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ארומתרפיה מהי?

רומתרפיה, היא שיטת טיפול עתיקת יומין המבוססת על א
שמנים נדיפים )אתריים( שמופקים מחלקי הצמח השונים 

כגון: עלים, גזע, זרעים, פרחים ושורשים. 
השמנים האתריים מכילים תערובות כימיקלים כמו טרפנים, 
אלכוהולים ועוד, שהן בעלות תכונות ריפוי אשר השפעתן ניכרת 

בפן הנפשי-רוחני, בפיזי ובמנטלי.
הטיפול בשמנים נעשה בדרכים שונות, כמו מריחה ישירה על 
העור, הרחה, אמבט ובליעה. בכל דרכי השימוש, למעט בליעה, 
החומר חודר לגוף דרך האף )חוש הריח( והעור ונספג במערכת 

הדם.

פעולת מנגנון ההרחה
מולקולות אדי השמן חודרות לאף ומתמוססות ברירית האף 
שמכילה קולטני ריח. הקולטנים מעבירים פולסים חשמליים 
)מסר עצבי( למערכת הלימבית ולקורטקס המוח )קליפת המוח( 
וגורמים להם להגיב, כלומר לחזק ולהמריץ את יכולת הזיכרון, 
לעורר זיכרונות, ואסוציאציות ואף לשחרר הורמונים הגורמים 

להתאהבות.
תחושת  על  האחראי  רגשי,  מרכז  היא  הלימבית  המערכת 

החרדה, הכעס, ההנאה וכדומה. 

השפעת השמנים על מערכת העור/עיכול
השמנים הנספגים בדם, עוברים את המחסום דם-מוח )מחסום 
פגיעה  מונע  ובכך  לעבור  מסוימים  לחומרים  רק  שמאפשר 
במוח(, נקשרים לקולטנים )כל קולטן מגיב לחומר כימי אחר 
- כמו מנעול למפתח( כמו חומצה גלוטמית )סוג של חומצה 
אמינית( ואחרים, ומשפיעים עצבית ופרמקולוגית )תרופתית( על 

הגוף.

שיטות ותהליכים להפקת שמן נדיף: 
סחיטה - בתהליך זה נסחט הצמח )בעיקר הדרים(, אשר ממנו 
מופקים נוזלים ושמן. השמן מופרד מהנוזל בעזרת צנטריפוגה 

)מתקן להפרדת חומרים באמצעות סיבוב מהיר מאוד(. 
מיצוי בעזרת חומר ממיס - שורים את הצמח בכוהל )אתנול( 
או ממיס אחר, החומר ממיס את מרכיבי הצמח, לא רק את 
השמן האתרי. לאחר מכן בתהליכים שונים מפרידים את השמן 

האתרי מהממיס. 
זיקוק – בקיטור או במים. בסוף התהליך מתקבל שמן אתרי 

נקי.

היסטוריה

לשימוש 3,500  אזכורים  נמצאו  לפנ"הס  שנים 
שהופקו  ובשמנים  בחליטות  בצמחים, 
מהם לפולחן, לטיהור ולריפוי של בעיות עור והפרעות פיזיות 
הצמחים  בטבע,  תרופותיו  את  לחפש  נהג  האדם  ונפשיות. 
שימשו להקלה על בעיות עצבים ומחלות פשוטות. מהצמחים 
הכינו קמעות והשתמשו בהם באתרי קבורה ובקברי קדושים. 
השימוש בצמחים נעשה בדרך כלל בידי כוהני דת, רופאים 

וקוסמים.
בשנים 2650-2575 לפנה"ס )זמן בו שלטה השושלת המצרית 
השלישית(, פותח התהליך בו שימשו הצמחים והשמנים לחניטת 
האלמוות.  אחר  הקדומים  המצרים  מחיפוש  כחלק  גופות 
כהכנה  הגופות  את  לשמר  כדי  השתמשו  שבהם  השמנים 
לעולם הבא היו מור, לבונה, ג'וניפר, קינמון, סיידרווד, גלבנום 

וספיקנרד.
בשנים 1539-657לפנה"ס שכללו המצרים את יכולתם לזקק 
שמנים ולרקוח מהם קטורת, קוסמטיקה ובשמים, שמעם הגיע 

לכל אזורי המזרח התיכון ואף מעבר לו.

בספר שמות, פרק ל', פסוקים כ"ב-ל"ד, אלוהים הורה למשה 
במדבר להשתמש ב-11 צמחים לעשיית הקטורת, המידות הן 

בנפח ובגרמים, כאשר סאה = קב )1382.4 גרם(.
צרי )ָנָטף, שרף לבונה רפואית(, ציפורן )ְשֵחֶלת(, ֶחְלֶּבָנה – 70 
מנות )מנה = 425 גרם(, מור )כנראה מושק שמופק מבלוטות 
בצוואר אייל המושק, שרף עץ המור(, קציעה )קליפת קאסיה-
ֵנְרד )צמח מרגיע ממשפחת צמחי  סוג של קינמון(, שיבולת, 
הוולריאן(, כרכום )זעפרן( – 16 מנות, קינמון – 9 מנות, קוְשט 

– 12 מנות. הקטורת שמשה לשם טיהור ומדיטציה.

)סבונית השדה(  "בורית כרשינה  גם  על צמחים אלה  בנוסף 
)כ-27.7  ָלָתא  ְתּ ין  ְוַקִבּ ָלָתא  ְתּ ְסִאין  יין קפריסין  תשעה קבין, 
ליטר, מידות קדומות( ואם אין לו יין קפריסין, מביא חמר חורין 
)יין לבן עתיק(, מלח סדומית )מלח מים המלח( רובע הקב מעלה 

עשן כל שהוא" )מסכת קטורת(.

