peper
geeft een zetje in de rug en spoort aan om actief te zijn. Een echte oppepper dus.

Dit overzicht is samengesteld door Suzan Huijzer van Centaurium Natuurgeneeskundige Praktijk Amersfoort.
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