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Увод
Аромотерапията се превърна в едно от най-бързо 

растящите естествени лечебни изкуства в страната. 
Бързо печели уважението не само на общолекуващите 
лекари, но и на квалифицираните клинични аромоте-
рапевти, които сега работят не само в кабинетите си, 
но и в болници, хосписи и хирургии.

Изкуството на аромотерапията използва чисти ете-
рични масла, които се извличат от различни части на 
растенията и дърветата. Тези естествени, ароматични, 
течни вещества, смятани често за „животворната сила” 
или „душата” на растенията, предлагат множество те-
рапевтични свойства. Те са изключително многообраз-
ни и могат да бъдат използвани по различни начини. 
Тази книга има за цел да ви покаже как да използвате 
безопасно и ефективно етеричните масла с приятелите 
и семейството си, без да си причините болезнени стра-
нични ефекти, за разлика от химичните лекарства. 
Информацията, съдържаща се на тези страници, би 
била безценна също за студенти или практикуващи 
аромотерапевти.

Аромотерапията е холистична терапия, която може 
да бъде използвана за подпомагане на физическото, 
менталното и духовното равновесие на здравето. Тя 
включва част от холистичен лечебен режим, свързан 
с търсенето на основните причини на заболяването, 
а не само на неговите симптоми, и пробуждането на 
естествената способност на тялото да се самолекува, 
стигайки до баланс. Аромотерапията е много повече 
от употреба на етерични масла. За постигането на ця-
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лостно лечение винаги трябва да се вземат предвид и 
фактори като диета и начин на живот.

Голяма част от тази книга е посветена на „цялост-
ното” лечение на разнообразни състояния. Аз посочвам 
не само кои етерични масла трябва да бъдат избрани 
отделно за физическо, емоционално и духовно ниво, но 
също и кои от „Цветята на Бах” биха били подходящи 
да ни позволят да лекуваме човека, а не заболяване-
то. Вярвам, че тези лекарства са безценно допълнение 
към етеричните масла. Тяхната цел е да балансират 
нашите негативни душевни състояния, като например 
безпокойство и страх, които са толкова изтощаващи 
за нашите имунни системи и в края на краищата мо-
гат да доведат до сериозни заболявания. Прибавила 
съм също диетичен съвет за всяко състояние, който е 
съществен, ако се наложи истинско лечение. Където 
е подходящо, предлагам други начини на действие, 
които могат да усилят и насърчат аромотерапевтично-
то лечение. Откакто навлязох в света на етеричните 
масла, животът ми се промени напълно. Наистина се 
надявам, че вие ще позволите на аромотерапията да 
стане част от вашето ежедневие и че тази книга ще 
ви окуражи да научите повече за тези очарователни 
лечебни етерични масла, които могат да ви помогнат 
да постигнете баланс на ума, тялото и духа.
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1. История на аромотерапията

В тази глава ще научите:

•	 Историята на аромотерапията.

Растенията са били използвани за медицински 
цели още от зората на човечеството. Първобитните 
хора са разчитали много на своите инстинкти, за да 
се опазят живи. Следвайки своето чувство за мирис и 
черпейки от опита си, те са могли да достигнат знание 
за това как и кои растения имат способността да леку-
ват и да излекуват болести и заболявания. Когато жи-
вотните са болни, те инстинктивно търсят растения, 
които могат да лекуват и облекчават симптомите.

Древните цивилизации

 В пещерите на Ласко в региона Дордон във Фран-
ция има пещерни рисунки, които изобразяват употре-
бата на растения за лечение и медицински цели. Ар-
хеолозите датират тези рисунки към 18 000 г. пр.Хр.

 „Дестилаторът” от теракота, за който експертите 
смятат, че е на 5000 години, се намира в музея Таксила 
в Пакистан. Този дестилатор е използван за създаване-
то на ароматни води и дори може би за производство на 
етерични масла. Вярва се, че е принадлежал на древ-
ните индуски или арабски цивилизации. Това е любо-
питен феномен, тъй като се е смятало, че дестилацията 
е „създадена” само преди 1000 години. Не е известно 
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друго доказателство за дестилиране в периода от 5000 
до 1000 г. пр.Хр.. По тази причина се смята, че древните 
цивилизации отпреди 5000 години трябва да са били 
далеч по-развити, отколкото последвалите ги.