רבי נתן הבבלי אומר: "אף כפת הירדן )עשב בעל ריח טוב 
הגדל על שפת הירדן( כל שהוא, ואם נתן בה דבש פסלה )כמו 
)י"א סממנים( חייב  בקורבנות(, ואם חיסר אחת מכל סמניה 

מיתה" )מסכת קטורת(. 
הקטורת.  לתיקון  עשן  מעלה  ומלח  יין  בורית,  של  התוספת 
הקטורת יצרה עמוד עשן בעל ריח נעים, שדחה ריחות רעים, 

חיטא את האוויר ואף ריפא חולים. 

בספר שיר השירים מופיעים פסוקים כגון: 
פרק א' פסוק א' – "ְלֵריַח ְשָמֶניָך טֹוִבים ֶשֶמן ּתּוַרק ְשֶמָך"

ו' – "ִמי זֹאת עֹוָלה ִמן ַהִּמְדָּבר, כתמרות עשן:  פרק ג' פסוק 
מקוטרת מור ולבונה, מכל אבקת רוכל"

מכל  שמניך  וריח  מיין  דודיך  טובו  "מה   – י'  פסוק  ד'  פרק 
בשמים"

פרק ד' פסוק י"ד – "נְרד וכרכום, קנה וקינמון, עם כל עצי 
לבונה, מור ַואֲהלֹות עם כל ראֵשי בשִמים"

הספר שיר השירים שמיוחס לשלמה המלך מתייחס לאהבת 
גבר ואשה. 

בפסוקים אלה ניתן לראות עד כמה היה חשוב ריח גוף טוב 
שהושווה לטוהר מידות. 

בפסוק הראשון, הכלה שרה לחתנה תחת החופה ואומרת כי 
ריח השמנים שלגופו טוב כמו המוניטין שלו.

בפסוק השני, הגבר מספר לחבריו כי אהובתו היא טהורה כמו 
העשן של הקטורת שהלך לפני אוהל מועד וריחה טוב מכל 

הריחות שמוכרים הסוחרים.
בפסוק השלישי, הבעל מהלל את אשתו בפניה ומספר לה עד 
כמה ריחה טוב. בפסוק הרביעי, מושוות האשה לגן נעול שריחו 

טוב וטהור מכל הבשמים שגדלים בו.
בושם שגדלים  צמחי  הם  ואהלות  מור  אילנות,  וכרכום  נרד 
על קרקעית הגן, בניגוד לראשי הבשמים שהם שורשים מהם 

מפיקים בשמים.
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במגילת אסתר ב', י"ב' – "כי לא ימלאו ימי ְמרּוֵקיֶהן, שישה 
ובתמרוקי  בבשמים  חודשים  ושישה  המור  בשמן  חודשים 

הנשים". זהו תהליך שעברו הנשים בטרם הוצגו לפני המלך.
הצמחים  את  לאסוף  נהגו  הנשים  כי  בספר שמואל, מסופר 
ולהכין את התרופות. "ואת בנותיכם יקח לרֹקחות ולטבחות 

ולאופות". )שמואל א’, ח’, יג'(.
בדברי הימים א', מסופר כי גם הכוהנים עסקו ברוקחות לשם 
הפקת בשמים לצורכי בית  המקדש: "ומן בני הכוהנים רוקחי 

המרקחת לבשמים". )פרק ט', ל'(.

לאחר  לרומא  חזר  קיסר  יוליוס  כאשר  לפנה"ס,   48 בשנת 
שכבש את מצרים, עם קליאופטרה, שיצאו לה מוניטין רבים 
בשל בשמיה, הוא השליך בקבוקי בשמים לעבר הקהל כדי 

להפגין את שליטתו המוחלטת במצרים.
העושר הפרמקולוגי של הבוטניקה המצרית הגיע לעולם היווני, 
ומשם הוא התפשט לאירופה, שבה התפתחה מערכת רפואית 

המבוססת על שיטות ובדיקות מדעיות.
אסקלפיון שהיה מאומן גם בכירורגיה הוא הרופא היווני הראשון 

המוכר לנו.
היפוקרטס, אבי הרפואה המודרנית )460-377 לפנה"ס(, היה 
הראשון שקבע כי יש לאתר את גורם המחלה תוך התבוננות 
בסימפטומים. לצורכי ריפוי הוא השתמש באמבטיות, בעיסויים, 
באינפוזיות ובפיזיותרפיה עדינה וכן בצמחים. הוא למד בימי חייו 
את השפעתם של יותר מ-200 צמחים על הגוף. היפוקרטס 
האמין כי הכירורגיה צריכה לתפוס רק את המקום האחרון 

בריפוי.
אחרי פלישת אלכסנדר מוקדון למצרים, השימוש בבשמים 
ובצמחי מרפא נעשה הרבה יותר פופולארי ביוון והתעורר שם 

עניין רב בשמנים ריחניים.
הפילוסוף היווני תיאופרסטוס, שהיה תלמידו של אריסטו, חקר 
צמחים ואפילו את השפעות הריח על הרגש. הוא כתב ספרים 
ונחשב  הצמחים  של  היסטוריה  כולל  בוטניקה,  על  אחדים 

למייסד הבוטניקה.

