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Forord
Jeg har vært forelsket i eteriske oljer helt siden jeg oppdaget dem som 19-åring, den
gang som en ambisiøs radiojournalist i NRK. Jeg hadde lett for å bli stresset, og dette
var en jobb som krevde mye av en ung og arbeidsom journalistspire. Nakken var stiv,
og jeg hadde muskelknuter mellom skulderbladene og et hode som kvernet på de mest
underlige tankerekker – både dag og natt. Jeg ble anbefalt av en kollega å gå til en
aromaterapeut som kombinerte aromaterapi med klassisk idrettsmassasje. Hun hadde
gode hender med et fast grep om mine anspente muskler, men det beste av alt var at
hun introduserte meg for en verden av eteriske oljer. Gjennom den første timen åpnet
hun mange små, mørke flasker og ba meg lukte og velge hvilken olje som appellerte
mest til meg.
– Hvordan vet jeg det, da? undret jeg.
– Det vil du merke, svarte hun.
Nysgjerrig snuste jeg på flaske etter flaske, og da jeg trakk inn duften av frankincense (røkelse), åpnet lungene seg, og pusten ble umiddelbart dyp. Det opplevdes
utrolig beroligende, og jeg visste at jeg hadde funnet min olje. Hun masserte meg med
frankincense hver gang jeg gikk til behandling, og jeg kjøpte både denne og flere andre
oljer til eget bruk hjemme.
Siden den gangen har peppermynte roet min sarte mage utallige ganger, rosmarin
har gitt meg klare tanker, lavendel har fått meg dypere inn i søvnens rike, og frankincense har gang på gang roet ned kaos i hodet og gitt meg indre ro når det har stormet
i livet. Helichrysum og nellik er to svært ulike eteriske oljer, men de har begge lindret
tannverk og muskelsmerter minst like godt som Ibux.
Eteriske oljer er en viktig og sanselig del av min naturlige livsstil. Ikke minst har
eteriske oljer hjulpet meg på min åndelige vei. Sjelen min var underernært på tampen
av tenårene, og da jeg trakk inn duften av de aromatiske molekylene til frankincense,
virket den som en høydose åndelighet inn i mitt stressede, prestasjonsjagede vesen.
For å få størst mulig glede av eteriske oljer må du ha et ønske om å bruke dem bevisst. Du kan selvsagt velge deg et par trygge oljer og ha i duftsprederen fordi du synes
forord
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det lukter godt og gir deg en god følelse. Det er ikke feil. Det kan være helt perfekt.
Men vit også at det aromatiske universet kan gi deg så uendelig mye mer. Jeg kan guide
deg et stykke på vei gjennom denne personlige boken. Dersom du blir stormforelsket
i eteriske oljer, anbefaler jeg deg på det varmeste å studere aromaterapi slik at du kommer enda dypere inn i denne sanselige verdenen. Jeg har studert hos Gry Fosstvedt,
som har undervist i naturmedisinsk aromaterapi i 30 år, og hun har gitt meg en utvidet
forståelse av de eteriske oljenes historie og mange virkeområder.
Eteriske oljer er terapeutiske og kan utløse emosjonelle, mentale og fysiske reaksjoner. Er du gravid, bruker medisiner eller har en diagnose som gjør at du er i tvil om
du kan bruke eteriske oljer, bør du rådføre deg med din lege og en kvalifisert aromaterapeut. Det kreves kunnskap om og forståelse for både kroppens anatomi og oljenes
kjemiske komponenter for å kunne bruke oljer hensiktsmessig på konkrete og mer
alvorlige diagnoser. Det aller beste er da å kontakte en lege som praktiserer funksjonell medisin, eller årsaksmedisin, og som har inngående kunnskap om eteriske oljer.
Heldigvis er det flere og flere leger som ikke bare behandler symptomene med ulike
medikamenter, men som også tar hensyn til både symptomer og livsstil i utredningen,
og har som mål å finne ut hvilke underliggende årsaker som kan være utløsende for
sykdommen.
