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Szanowni Państwo

Czytając artykuł z cyklu „Najcenniejsze Olejki Eteryczne” o olejku eterycznym z kocanki,
zwanej też nieśmiertelnikiem, na samym wstępnie pojawi się informacja o stosowaniu ziela
kocanki do okadzania domostw, które miało na celu działanie dezynfekujące czyli
przeciwmikrobowe co zapobiegało rozprzestrzenianie się chorobotwórczych drobnoustrojów.
Okadzanie domostw, a przede wszystkim świątyń, służyło więc w prawiekach higienie
środowiska i otoczenia w których mogły szerzyć się zakażenia. Oczywiście drugim efektem
była poprawa zapachu na aromatyczno-roślinny. Współczesna aromaterapia czerpie więc tę
wiedzę z historii a dzisiaj jest ona poparta wiedzą naukową o bakterio-, grzybo- i
wirusobójczych właściwościach olejków eterycznych. W czasach pandemii i zagrożenia
koronawiusem Covid 19, szczególnie warto wprowadzić ten stary zwyczaj dezynfekcji w
codzienne życie. W cyklu „PTA Radzi” podajemy receptury na kompozycje naturalnych
olejków eterycznych do nawaniania. Działanie wirusobójcze
wybranych olejków eterycznych, które były badane na wirusach,
również koronawirusach, jest tematem artykułu z cyklu
„Aromaterapia i Nauka”. W tym samym cyklu prezentujemy artykuł,
w którym poruszamy inny temat, a mianowicie o właściwościach
ziela konopi, olejku eterycznego i oleju konopnego z surowców
różnych odmian ziela konopi. Zachęcamy do lektury bo temat
preparatów z konopi jest obecnie bardzo aktualny, gdyż na rynku
pojawiają się różne „specyfiki konopne” mające leczyć wiele chorób,
co nie ma żadnych podstaw naukowych. Wyroby kosmetyczne czy
suplementy diety mogą oczywiście być wysokiej jakości, natomiast
zawsze trzeba pamiętać, że odmiana konopie indyjskie ma działanie
narkotyczne. Należy więc wyroby te należy kupować z namysłem, uznanych producentów,
dobrze zapoznając się z ofertą szczególnie sklepów internetowych.
W cyklu „Historie Ziołowe” autorka przedstawia kolejny artykuł z grupy roślin iglastych, które
są sukcesywnie opisywane w kwartalnikach rocznika 2020. Tym razem przeczytacie Państwo
o sośnie zwyczajnej, jednym z najbardziej bujnie porastającym Polskę drzewie iglastym. Jak
donoszą naukowcy amerykańscy powietrze przesycone olejkami eterycznymi leśnymi między
innymi olejkiem sosnowym jest wolne od wirusów. Warto o tym pamiętać tego lata.
Iwona Konopacka-Brud
Redaktor Naczelna
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