הצבאי  הרופא  דיוסקורידס, שהיה  לספירה,   40-90 בשנים 
נירון קיסר וצעד עמו ליוון, גרמניה, איטליה וספרד כדי  של 
להשגיח על בריאותו וללמוד את דרכי הריפוי העממיות, העלה 

על הכתב מידע על הצמחים שפגש, מקומות הצמיחה הטבעיים 
הידועים  ספרים  ב-5  פורסמו  ממצאיו  ותכונותיהם.  שלהם 
כ-"Materia Medica". זה היה הפרסום הפרמקולוגי הראשון, 
שהכיל רשימה של כ-1,000 תרופות בוטניות וכ-600 צמחים 

שונים.
הרופא היווני החשוב ביותר היה קלאודיוס, שלמד רפואה מגיל 
129-199 לספירה. בראשית הקריירה שלו  17, וחי בשנים 
עסק בטיפול בפצעיהם של הגלדיאטורים בעזרת צמחי מרפא. 
ניסיון זה הקנה לו מומחיות בכל סוגי הפצעים. הצלחתו הרבה 
קידמה אותו לעבר מינויו כרופאו האישי של הקיסר הרומאי 
מרקוס אאורליוס. מאחר שחי ברומא, שהיתה מרכז אקדמי 
הרופאים  גדול  היה  הוא  וללמוד.  לחקור  המשיך  הוא  גדול, 

הרומיים.
כ-100 שנים לאחר מותו, נפלה האימפריה הרומית ואירופה 
שקעה בתהום חשכת ימי הביניים, שבהם אבד הרבה מהידע 

הרפואי שנצבר.

865-925 לספירה נחשב הפיזיקאי הפרסי אל-רז'י,  בשנים 
לאחד הרופאים הטובים ביותר בארצו. במשך חייו כתב 237 

ספרים ומאמרים שמחציתם התייחסו לרפואה. 
"Kitab al Hawik", העבודה הכי מקיפה שלו, היתה מעין 
לכמה  ותורגמה  כרכים   25 שכללה  רפואית  אנציקלופדיה 
כמו  עבודה  כלי  פיתח  אל-רז'י  וללטינית.  אירופיות  שפות 
בקבוקים שונים, שנועדו לאחסון ולערבוב נוזלים, מריות ועוד, 
שבהם השתמשו בבתי מרקחת עד לשנות ה-20 המוקדמות 

של המאה שעברה. 

 Leech" ,בשנים 950-900 נכתב ספר תרופות בוטני באנגליה
Book of Bald" מאת הסופר צ'יילד, ידידו של המלך אלפרד 
הרבליזם,  כמו  תחומים  מגוון  הכיל  זה  מוקדם  ספר  הגדול. 
שמאניזם, קסם וידע העץ. הספר תיאר 500 צמחים ושימושיהם 

כקמעות, כאמבטיות או בשימוש פנימי.

בין השנים 980-1037 לספירה היה הרופא הפרסי-מוסלמי, 
אירופה.  ברחבי  ביותר  הגדולה  ההשפעה  בעל  סינא,  איבן 
"נסיך  לתואר  וזכה   20 גיל  עד   16 מגיל  רפואה  למד  הוא 
הרופאים". איבן סינא כתב 20 ספרים בתחומים כמו תיאולוגיה, 

מטפיסיקה, אסטרונומיה, בלשנות, פילוסופיה ושירה, 20 ספרי 
רפואה ו-100 תזות )מחקרים( ברפואה.

איבן סינא המציא את שיטת הזיקוק וזיקק את שמן הוורד. 
הספר "The Canon of Medicine", שכתב, הכיל 14 כרכים 
- החזיק למעלה ממיליון מילים והקיף את כל הידע הרפואי 
שהיה קיים אז: הידע של היפוקרטס ומסורות של הרופא היווני 
גלן, רפואה סורית-ערבית, רפואה פרסית וכן מה שהוא עצמו 
למד בתצפיותיו. ספרים אלו היו הבסיס ללימודי רפואה בעולם 

המערבי והאסלמי במשך 700 שנים.

ישן  ידע  לאירופה  הצלבנים  עמם  הביאו  הצלב  מסעי  בתום 
שאבד על שמנים ארומאטיים, צמחים ריחניים, טכניקות של 
רחיצת ידיים ורפואות ריחניות, נעדרו ממנו הידע של הרופאים 

הערבים שעדיין לא הגיע לאירופה.
בימי הביניים, במאות ה-13 וה-14 באירופה, הכנסייה שלטה 
ברפואה. הטיפול כלל תפילות והקזת דם. כאשר מגיפת המוות 
וכ-40%  לונדון  מאוכלוסיית   50% חיסלה  )דבר(,  השחור 
מאוכלוסיית אירופה, הצמחים לבנדר וטימוס )תימין, קורנית(, 
שהושמו בשקיקים ובקמעות, לא הוכיחו עצמם במיגור המחלה.

ב-1597 פרסם ג'ון ג' גארד את ספר ההיסטוריה של הצמחים, 
צמחים  תיאורי  הכיל  הספר  לקלאסיקה.  היום  עד  שנחשב 
מרווה  רוזמרין,  לבנדר,  ענבות,  ערער  כמו  אתריים  ושמנים 
ועוד. לספר נודעה השפעה רבה ורוקחים שבעבר הכינו רק מה 
שרשמו הרופאים החלו לרקוח בעצמם תרופות לחולים על פי 

הספר. 
  

ב-1603 הכה "המוות השחור" בשנית, כל צמח ריחני שניתן 
היה להשיג נשרף בבתים לשם חיטוי וריח טוב. נעשה שימוש רב 
בלבונה, בבנזואין, בלבנה רפואית ועוד כדי לבלום את המגיפה, 
אך האפקט היה קטן. האנשים היחידים ששרדו היו האנשים 
בשל  ספק  ללא  וזה  המרפא,  ובצמחי  בשמנים  שהשתמשו 

תכונות החיטוי שלהם. 

הציג   ,1616-1654 בשנים  שחי  עשבונאי  קלפפר,  ניקולס 
המפורסמת  בעבודתו  אסטרולוגי"  "הרבליזם  המושג  את 
"The English Physician", שהכילה תיאורי צמחים, שמנים 

והשימוש בהם מתוך היבט אסטרולוגי.
עשבונאים אחרים, כמו ג'וזף ג'ון מילר, השאירו גם הם עבודות 
בתרופות  לשימוש  הדרך  את  הבאים  הדורות  עבור  שסללו 

ובשמנים מהצומח.