Египет
Предполагам, че аромотерапията е родена в Еги-

пет и че лекарствата, получени от растения, са се 
появили поне към 3000 г. пр.Хр. Съществуват много 
доказателства, от които се предполага, че благоуха-
нията са били част от ежедневието на египтянина. 
Около 3000 г. пр.Хр. най-старата известна пирамида 
в Египет, стъпаловидната пирамида, е била построена 
от фараона Джосер в Сахара. Главният му архитект е 
бил гениалният Иемхотп, който бил известен лекар, 
както и астроном, и писар. Иемхотп работил много за 
развитието на медицинските знания по онова време и 
понякога е сочен за „дядото на аромотерапията”.

Папирусът на Еберс (1550 г. пр.Хр.), един от мал-
кото оцелели медицински папируси, разкрива ши-
роко-разпространените и често срещани употреби на 
благоухания в египетската медицина. От папируса 
става ясно, че благоуханията се прилагат и външно, и 
вътрешно, за разрешаване на здравни проблеми. Пра-
вени са инхалации против респираторни проблеми. 
Седящите бани и промивки били препоръчвани за ги-
некологични нарушения. Гаргарата била използвана 
при проблеми с устата и венците, а мехлемите били 
приготвяни за болести на кожата.

Обикновените египтяни използвали благоухания 
за здравословно готвене. Чесънът например бил висо-
ко ценен заради способността си да отблъсква болести-
те и да предпазва от избухване на епидемия. Други 
билки и подправки, които се употребявали, са анасон, 
кимион, джоджен, майорана и магданоз.
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Египетските парфюмеристи били много вещи и 
измислили формулата за известния „Кифи” – предпо-
читан парфюм и вещество за прекадяване, комбина-
ция от 16 благоухания. Точните съставки на „Кифи” 
са неизвестни, но се предполага, че сред тях са тръс-
тика, канела, тамян1, къна, хвойна и смирна. Той е 
бил популярен в дома на египтяните като е използван 
не само като парфюм и средство за прекадяване, но и 
като лекарство. „Кифи” е вдишван по време на меди-
тация, за да се повиши духовното усещане. Неговите 
съставки съдействали за постигането на нови нива на 
усещане. Тамянът също бил използван за повишаване 
на духовното и физическото усещане. Удивително е, че 
когато гробницата на Тутанкамон, който управлявал 
от 1362 – 1352 г. пр.Хр., била отворена през 1922 г., 
една от запечатаните бутилки съдържала крем, който 
все още имал аромат – въпреки факта, че бил на пове-
че от 3300 години. Тамянът бил едно от благоухания-
та, които се съдържали в него.

Египтяните добре съзнавали способността на бла-
гоуханието да въздейства на емоциите. Всеки фараон   
притежавал няколко различни парфюма, комбинира-
ни специално за него. Парфюмите били приготвяни, 
за да ободрят духа, да разсеят нервността, да насърчат 
любовта, да успокоят и да предизвикат агресия за це-
лите на войната.

Парфюмите и религията били тясно свързани. 
Египтяните украсявали боговете си и ароматизирани 
масла; боговете и богините имали аромати, посветени 
на тях, и статуите понякога били намазвани. Напри-
мер смирната била посветена на луната и била аромат 
на бога на слънцето – Ра. Благоуханията се горели по 
време на религиозните церемонии като дар за божест-
вата. (Латинското словосъчетание „per fumum” озна-

1 Тамян – известен още и като ливан. – Б. пр. 
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чава „чрез дим”.)
Богатите египтянки с удоволствие си угаждали с 

аромотерапевтичен масаж след баня. Робините нана-
сяли по кожата им масла, които подмладяват и арома-
тизират. Маслото от кедрово дърво било предпочитано. 
Египтянките били запознати даже с контрацепцията. 
Ароматичните смеси се обърквали заедно и се слагали 
във влагалището, за да играят роля на спермициди2.

Египтяните силно вярвали в прераждането и зад-
гробния живот и затова винаги ги свързваме с процеса 
мумификация. Те достигнали до потресаващо време-
траене на балсамиращата процедура, били наистина 
специалисти. Много от важните органи са отстранява-
ни, включително мозъка, който е изтеглян през ноз-
дрите, коремните вътрешности също са изваждани. 
За запълването на кухините са използвани смирна, 
касиа3, галбан4 и други ароматни вещества. Кръвта е 
източвана и тогава тялото се миело в природна сода 
(разтвор на натриев карбонат), като се оставя за при-
близително 70 дни. След това се увива с бинт, киснат в 
множество благоухания, включително кедрово дърво. 
Всеки балсаматор имал своя специална рецепта. Сме-
сите били изключително ефективни в запазването на 
човешката плът и дори сега, хиляди години след това, 
мумиите се откриват чудесно запазени. Естествено 
тези сложни процедури са прилагани само за балса-
миране на върховните жреци и фараони.