Jeg har skrevet denne boken for å inspirere deg til å invitere eteriske oljer inn i livet
ditt. Jeg ønsker å oppmuntre deg til å bli nysgjerrig på deg selv, nok til at du finner ut
hva du trenger av fysisk, emosjonell og sjelelig støtte. Eteriske oljer kan hjelpe deg på
oppdagelsesreisen din inn i deg selv. For at eteriske oljer skal ha en god virkning, bør
de kombineres med flere positive endringer i livet, som å sørge for at du er i fysisk
aktivitet, spiser sunt og sover tilstrekkelig, som alle er avgjørende for god helse. La de
eteriske oljene hjelpe deg med å løfte aktivitetene dine og valgene du tar i hverdagen,
la dem støtte deg til en mest mulig balansert ferd gjennom livet.
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Bruk av eteriske oljer
De eteriske oljenes historie strekker seg over 6000 år tilbake i tid, og trolig enda lenger.
Du finner eteriske oljer i skallet på sitrusfrukter, i den vakreste rose, i nyttige urter, og
du finner dem i barnåler, i røtter og i sevjen på trær. Oljene er naturlige komponenter
i svært mange planter, og vi har gjennom erfaring forstått hvor nyttige disse kan være
for oss. Aromatiske planter er blitt brukt medisinsk så lenge vi har levd på jorden, og
i tusener av år før vi oppfant apparater for destillering av oljer. Røkelse er blitt brukt
i religiøse, magiske og medisinske sammenhenger, både i Asia og vestlige land. Så
sent som på 1800-tallet brente man timian og røkelse på franske sykehus for å hindre
spredning av luftbåren smitte.
I Bibelen beskrives planteoljer i behandlingen av sykdom samt i religiøse sammenhenger. De ble også brukt som skjønnhetsmiddel for sine cellefornyende egenskaper og til balsamering for sine konserverende egenskaper. I ayurvedisk og kinesisk
medisinsk litteratur går historien til eteriske oljer enda lenger tilbake i tid enn bibelhistorien. I egyptiske gravkamre er det funnet flere tusen år gamle krukker og oljeflasker med spor av fett tilsatt frankincense og benzoin. De tidligste spor av det vi tror er
destilleringsapparater, finner vi fra veggmalerier datert til 300 år før Kristus.
De eldste europeiske skriftlige kildene om eteriske oljer går tilbake til det trettende
århundret, hvor det dokumenteres at de ble brukt av både hanskemakere, parfymører
og i legemidler. Det var kjent at de fleste parfymører sjelden ble rammet av kolera og
andre sykdommer, og årsaken til dette var nok de gode bakteriedrepende egenskapene
som de fleste eteriske oljer besitter.
I løpet av de siste 70–80 årene har aromaterapi fått en renessanse ved at flere av de
tidligere eteriske oljene er gjenoppdaget, og dessuten anerkjent av forskere gjennom
systematiske studier på mennesker og dyr og i laboratorium. 100 prosent rene eteriske
oljer kan ha en god virkning både i legemidler, hudpleieprodukter, rengjøringsprodukter og i matvarer.
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Hva er eteriske oljer?
Eteriske oljer er flyktige oljer fra planteriket, en sterkt konsentrert væske som fremstilles hovedsakelig ved dampdestillering av aromatiske planter. Aromatiske oljer finnes i
ulike deler av planten, som i frø, røtter, bark, sevje, harpiks, blader, blomster og frukt.
Oljene inneholder plantenes duft- og smaksmolekyler, men også en rekke farmakologisk aktive stoffer. Eteriske oljer er svært komplekse i sin oppbygning, og inneholder
opptil flere hundre kjemiske komponenter, noe som kan forklare hvorfor de har mange og sammenfallende egenskaper og virkeområder. Oljen fra rose er den mest avanserte duften, med en sammensetning av rundt fem hundre ulike kjemiske komponenter.
Det er ikke rart rosen har fått sitt eget og universelle språk.