הכימאי הצרפתי מוריס גטפוס, היה הארומתרפיסט הראשון. 
השמנים  תכונות  את  למד   ,1881-1950 בשנים  חי  הוא 
נכווה  כאשר  בשמים.  לייצור  מפעל  הקים  ואף  האתריים 
במעבדתו עקב פיצוץ, הוא הכניס את ידו לתוך כלי שהכיל שמן 
לבנדר, אשר הקטין מיד את הנפיחות והודות לו לא נשארה 
שום צלקת על ידו של גטפוס. תקרית זו גרמה לו לחקור את 
השפעותיהם המרפאות של השמנים האתריים. את מסקנותיו 

הוא פרסם בספרו
"Les Huiles essentielles hormones .vegetale "

הרופא הצרפתי ז'אן ואלנט שקרא את עבודתו של גטפוס, יישם 
אותה במלחמת העולם ה-2. הוא השתמש בשמנים אתריים 
בגנגרנה  לטיפול  ולימון  תימוס  ציפורן,  קמומיל,  שום,  של 
)נמק( ובפצעי מלחמה. בתום המלחמה הוא המשיך להשתמש 
 Traitment ,בשמנים לטיפול בהפרעות פסיכיאטריות. ספרו
)טיפול   des Maladies par les Essence de Plantes
במחלות בתמציות צמחים(, שנכתב ב-1964 ותורגם לאנגלית 
ב-1980 בשם The Practice of Aromatherapy, שם את 

אנגליה על מפת הארומתרפיה.

מרגריט מאורי, ביוכימאית אוסטרית, החלה להתעניין אף היא 
 Le Capital" בארומתרפיה בשנת 1961 כתבה את הספר
Jeunesse", שזכה להכרה רק בשנת 1964 ופורסם באנגליה 
מותה  לאחר   .The Secret of Life and Youth בשם 
המשיך את עבודתה דניאל ריימן שנעשה לבר סמכא בתחום 

הארומתרפיה. 

וגטפוס כתב  רוברט טיסראנד הושפע מעבודתם של ואלנט 
ב-1977 את הספר "The Art of Aromatherapy" שהיה 

האורים והתומים של הארומתרפיסטים במשך כ-20 שנים.
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שיטות השימוש בארומתרפיה

עיסוי

החדרת השמן האתרי לגוף דרך העור.
השימוש הוא בשמן בלבד, או בתערובת שמנים אתרית )3-5 שמנים( בריכוז של 6%-1% על שמן נשא/

בסיס )נשא – שמן שנושא עליו את השמנים( תלוי במקרה.
השמנים הנשאים משמשים לדילול, מכילים חומרים פעילים כמו חומצות שומן, נוגדי חמצון, ויטמינים 

ומינרלים - כל שמן ותכונותיו.
מינון השמנים האתרים נמוך מפני שהחומר מאוד מרוכז ופעיל, השפעתו כמו תרופה וכמוה עשוי לגרום 

לנזק במינון שאינו נכון.

מריחה מקומית

יש תמיד להשתמש בשמן נשא/בסיס מלבד בלבנדר ובעץ התה. 
מינון של 10%-5% בתערובת שמנים אתרים, יכולים להועיל במצבים אקוטיים במיוחד כמו עצירות, 

כאבי שרירים, מיגרנה, דלקות מפרקים.

אמבט

אמבט ריחני מקל על הגוף ועל הנפש, מסייע ברמה הפיזית והפסיכולוגית.
האמבט מתאים לטיפול במגוון בעיות עור, מקל על כאבי שרירים, משפר את תפקודי מערכת הנשימה, 

מרגיע, עוזר לשיפור זרימת הדם והלימפה )נוזל הדם-השקוף ללא תאי דם(. 
המינון המומלץ הוא 10- 5 טיפות של שמנים אתריים לאמבט גוף מלא, תלוי בשמנים הנבחרים.

המים צריכים להיות חמים, אך לא חמים מדי, השמנים מוספים לאמבט על גבי כף מלח רגיל המשמש 
כנשא, כדי שיימהלו באמבט באופן אחיד ולא יתרכזו במקום אחד. ניתן גם להשתמש באבקת חלב, 

במלח ים, או בשמן נשא, כדי שלא יתפתחו גירויי עור.
אם העור מאדים או מגורה, סימן שיש אחוז גבוה מדי של שמנים אתריים במים. במקרה כזה יש למרוח 

קרם קל ללא שמנים אתריים על העור, והגירוי אמור לפוג תוך כשעה.

 אמבט עם מלח אנגלי/אפסום 
)מגנזיום גופרתי/סולפט(

המלח ניתן לרכישה ללא מרשם רופא בכל בית מרקחת, נוגד רעלים ומנקז אותם החוצה דרך העור, עוזר 
לפזר חומצת שתן )עודף ממנה בגוף גורם לדלקות פרקים ולבעיות בכליות - דלקת, אבנים( ולכן מרכך 

את השרירים ויעיל לשימוש במקרים של שרירים תפוסים.
מלחי אפסום בשימוש באמבט או כפילינג, מרפים את השרירים ומאפשרים זרימת דם ולימפה טובה 

יותר, מרגיעים את מערכת העצבים ובכך תומכים במערכת החיסון.
יש להשתמש ב-5-10 טיפות שמן אתרי לכף אחת של מלח, כמות זו של שמן אתרי מספיקה גם לאמבט 

גוף מלא. 
לאמבט מלא יש צורך ב-3 כוסות מלח אנגלי, אפשר לשהות 

במים עד 20 דקות.

אמבט רגליים וידיים

טבילה ושרייה באמבט היא הטיפול היעיל במקרה של דלקת 
פרקים, רגל אתלט )סוג של פטריה ברגליים(, מחזור חודשי דל, 

אנרגיות נמוכות, פטרת ציפורניים, מחלות עור ביד או ברגל.
יש להשרות את כף היד או הרגל, למשך 10-15 דקות באמבט 
מים חמים עם 7%-5% מכמות המים שמנים אתריים שהוספו 

לאמבט על גבי נשא. כדאי להוסיף 1/2 כוס מלח אפסום.