Долината на Нил станала известна като „Люлката 

2 Спермициди – химически вещества, които се поставят във 
влагалището преди половия акт. Те убиват сперматозоидите 
и същевременно пречат на сперматозоидите да навлязат в 
матката. – Б. пр.
3 Касия – вид канелово дърво. – Б. пр.
4 Галбан – ароматична смола от растението Ферула. – Б. пр.
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на медицината”. Медицинските растения като кедро-
вото дърво, канелата, тамяна и смирната се отнасяли 
да растат в този регион. Когато започнало изселването 
на евреите към 1240 г. пр.Хр. от Египет към Израел, те 
заминали с много знания и много ценни смоли и мас-
ла. В Стария и Новия завет на Библията има редица 
отпратки към масла – сред тях са тръстика, касиа, ка-
нела, исоп и маслина. Разбира се, тамянът и смирната 
били донесени в дар при раждането на Иисус Хрис-
тос.

Китай
Ароматични билки и масажи се ползвали в Китай 

много преди Раждането на Христос. По течението на 
Жълтата река5 преди 5000 години китайците използва-
ли листата на див пелин и корените на тръстиката с цел 
хигиена. Медицинският текст на император Шен Нунг 
Книга за билките се датира около 2700 г. пр.Хр. и съ-
държа подробна информация за 365 растения. На импе-
ратор Хуанг-Ти се приписва трактата Канон на Жълтия 
император по вътрешна медицина (2650 г. пр.Хр.). В 
тази творба са посочени ароматичната медицина и ма-
саж в няколко случаи. На нея се основава в голяма сте-
пен и акупунктурата.

Индия
В Индия растенията и екстрактите от растения се 

използват от около 3000 г. пр.Хр. Най-старата форма 
на индийска медицина е позната като „аюрведа” и из-
ползва много различни техники на масаж, точки на 
натиск, а също и етерични масла. В една от най-ста-
рите известни индийски книги за растенията, която 
се казва Ведас, споменават босилекът, канелата, ко-
5 Жълтата река – в превод от Хуанхъ, втората по големина 
река в Китай. – Б. пр.
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риандърът, джинджифилът, смирната и сандаловото 
дърво.

Гърция
Древните гърци играели много важна роля в аро-

матичната медицина, развивайки познанието, придо-
бито от египтяните.

Най-известният в древността грък е, разбира се, 
Хипократ (460 – 370 г. пр.Хр.), който станал известен 
като „Бащата на медицината”. Той възприел холис-
тичния подход и пропагандирал ежедневните арома-
тични бани и масажи. В неговите Афоризми той пише: 
„ароматните бани са полезни в лечението на женски 
неразположения”.

Асклепий (200 г. пр.Хр.), гръцки лечител, вярвал 
в умерените терапии като къпане, масаж, музика, 
парфюм и вино. Той бил против употребата на веще-
ства, предизвикващи повръщане или с разслабителен 
ефект, които били много популярни по онова време. 
Теофраст, известен гръцки ботаник, бил привърженик 
на употребата на парфюми, пластири и лапú в меди-
цината. Той забелязал, че маслата, които се прилагат 
външно, могат да влияят на вътрешните органи. Друг 
известен грък, Мегал, създал успешен препарат, който 
съдържал касиа, канела и смирна, известен като „Ме-
галейон” и прочут из цяла Гърция.

Римляни
Педаний Диоскорид от Аназарба през І век сл. Хр. 

написал трактат от 5 тома, известен като De Materia 
Medica6. Един от томовете съдържа информация относ-
но употребата на растения и благоухания. Сред 500-
те описани растения в това изследване са споменати 
кипарисът, обикновената хвойна, майораната и смир-
6 De Materia Medica – за лекарствените средства – Б. пр.
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ната. Той споменава „Кифи”, като твърди, че действа 
успокояващо и помага за облекчаването на астматич-
ни пристъпи. Сред другите лечебни средства са: „Ама-
ракинон” – за лечение на хемороиди и менструални 
нарушения, „Сусинон” – за лечение на задържане на 
течности, и „Нардинон мурон” – за лечение на каш-
лица и настинка. Голяма част от сегашното знание за 
медицинските билки е благодарение на Диоскорид.