Hvordan virker eteriske oljer?
Det er ikke noe i livet som raskere hensetter deg til fortidens konkrete minner enn
dufter. Luktesansen er et hurtigtog inn til minnebanken din. Ulike dufter kan i løpet
av brøkdelen av et sekund sette deg i samme tilstand du en gang var i, enten opplevelsen var positiv eller negativ. Nettopp derfor virker eteriske oljer først og fremst aromatisk og på følelsesplanet. Gjennom dine sanser og følelser hjelper de kroppen din til å
skifte til ønsket frekvens. Eteriske oljer er simpelthen mestere i energiforflytning. Har
du opplevd å ha en dårlig periode der du føler deg sliten og energiløs, og at et møte
med akkurat den rette personen, eller en kveld ute med gode venner, kan hjelpe deg til
å få energien tilbake? Det er dette jeg mener når jeg snakker om energier og frekvenser.
Energi er konstant, men vi kan lære oss å forflytte den bevisst. Eteriske oljer kan hjelpe
deg til å oppnå endret tilstand raskere enn vinden.
Eteriske oljer har i seg sin respektive plantes sjel og livskraft. De har unike kjemiske sammensetninger som påvirker sentralnervesystemet på ulike måter. For eksempel viser flere uavhengige studier at peppermynte øker blodsirkulasjonen. Den gir
umiddelbart høyere puls og blodsirkulasjon, som bidrar til å øke oksygentilførselen
til kroppens ulike organer. Da er det kanskje ikke så underlig at en liten inhalering
av peppermynte gjør at du holder koken bedre på topptur eller at du kan studere en
time lenger på lesesalen? Kanskje er det den kjemiske komponenten mentol som har
størsteparten av æren for denne virkningen på menneskekroppen, ved at den åpner og
renser luftveiene og roer hovne slimhinner, og på den måten legger til rette for et mer
effektivt åndedrett? En annen og mye brukt eterisk olje, og en av dem jeg benytter
mest, er lavendel. Den inneholder den kjemiske komponenten linalylacetat som er
antibakteriell, virushemmende, betennelsesdempende og beroligende.
Eteriske oljer har små molekyler som brer seg raskt gjennom luften og påvirker
sentralnervesystemet. Luktesansen din har direktelinje til delene av hjernen som kalles det limbiske system. Her ligger også sentrene for følelser og minner, og derfor kan