אינהלציה

שיטה זו משמשת לטיפול במחלות מערכת הנשימה ובמצבים רגשיים. היא יעילה במקרים של הצטברות 
ליחה בחזה, בנזלת, בסינוסיטיס, ברונכיטיס ובאלרגיה. אינהלציה נעשית בעזרת מכשיר מיוחד לתוכו 
מוכנסים מים וחומרים פעילים, מרכיבים מסיכה על האף ומפעילים את המכשיר שפולט אדים אשר 

חודרים לגוף.

אמבט אדים

מרתיחים 2 כוסות מים, מקררים 5 דקות בקערה, מוסיפים 2-5 טיפות שמן אתרי או תערובת שמנים, 
מקרבים את הראש לקערה ומכסים אותו במגבת. שואפים את האדים במשך 5-10 דקות פעמיים עד 

שלוש ביום.
יש לזכור לעצום את העיניים כדי למנוע גירוי.

ארומתרפיה
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שאיפת אדים

יש לטפטף 2-4 טיפות שמן או תערובת שמנים אתריים על גבי הממחטה או הנייר, לקרב את הממחטה 
לאף, לשאוף 2-3 שאיפות עמוקות דרך האף 7 פעמים ביום, או בהתאם לצורך.

לטפטף 2-4 טיפות על ציפית הכר ולתת לאדים לפעול את פעולתם במשך הלילה – זהו טיפול שימנע את 
סתימת הסינוסים. אם מתקשים להירדם, אפשר להסתייע בטיפת לבנדר. 

מפזרים שונים

מכשיר חשמלי לפיזור השמנים )מכשיר אדים(
המכשיר עוזר לטהר את הסביבה בזמן מחלות של מערכת הנשימה. הוא מנקה את האוויר מחיידקים 
ומווירוסים ומרגיע רגשות ואנרגיות. יש להפעילו למשך 15 דקות כל שעתיים בממוצע בתוספת כ-6 טיפות 

שמן מסינרגיה של שמנים אתרים.

מבער
דומה בשימוש למכשיר החשמלי, אך מתאים יותר לחדר קטן יחסית. הוא פועל בעזרת נר שמחמם 

צלוחית מים ומפיץ את השמנים שמהלנו במים כאשר המים מתאדים.
להוסיף 3-5 טיפות שמן או תערובת שמנים לצלוחית המים שבמכשיר ולהדליק את הנר. זמן הבעירה 

כשלוש שעות. 

ריסוס
ל-100 סמ"ק מים יש להוסיף 10-25 טיפות שמן, או תערובת שמנים אתריים, לנער היטב ולרסס 

את האוויר.
טוב לטיהור החדר מריחות לא נעימים, דוחה חרקים )יתושים(.

שיטות נוספות

רטייה
הרטייה )קומפרס( יעילה בטיפול מקומי כמו כאב שרירים או כאב מקומי, דליות, חבורות או חבלות, 

התכווצויות במחזור, ליחה. אפשר להירגע בעזרתה מיום ארוך של עבודה.
להוסיף ל-1/2 ליטר מים 5-7 טיפות שמן אתרי, או תערובת שמנים, לטבול בד במים, לסחוט ולהניח על 

האזור המטופל. מניחים לרטייה להתחמם או להתקרר לטמפרטורת הגוף לפני שמסירים אותה.
רטייה חמה מתאימה במצבים כרוניים ובמקרה של התכווצויות בזמן מחזור. רטייה קרה תסייע בשאר 

המצבים.

משחה/קרם
משחה היא תערובת שמנים נוזליים, שמנים מוקשים ושעוות דבורים. את השמנים האתריים 

מוסיפים למשחה לאחר שכל מרכיביה מומסים יחדיו עד ריכוז של 6% מתערובת השמנים.

קרם הוא תערובת שומנים ונוזלים שיוצרת תחליב בדרגות שונות של נוקשות. 

מינונים

נוער 12-16מבוגר
שנים

ילד 6-12 
איסורים/שימושתינוק/קשיששנים

קומפרס

4 טיפות 
מסינרגיה 

ל-1/2 ליטר 
מים

2 טיפות 
מסינרגיה 

ל1/2 ליטר 
מים

2 טיפות מסינרגיה 
 ל1/2 ליטר מים

אמבט

8 טיפות על 
כפית מלח - 
עד 20 דקות 

באמבט

8 טיפות על 
כפית מלח - 
עד 10 דקות 

באמבט

4-7 טיפות 
על כפית 

מלח - עד 
7 דקות 
באמבט

1-2 טיפות לאמבט
שהיה של עד 5 דקות 

לילד עד גיל שנה.
2-3 טיפות לילד עד 

גיל 6, שהיה של עד 7 
דקות באמבט.

בשבוע הראשון - אפשרי אמבט מדי יום.
שבוע שני - עד 3 פעמים בשבוע.

שבוע שלישי - פעמיים בלבד.
שבוע רביעי - פעם אחת.

הפסקה לשבוע ולאחר מכן אחת לשבוע בלבד.

אמבט 
ישיבה

5 טיפות 
לאמבט

לטחורים, דלקות ופטריות בחלקו התחתון של 
הגוף.

שטיפות 
וגינאליות

2-3 טיפות 
ל-1/2 ליטר 
מים או על 

חומץ תפוחים.

2-3 פעמים ביום למשך 3 ימים ואז אחת ליום.