Римляните обожавали парфюми и ароматични мас-
ла и ги ползвали за масаж и ароматизиране на косите 
и дрехите си. В Рим хетерите или проститутките полз-
вали обилно аромати. Гален, лекар на гладиаторите, 
приготвял мехлеми и произвеждал „Студения крем”.

Когато римските войници влизали в битка, те си но-
сели смирна с тях, за да лекуват раните си. Знанията 
им за лечебните свойства на растенията се разпростра-
нявали из цялата разрастваща се империя. Навсякъде, 
където ходели, те събирали и садели семена. Във Вели-
кобритания например били засявани билки като маг-
даноз, градински чай, копър, розмарин и мащерка.

Персия (Авицена)
На родения в Персия лекар и учен Авицена (980-

1037 г. сл.Хр.) се приписва измислянето на дестилаци-
ята. По негово време вече е съществувал непречистен 
тип на дестилация. Той я пречистил, като удължил 
охлаждащата тръба и я оформил като серпентина. 
Това спомогнало за кондензация на парата и за по-
голяма ефективност на изпарения дестилат. Розовата 
вода, направена от столистна роза, станала известна. 
Персийците я изнасяли към Китай, Европа и Индия. 
Тя била използвана в медицината и кулинарията. В 
парфюмите се използвали рози, лилии, нарциси и те-
менужки.

Авицена [Абу Али Хосейн ибн Сина – б.р.] написал 
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почти 100 книги. Неговата най-известна творба е Ка-
нон по медицина. Тя е използвана като учебник в мно-
го медицински училища през следващите 500 години 
до средата на 16. век. Той споменава много етерични 
масла като например лайка, канела, копър и мента.

По време на Свещените войни, кръстоносците въз-
върнали знанията за билковата медицина и парфю-
мите, предадени от римляните.

Средновековието

Религиозните ордени отглеждали свои собствени 
ароматични растения – през 12. век германската игу-
менка Хилдегард била много известна с отглеждането 
си на лавандула.

През Средновековието лавандулата и други билки, 
направени на букет, се носели като защита от чума-
та. Тамянът и борът се горели по улиците през 14-ти 
век. Босилекът, лайката, лавандулата, маточината и 
мащерката били разпръсквани по земята, а поляните 
с лайка станали популярни. Парфюмите били широко 
разпространени в Англия, тъй като хората почти нико-
га не се къпели, така че парфюмите маскирали непри-
ятната миризма, която се носела от телата им.

През 16. век били написани много книги за дести-
лацията, много от тях на немски. Алхимията – при-
ложението на опитите за трансформиране на обикно-
вените метали в злато, била широко разпространена. 
През 1576 г. швейцарският лекар и алхимик Пара-
целз написал Голяма книга по хирургия. Той твърди, 
че ролята на алхимията не била в превръщането на 
металите в злато, а развитието на медицината, особе-
но медицината, базирана на растенията.

През 1597 г. германецът Брауншвайг публикува 
книгата си Нова пълна книга по дестилация, която 
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съдържа препратки към 25 етерични масла.
През целия ренесансов период етеричните масла 

се използвали широко, а ботаниката била част от изу-
чаването на медицината.

17., 18. и 19. век

През 17. век се появили много английски билколе-
чители, най-известните от които са Джон Паркинсън, 
Джон Джерард и Николас Кулпепър. През 1653 г. Кул-
пепър написал своята известна Пълна книга за билки-
те. Чумата още веднъж причинила опустошение и аро-
матичните билки станали известни. Парфюмеристите 
се радвали на имунитет от чумата заради многото ете-
рични масла около тях. Етеричните масла се ползвали 
в основната медицина за външни и вътрешни болести.

През 18. век практически всички билколечители и 
някои лекари използвали етерични масла. Дозите се 
смесвали в аптеки – всяка имала свой собствен дести-
латор.

Учените през 19. век откривали някои от състав-
ните части на маслата и им давали имена като „ге-
раниол” и „цитронелол”. За съжаление това довело до 
развитието на синтетични копия на главните състав-
ни части на маслата. Употребата на билки и етерични 
масла намаляла драстично, тъй като компаниите за 
производство на лекарства започнали да процъфтя-
ват. Синтетичните лекарства, за съжаление, могат да 
доведат до редица странични ефекти и могат да бъдат 
токсични и вредни.