10

eteriske oljer

eteriske oljer

11

en spesiell duft gjøre at du tenker på
bestemoren din, eller føre deg tilbake
til et spesielt øyeblikk i livet. Den samme eteriske oljen kan virke magisk på
den ene og direkte frastøtende på den
andre, og av samme grunn kan du bruke eteriske oljer bevisst til å påvirke deg
selv både psykisk og fysisk. Det limbiske system er også knyttet til andre sentre i hjernen som påvirker hjerterytme,
blodtrykk, åndedrett og hormoner.
Ved å smøre huden med eteriske oljer vil de ørsmå molekylene også trenge
gjennom hudlagene og opptas av blod
og lymfe og påvirke deg på cellenivå.
De vil også tas opp i kroppen via lungene, akkurat som nikotin og andre
giftstoffer tas opp.
Noen plager lindres raskere når den
eteriske oljen er sterkt konsentrert, andre når den er svært uttynnet. Dette
kommer helt an på lidelsen, kroppsdelen og den konkrete eteriske oljen som benyttes. I Norge har vi lite erfaring med å
bruke eteriske oljer i medisinsk behandling. Det synes jeg er et tap for den norske folkehelsen. Flere sykehus i blant andre England, Frankrike, Spania, Italia, USA og Australia har brukt eteriske oljer som et bevisst komplementært element i behandlingen av
alt fra kreftpasienter til brannskadde, demente og deprimerte. Eteriske oljer viser seg
også å hjelpe positivt på arbeidsmiljøet på akuttmottak. De aromatiske molekylene
roer ikke bare pasientene, men også de ansatte.
Selv om det er naturlig å løfte frem den åpenbart aromatiske påvirkningskraften
til eteriske oljer, viser en studie at også de med manglende luktesans har den samme
fysiologiske virkningen av å inhalere rosmarin som de med intakt luktesans. Altså er
det tydelig at de kjemiske komponentene og de øvrige virkestoffene i eteriske oljer ikke
er utelukkende avhengig av luktesansen. Vi vet at de kjemiske komponentene fra de
eteriske oljene trekkes raskt gjennom huden og påvirker kroppens ulike organer. Deler
du et hvitløksfedd i to og gnir det mot fotsålen, vil du etter kort tid ha hvitløksånde,
noe som enkelt forklarer hvordan kroppen påvirkes av det man smører den inn med.
Ulike eteriske oljer trekker inn i huden og påvirker kroppen i ulikt tempo. Peppermynte bruker 100–120 minutter, mens eukalyptus og timian bruker 20–40 minutter. Ber-
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gamott og sitron bruker 40–60 minutter. Emosjonelt kan oljene påvirke umiddelbart.
Noen leger og aromaterapeuter mener at eteriske oljer bør brukes hver for seg, mens
andre mener de er synergister, som vil si at de sammen utfyller hverandre, og dermed
virker bredere og kraftigere sammen. Dersom du studerer de eteriske oljenes kjemiske
sammensetninger, virker det logisk at en «cocktail» kan være hensiktsmessig i mange
sammenhenger. Noen sverger til maks 3–4 ulike eteriske oljer blandet sammen, mens
andre igjen blander langt flere. For meg synes det ikke å være noe som er virkelig riktig
eller galt. Dette kan du også personlig erfare og kjenne over tid. Hvilken måte å bruke
de eteriske oljene på appellerer mest til deg?
Når vi vet mer om hva eteriske oljer består av, blir det lettere å forstå hvordan de
eteriske oljene kan virke terapeutisk både på kropp, sjel og sinn. I dag finnes det i overkant av 200 ulike eteriske oljer på markedet.

Forskning og tradisjoner
Eteriske oljer ble grundig analysert av den franske kjemikeren René-Maurice Gattefossé, i en vitenskapelig studie han publiserte i 1928. Han jobbet i familiebedriften som
laget parfymer, og da han en dag brente hånden alvorlig, stakk han hele hånden ned i
et kar med ren lavendelolje. Han ble fascinert over hvor utrolig raskt sårene grodde, og
hvor lite arrdannelse som utviklet seg. Han oppdaget også at mange eteriske oljer var
mer terapeutiske i sin komplette form enn syntetiske erstatninger som besto av isolerte
aktive ingredienser. Dette oppdaget også en annen fransk doktor enda tidligere, for i
1904 registrerte Edwin Cuthbert Hall eukalyptusens bakteriedrepende kraft, og de
mye kraftigere virkningene eukalyptusen ga enn de isolerte aktive hovedkomponentene eukalyptol og cineol. Den franske legen Jean Valnet brukte eteriske oljer aktivt i
behandlingen av sine pasienter. Erfaringene han høstet og resultatene han oppnådde,
samlet han i sin bok Aromaterapi i 1964.
Forskningen på eteriske oljer omfatter blant annet å finne ut hvilke kjemiske
endringer som inntreffer når en eterisk olje går i blodbanen og reagerer med hormoner
og enzymer, de ulike organene og kroppssystemene. Hvordan eteriske oljer påvirker
sinn og følelser vurderes ut fra om oljene er søvndyssende, beroligende og/eller stimulerende. Det er altså ikke bare aroma som er viktig, men også den kjemiske interaksjonen mellom oljene og kroppen og hvordan de påvirker kroppen rent fysiologisk. På
mange måter ligner aromaterapi på urtemedisin, siden eteriske oljer fra planter også
kan brukes som medisin. Jeg har hatt stor glede av te, mat, ekstrakter og eliksirer av
urter og andre planter som ikke er basert på de eteriske oljene, men av selve planten i
sin uforedlede form. Eteriske oljer er essensen av en plantes livskraft, i sin mest komprimerte form.
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