שטיפות 
פה

2-5 טיפות 
ל-1/2 ליטר 

מים 

טיפה בכוס 
לדלקות באזור הפה והלוע.טיפה בכוס מיםמים

3-4 פעמים ביום

עד 6% עיסוי
משמני הנשא

3-4% משמני 
הנשא

1-3% משמני 
הנשא

1/2-1% משמני 
הנשא.

רק עם לבנדר 
וקמומיל.

כאשר יש כיבים או חתכים עמוקים על פני 
העור, נקע, שבר.

בשבוע ראשון עד 3 טיפולים.
בשבוע שני עד פעמיים.

שבוע שלישי והלאה - פעם אחת.

סינרגיה של 3-5 שמנים, עד 6 טיפות במבער.הדפה

ארומתרפיה
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ריכוזים
ב-10cc נוזל יש 200 טיפות.

1%=2 טיפות.

קונטרה אינדיקציות - באלו מחלות אסור להשתמש בשמנים: 
חולי סרטן

אניס, אניס סטאר, בזיל, שומר, הדס, אגוז מוסקט. 
סרטן תלוי אסטרוגן

אניס, סטאר אניס, פנל שמנים המכילים כמות גדולה של Anethole ושמנים עשירים בציטרל כעשב לימון, 
מליסה, ורבנה, ציטרונלה, אקליפטוס.

מלנומה
ברגאמוט, שמנים המכילים כמות גדולה של d-limonene )ממיס שומנים, מוריד רמות שומנים בדם 
בבליעה( כמו ההדרים )תפוז מתוק, ליים, לימון, אשכולית(. ניסויים על עכברים הראו עליה בשכיחות הגידולים.

מחלות של הכליות
דפנה, קינמון עלים, ציפורן, ג'וניפר.

מחלות של הכבד
אניס, אניס סטאר, בזיל, דפנה, קינמון עלים, ציפורן, שומר.

מחלות לב
מנטה חריפה.

אינטרקציות עם תרופות
רוב האינטרקציות השליליות בין שמנים לבין תרופות הן בשימוש אוראלי של שמנים.

בכל מקרה, לתרזה מתוקה ולווינטרגרין יש איסור שימוש כאשר מטופלים ב-Warfarin )תרופה נוגדת 
קרישת דם(. 

שמנים בעלי ריכוז גבוה של d-limonene, כמו הדרים, מתקלקלים מהר יחסית לאחר הפתיחה )6 חודשים( 
ואז עלולים לגרות את העור.

מבנה ואופן השימוש בספר 
הספר מחולק ל-2 חלקים שבנויים בשיטת האל"ף-בי"ת. 

בחלק הראשון, כל אות מכילה את שמות השמנים שמתחילים באותה אות. 
החלק השני, כולל את מערכות הגוף וה"פתולוגיות" שלהן. לדוגמה, מערכת העצבים תימצא באות ע', 

במילה "עצבים", ללא ה' הידיעה.
עבור כל פתולוגיה קיימים: 

א. ההיבט הקונבנציונאלי – כיצד הרפואה הממסדית רואה את המחלה ומטפלת בה. 
ב. התפיסה ההוליסטית של הטיפול במחלה.

בספר יש גם מתכונים לטיפול, אך הם בגדר הצעות בלבד, מפני שלדעתי יש לבדוק כל מקרה לגופו - שכן 
אין איש דומה לרעהו. כמו כן, אני אוהבת לשלב מספר שיטות טיפול, מצאתי כי השיפור גדול יותר בדרך 

הזו.
כללתי עבור כל מערכת טבלת שמנים ופתולוגיות. בטבלה זו, ובטבלאות של מערכות אחרות - בהתאם 

לצורך - יש להשתמש כאשר מכינים פורמולה טיפולית.
בכל שמן אתרי ציינתי את "התכונות המרכזיות" אם יש כאלה: אלו הן התכונות הכי חזקות של השמן. 
בנוסף, לכל שמן אתרי בדף שבו הוא מופיע יש חלוקה לפי מערכות הגוף ובאיזה פתולוגיות שקשורות 

למערכת השמן מטפל.
יש לבחור שמנים מתאימים לכל מקרה לגופו. אם למשל למטופל יש לחץ דם גבוה, לא נבחר שמנים 
העלולים להעלות לו את לחץ הדם. כדי להימנע מטעויות כאלה, יש לחזור ולבדוק כל שמן לגופו, לפחות 

עד שמכירים את השמנים היטב.
)אדמה, אוויר, מים, אש – או לפי  רצוי לאזן את הפורמולה הטיפולית כך שתכיל את כל האלמנטים 

האלמנטים בשיטה הסינית: עץ, מתכת, אדמה, מים, אש(.
רצוי לשלב גם תמציות לאיזון הצ'קרות הפגועות כחלק מהתרכובת, אם יודעים איך לעשות זאת. 

מטפלים ברפואה הסינית יכולים לשלב את השמנים בהנחה על נקודות דיקור מתאימות והתוצאות שיתקבלו 
יהיו מצוינות. 

בכל מקרה, השמנים אינם מהווים תחליף למרשמים שכתב הרופא, ואינם יכולים לבוא במקום טיפול 
ניתוחי או כימותרפי.

במקרים כרוניים או במקרים קשים אחרים, שדורשים תרופות על בסיס יומי, הטיפול הארומתרפי יינתן 
במטרה להקל על המטופל ולאזן אותו. במקרה הצורך, הרופא יפחית את המינונים בעצמו עם השיפור 

במצב. 
במקרים אחרים, כאשר המחלה רק בראשיתה, ובכל מקרה שבו בשלב זה של המחלה לא נוטים ללכת 

לרופא, אפשר לטפל בשמנים. אם לא חלה הטבה יש לפנות לרופא.
אני מאמינה שברוב המקרים לא תצטרכו לפנות לרופא. אני מאמינה גם כי יש להשתמש בכמה שיטות 
שיחזקו האחת את השנייה בטיפול ולכן כללתי בהמלצות הטיפול שיטות שונות העשויות לעזור, לדעתי, 

בנוסף לארומתרפיה. 