20. век

Рождението на модерната аромотерапия може да 
се припише на френския химик Рене Морис Гатфосé, 
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който измислил думата „аромотерапия” през 1937 г. с 
публикуването на книгата си Аромотерапия. Там раз-
казва, че след като си изгорил ръката по време на екс-
перимент, я потопил в най-близката течност, която по 
случайност се оказала лавандулово масло. Той използ-
вал етеричните масла при раните на воините, ранени 
по времето на Първата световна война.

Други химици също изследвали употребата на 
етерични масла. В Австралия Пенфолд и други из-
следвали ползата от маслото от чаено дърво. В Ита-
лия Джовани Гати и Ренато Кайола открили психо-
терапевтичния ефект на етеричните масла напри-
мер жасмин и лимон.

Френският лекар Жан Валне, военен хирург, 
който бил повлиян от работата на Гатфосé, оказал 
голямо въздействие върху света на аромотерапията 
с публикацията на книгата си Аромотерапия през 
1964 г. За много тя е смятана за Библия на аромо-
терапевтите. Той използвал етеричните масла, за да 
лекува раните от войната и след края й продължил 
да ги ползва. Преподавал на други членове на ме-
дицинската професия за терапевтичните ефекти на 
етеричните масла. Във Франция лекарите учат аро-
мотерапия и предписват етерични масла.

Мадам Маргьорит Мори (1895 – 1964 г.) запоз-
нава Великобритания с аромотерапията в края на 
50-те години на 20. век. Тя прилага етеричните мас-
ла, разредени в масла-преносители, използвайки 
масажни техники. Преподавала своите техники на 
бюти терапевти7 и написала книгата Тайните на 
живота и младостта, в която се описвали техники 
на подмладяването.

В наши дни аромотерапията е изключително 

7 Бюти терапевт – терапевт, който прави разкрасителни про-
цедури. – Б. пр.
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популярна терапия за широка гама болести. Прак-
тикува се от професионални, квалифицирани, кли-
нични аромотерапевти в болници, клиники, хосписи 
и хирургии. Търсенето на аромотерапията нараства 
бързо.
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2. Извличане на маслата
В тази глава ще научите:

•	 Основните методи за извличане на етерични 
масла.

Има няколко метода за добиване на ароматични 
вещества от растителен материал, повечето от които са 
описани по-нататък. Етеричните масла са само онези, 
добити чрез дестилация или изцеждане.

Дестилация

Дестилацията е най-широко използваният и най-
икономичен метод за извличане на етерични масла. 
Много историци са спомогнали за откриването на дес-
тилацията до Авицена, въпреки че вероятно египтяни-
те са били наясно с примитивния процес. В процеса на 
дестилация са необходими много добри умения, за да 
не се загуби ценното етерично масло или да не се про-
мени неговият състав. Някои от растенията се дести-
лират веднага след прибирането на реколтата, докато 
други позволяват престой до няколко дни или дори да 
бъдат изсушени непосредствено преди екстрация.

По време на дестилация растителният материал се 
загрява, било то чрез поставянето му във вода, която се 
вари, или чрез преминаване на пара през него. Топли-
ната и парата разрушават структурата на клетката на 
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растителния материал и по този начин освобождават 
етеричното масло. Молекулите на етеричното масло 
заедно с парата преминават през тръба и се отправят 
към охлаждащ резервоар, където те се превръщат в 
течна форма и се събират в специален съд. Изплува-
щата течност е смесица от масло и вода, а понеже ете-
ричните масла не са водоразтворими, те лесно могат 
да бъдат отделени от водата и източени. Етеричните 
масла, които са по-леки от водата, плуват на повърх-
ността, докато по-тежките масла като карамфиловото 
например, потъват.

Водата около растението за дестилация се насища 
с аромата и се рециклира. Тя може да се използва в 
парфюмерията като тоалетна вода, подобно на лаван-
дуловата и розовата вода.

По време на процеса на дестилация само изклю-
чително малките летливи молекули, са способни да 
се изпарят. Етеричните масла, които съдържат висо-
ко съотношение на най-малките (най-летливите) от 
тези молекули, се причисляват към „силнолетливите”. 
Онези, които са изградени от най-тежките (най-малко 
летливите) молекули, са познати като „слаболетливи”. 
Етеричните масла по средата се наричат „среднолет-
ливи”.