ארומתרפיה
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מקרקע - מחבר לקרקע, מייצב, משאיר בכאו ועכשיו.
מתאבן - מעורר תיאבון. 

נדיפות – השמנים האתרים הם שמנים נדיפים, כלומר, אם 
נטפטף את השמן על גבי נייר או בגד - לאחר מספר דקות עד 
שעות, תלוי בשמן, לא יישאר שריד לשמן. שמנים שמתנדפים 
עד  בטווח של  TOP, שמנים שנשארים  נקראים  דקות  תוך 
שעתיים בערך נקראים MID, ושמנים שריחם נשאר זמן רב 

 .BAS נקראים
– תערובת שמורכבת מחלקים שווים של השמנים  סינרגיה 

האתרים.
פוטוטוקסי - מנים שמכילים חומרים שיכולים לגרום לשינויים 
גנטים בתאים )כמו פורנקומרינים וברגפטן(, עד כדי יצירת סרטן 
או לגרום לפריחה על פני העור לאחר חשיפה לשמש. )למשל: 
מנדרינה, אשכולית, ברגמוט, תפוז, לימון, ליים, אנג'ליקה, סלרי, 

אמיתה(.

פטריסאג' – תנועות לישה עם הידיים או קצוות האצבעות. 
פיטואסטרוגן - אסטרוגן צמחי.

פתוגן - גורם מעורר מחלה כמו וירוס, חיידק, פטריה.
קונקריט – זיקוק השמן על ידי ממיס אורגני.

קופרוז - אדמומית סביב הלחיים האף והסנטר שנגרמת בשל 
הרחבת כלי דם קטנים )נימים(, בשל תורשה, חוסר גמישות כלי 

הדם, לחץ דם גבוה, שינויי טמפרטורה, עור דק. 
שמן נשא – שמן שבתוכו מוהלים את השמנים האתריים.

Patch Test- בדיקה לרגישות - מורחים טיפה מדוללת בשמן 
על העור במקום שאינו בולט ורואים אם אין תגובה שלילית 

חלק 1לשמן.

 השמנים האתרים
והנשאים
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 אבוקדו )נשא( 
Avocado

Persea americana :שמות בוטאניים
תהליך ההפקה: כבישת בשר וגרעין הפרי. 

צבע: ירקרק.
ריח: מתוק, אגוזי, שומני )ניחוח של שמן(.

פולקלור ורפואה עממית: זרעים של אבוקדו נמצאו בחפירות 
ארכיאולוגיות שנערכו במקסיקו ותוארכו ל-7000 לפנ"הס. 

והשומנים הלא  הוויטמינים, החלבון  בשל תכולת המינרלים, 
רוויים, הפרי נחשב מאכל חשוב בדרום אמריקה והונבט כבר 
בידי האינדיאנים והספרדים שייחסו לו תכונות של אפרודיזיאקי 
כונה  גם  ולכן  האשכים  לכיס  דמיונו  בשל  מינית(  )מעורר 

Ahuacatl )אשכים( בשפה האצטקית.
בתרבויות העבר השתמשו כמעט בכל חלקי העץ לריפוי, מיץ 
שהופק מסחיטת העלים שימש לטיפול בלחץ דם גבוה, חליטה 
מהעלים שימשה לטיפול בשלשול, חבישות שהוכנו מהעלים 
שימשו לטיפול בפצעים, הגלעין נקלה, נטחן ושימש לטיפול 

בשלשול ובדיזנטריה.
תיאור הצמח: עץ ירוק עד, שייך למשפחת העריים, מתנשא 

לגובה של 15 מטרים.
זרחן  סידן,  ברזל,   ,E ויטמין  אשלגן,  בלציטין,  עשיר  כללי: 

וחומצות שומן כגון: 
Palmitic )14.25%(, Palmitoleic )5.84%(, Stearic )2%(, 
Oleic )65.4%(, Linoleic )14.74%(, Linolenic )1.8%(.

הפרי מכיל 27% חומצות שומן רוויות, 73% חומצות שאינן 
.E-ו A, D רוויות ואת הוויטמינים

האבוקדו נספג ברקמת העור לעומק בקלות, מזין ועוזר לחדש 
תאים ומסכך את הרקמות ולכן הוא נפלא לטיפול בעור מבוגר 
וכן  מתיחה  בסימני  וקשקשי,  ברק  חסר  סדוק,  בעור  ויבש, 

לטלפול באקזמה או בפסוריאזיס.
השמן מרכך את העור ומתאים גם כקרם ידיים. משמש כתחליף 

ללינולין במוצרים קוסמטיים לעור יבש.
את האבוקדו אפשר למצוא כחלק מתרכובות במוצרים לשיער 
)יבש, פגום(, לתינוקות, בקרמים להזנה ולהגנה מפני השמש, 

לעיניים, לפנים ולידיים.
רצוי לא להשתמש בו בנפרד בשל היותו שמן מאוד כבד, אלא 

20%-10% מהתערובת שמני הבסיס.
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 אגוז לוז-אילסר-בונדוק )נשא(
 Hazelnut

.Corylus avellan :שמות בוטאניים
מוצא: אירופה, אסיה, ארצות הים התיכון, אוסטרליה, ארצות 

הברית.
התהליך ההפקה: כבישה קרה של הזרעים. 

צבע: צהוב.
ריח: מתקתק, אגוזי. 

תיאור הצמח: עץ נשיר ממשפחת השדריים, מתנשא לגובה 
של עד 7 מטרים.