Силнолетливи масла са онези, които най-бързо се 
изпаряват – ароматът изчезва в рамките на 24 часа.  
Такива са например босилекът, грейпфрутът, лимо-
нът, лайма и евкалиптът. Смята се, че те действат сти-
мулиращо и ободряващо.

Среднолетливите масла имат аромат, който про-
дължава два до три дни. От тях са лайката, здравецът 
и лавандулата. Те са принципно балансиращи и преди 
всичко влияят на основния метаболизъм и системите в 
тялото, като храносмилане и менструация.

Слаболетливите масла са най-бавно изпаряващи – 
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ароматът им продължава поне седмица. Сред тях са 
тамянът, смирната, портокаловите цветове, пачулито 
и ветиверът. Те имат отпускащ и успокояващ ефект.

Обикновено първата дестилация е с най-добро ка-
чество. Ако етеричните масла се дестилират отново, 
протича процесът „ректификация”. От вторичната и 
всяка следваща дестилация се получават по-евтини 
масла, които не са подходящи за аромотерапия.

Изцеждане

Този метод е запазен изключително за членовете 
на цитрусовото семейство, като напр. бергамот, грейп-
фрут, лимон, лайм, мандарина и портокал. Екстрактът 
се добива от малки торбички, които се намират под по-
върхността на кората. Този процес първоначално се 
изпълнява чрез просто натискане с ръка. Цитрусовият 
екстракт се изцежда от кората и се събира в гъба, която 
като се напои, се изцежда в кофа. Защо не опитате да 
изцедите ръчно кора от цитрусов плод сами? Може да 
имате собственоръчно изцедено растение в кухнята!

Поради факта, че това е трудоемък процес, голя-
ма част от цитрусовото масло сега се изцежда чрез ма-
шинни преси. Голяма част от етеричното масло на пор-
токала се произвежда в САЩ във фабрики за плодови 
сокове. Все пак това не е най-доброто масло за употре-
ба, тъй като продукцията се третира с пестициди и хи-
мични торове, които развалят екстракта. Цитрусовите 
масла за употреба в терапевтична аромотерапия са 
най-добри, когато са получени от плодове, израснали 
от самото начало по естествен начин.

За съжаление, някои производители на цитрусови 
масла дестилират кората след изцеждане, за да по-
лучат повече масло. Очевидно това етерично масло е  
нискокачествено, но то се прибавя към изцеденото ете-
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рично масло, за да се повиши количеството и по този 
начин да увеличат печалбите.

Течна екстракция

Чрез процеса на течна екстракция не се добива ете-
рично масло. Този метод се използва при цветя, клейо-
ве и смоли за производството на „абсолюти” и „резино-
иди”. Тази техника се прилага за по-висок  добив или 
за екстракция на масла, които не могат да бъдат полу-
чени чрез друг процес. Топлата вода и парата влияят 
неблагоприятно на жасмина например. 

Абсолюти
За да се получи абсолют, ароматичният растителен 

материал (цветя, листа и др.) се извлича чрез въгле-
водороден разтворител като бензол и хексан. Расти-
телният материал се покрива с разтворител и бавно 
се загрява, за да се разтворят ароматичните молеку-
ли. Разтворителят извлича аромата, а след това раз-
творителят се филтрира, за да произведе „конкрет”. 
Конкретът е твърдо, подобно на восък вещество, което 
съдържа около 50% восък и 50% летливо масло, като 
например жасмин.

За да се получи абсолют, конкретът се смесва с чист 
алкохол, за да се разтворят ароматичните молекули, а 
след това се охлажда. Тази смес се филтрира, за да се 
освободят отпадъчните продукти и да се отдели нераз-
творимият восък. Алкохолът се изпарява внимателно 
във вакуум. След това остава плътна, гъста, цветна 
течност, позната като абсолют.

Този метод е често приложим за рози, жасмин и 
портокалови цветчета. Но винаги ще остане следа от 
разтворителя. Поради тази причина абсолютът никога 
не може да бъде толкова чист, колкото е етеричното 
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масло, извлечено чрез дестилация. Абсолютите поня-
кога биват примесвани заради високата им цена. Ви-
наги внимавайте да си купувате от почтен снабдител.

Резиноиди
Течната екстракция може да бъде също използва-

на за клейове и смоли, за да се произведат резинои-
ди. Смолите са твърди/полутвърди вещества, които 
се изпускат естествено от дърво или растение, което е 
било наранено. Натурално смолите се получават чрез 
разрез върху кората или стъблото, а клейовидната суб-
станция се втвърдява от въздуха.