כללי: השמן מכיל חומצות שומן חיוניות: 
Stearic )3-6%( ,Palmitic )5-11%(, Oleic- )58-78%(, 
Linoleic )12-28%(.
אבץ,  סידן,  זרחן,  מגנזיום,  נתרן,  מירצין, פחמימות,  תיאמין, 
אשלגן, ויטמין B1 ו-B2, ריבופלבין, חלבון, ויטמינים C,E ועוד. 
רמות  את  כמפחית  ידוע  השמן  של  החד-בלתי-רווי  השומן 
חמצון  נוגדי  הם   C,E וויטמיני  הרע(.  )הכולסטרול   LDL-ה

שעוזרים לשמור על הלב ועל כלי הדם.
קליפת העץ, הענפים והפרי מכילים TAXANES, חומרים מונעי 
סרטן כמו TAXOL( PACLITAXEL(, המשמש כתרופה לחולי 

סרטן השד והשחלות. 
הוא קוטל תולעים טפילות כגון שרשורים ותולעי סיכה, במיוחד 

במעי בלקיחה פנימית )בליעה( לתינוקות ולילדים צעירים.

מכווץ, מייזע ולכן מוריד חום, משפר את פעולות הקיבה, מחזק 
לתעשיית  משמש  השמן  שיניים.  בכאבי  לטיפול  ויעיל  כללי 

המזון, הצבעים והקוסמטיקה ומתאים לעור שמן.

 אגוז מוסקט 
 Nutmag

 Myristica fragrans :שמות בוטאניים
הודו המערביים  ואיי  )"איי התבלינים"(  איי המולוקים  מוצא: 

והמזרחיים, אינדונזיה.
תהליך ההפקה: זיקוק באדים של גרעין הפרי.

.TOP-MID :נדיפות
צבע: צלול )שקוף(.

ריח: בינוני עד חזק, מתוק, תבליני, עצי, אקזוטי.
אלמנט: אש.

צ'קרה: בסיס, עין שלישית.
לטיפולים בשיגרון, מעודד פעילות מערכת  תכונה מיטבית: 

העיכול.
תיאור הצמח: עץ טרופי נשיר ממשפחת המוסקטיים, גובהו 
מתנשא עד ל-20 מטרים והוא ירוק עד. עליו סגלגלים ופרחיו 

קטנים, דמויי פעמון ובעלי צבע צהוב.
פולקלור ורפואה עממית: מזוהה כ-"ראש מר דרור", ששימש 
העממית  ההודית  ברפואה  כ"ג(.  ל',  )שמות  חלק מהקטורת 
השתמשו בו לטיפול בכאבי ראש, מחלות עצבים, מחלות עיניים 

ואוזניים.
ברפואה העממית היהודית, שימש לטיפול בבעיות האון הגברי 
ובזרע הגבר, משמש לחיזוק לנשים הרות, חיזוק ראייה, הצטננות 

וטיפול בטחורים.
ברפואה הסינית, משמש לטיפול בשלשול כרוני מתמשך או 

בשלשול בוקר הנובע מחוסר אנרגיה בכליות ובטחול.

איבן סינא ריפא בעזרתו בעיות בכבד ואילו הרמב"ם השתמש 
בו כחלק מתערובת לטיפול בדלקות מפרקים, לחיזוק הקיבה 

והאון הגברי.
התבלין המופק מהשכבה החיצונית של קליפת הפרי נקרא מייס 
ומהאגוז המיובש מכינים את התבלין אגוז מוסקט, הידוע כתבלין 

ביתי, המשמש להכנת מאפים ותבשילים עוד מימי קדם.
מרכיבים פעילים: 

Terpinen-4-ol, Pinene, Sabinene, Cineole, 
Camphene, Limonene, Myristicin, α-Terpenene.

כללי: אנטיספזמודי )לטיפול בכיווץ שרירים(. מגביר אדרנלין – 
ממריץ ומעורר, מעניק תחושת אופוריה.

תכונותיו דומות לאלה של הקינמון, אלא שבשימוש ממושך 
במינון גבוה הוא עלול לגרום להפרעות נפשיות. בשילוב עם 
ציפורן ורוזמרין - יעיל לכאבים ראומטיים, וכתבלין הוא מגביר 

טעם.
במבער: יחד עם תפוז וציפורן - מחטא.

דם: ממריץ זרימת דם, לפעולת לב.
על  ומשפיע  צמחי(  )אסטרוגן  אסטרוגני  פיטו  ורבייה:  מין 
המחזור - משכך כאבים ומשמש כאפרודיזיאק. מטפל בשפיכה 

מוקדמת.
את  מאזן  ההתכווצויות.  הגברת  ידי  על  בלידה  ומקל  מסייע 

המחזור.
עיכול: עוזר בפירוק שומנים, מעורר תיאבון, )המיריסטיצין מגרה 
את האזור במוח שאחראי על התיאבון(, לאחר ארוחה כבדה, 2 
טיפות שמן אתרי מוסקט על מעט דבש ומים יקל על תחושת 
המלאות ויזרז את העיכול, מפחית עודף גזים, מסייע לטיפול 
ומונטרל  המערכת  את  מחטא  ובשלשול.  בהקאה  בבחילה, 
ריחות רעים מהפה שנובעים מסגירה לא תקינה של המסתם 
שבין הוושט לקיבה, השמן מנקה את המסתם, ממיס את אבני 

המרה וממריץ את הכבד.
מקהה כאב שיניים - יש למרוח שתי טיפות מהשמן על צמר גפן 
ולהניחו באזור הכואב. מתאים למערכת עיכול עצלה או אטית.

שלד ושרירים: משכך כאבי שרירים, יעיל בטיפול בראומטיזם 
במקרי  מסייע  ורוזמרין.  ציפורן  בשילוב  עצביים,  ובכאבים 

ארטריטיס ואמפטיגו. 
נפשית: ממריץ פעילות מוח, מעורר, מרגיע, מחמם, מנחם.

יעיל בטיפול  מרגיע את מערכת העצבים המרכזית,  עצבים: 
בנדודי שינה ובחרדות.