Естественият смолист материал се извлича чрез въ-
глеводороден разтворител като петролов етер, хексан 
и алкохол. Тези разтворители по-късно се филтрират 
и впоследствие се отстраняват чрез дестилация. Рези-
ноидът остава там, където е ползван въглеводороден 
разтворител (напр. бензолов резиноид). Ако разтвори-
телят е алкохол, се получава смолист абсолют (напр. 
смолистите абсолюти на тамяна и смирната могат да 
бъдат извлечени от суровата, втвърдена смола – и два-
та обаче могат да бъдат извлечени чрез дестилация на 
пара, за да се добие етерично масло).

Резиноидите често се използват в производството 
на парфюми като фиксатор, за да удължат аромата на 
парфюма (както са конкретите).

Онфльораж8

От този процес също се получава абсолют, въпреки 
че този метод е фактически остарял в наши дни. Той е 
много времеемък и трудоемък и поради тази причина 
много скъп. Някога това е бил основният метод на из-

8 Онфльораж  – Извличане на аромати от цветя – Б. пр.
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вличане за нежни цветя като жасмина, който продъл-
жава да ухае дори след като е откъснат. Той включва 
употребата на пречистена студена мазнина без мириз-
ма, която се разстила върху стъкло, монтирано в големи 
квадратни дървени рамки. Цветята се разпръскват вър-
ху този слой мазнина, която абсорбира етеричното мас-
ло. След около ден цветята се заместват със свежи. Този 
процес се повтаря много пъти – даже и след два месеца 
– докато мазнината се напои. Тази напоена с аромат 
мазнина е позната като „брилянтин”. Брилянтинът се 
измива в алкохол, след това се обработва. Алкохолът се 
изпарява първи и се получава чист абсолют. 

Екстракция с въглероден диоксид

Този относително нов метод е представен едва през 
80-те години на 20. век. Цената му е висока, защото 
оборудването, което се използва, е скъпо. Процесът е 
измислен за парфюмерийната индустрия. Маслата, 
които се извличат посредством въглероден диоксид, се 
приемат за висши, чисти и много близки до естестве-
ните етерични масла, каквито съществуват в растени-
ето – и те са напълно освободени от остатъци на въгле-
родния диоксид.

В момента цената е твърде висока, за да може да 
си го позволи аромотерапевт. Но когато разходите на-
малеят и продукцията се увеличи, възможно е те да 
бъдат достъпни. Ще бъде необходимо проучване за да 
се оцени ползата за терапията, тъй като съставът на 
етеричното масло е различен.

Хидродифузия/Филтриране

Хидродифузия или филтриране е най-съвременни-
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ят метод на извличане на масла. Този процес е по-бърз 
от дестилацията, а оборудването е много по-просто от 
това, което се ползва за извличането с въглероден ди-
оксид. Струя пара минава през растителния материал 
(който е окачен на решетка) отгоре-надолу. Появилата 
се течност, съставена от масло и кондензирана пара, 
след това се охлажда. Резултатът е смес от етерично 
масло и вода (както е при процеса на дестилация), ко-
ито са лесно разделими. Въпреки че този метод е обе-
щаващ, необходимо е проучване, което да определи 
мястото на тези масла в аромотерапията.

Накисване

За този процес растенията се слагат в съд с топло 
растително масло, което кара клетките на растението 
да се скъсат, което поражда абсорбция на етеричните 
масла. След това съдът се разбърква в продължение 
на няколко дни. Полученото масло се филтрира и бу-
тилира, и е готово за употреба като средство за масаж. 
Такива примери са накиснатите масла на невена, мор-
кова и звъничето.

Защо не се опитате да си направите свои собстве-
ни накиснати масла вкъщи? Напълнете до половина-
та един стъклен буркан с избрания от вас растителен 
материал (напр. маточина). Прибавете затоплено, ви-
сококачествено растително масло, докато напълните 
буркана. Би било много добре, ако към растителното 
масло добавите към 10% масло от пшеничен зародиш, 
за да запазите сместа. Завийте капачката на буркана 
и го съхранявайте на топло място около седмица; раз-
клащайте буркана ежедневно. Накрая филтрирайте 
растителния материал, сложете маслото в друг буркан 
и го надпишете.


