
 

 

A Esőcsepp (Raindrop) olyan illóolajos terápiás módszer, amely: 
 A fizikai és energetikai test egészét érinti.  

 A talpakra, hátra, gerincre alkalmazott Esőcsepp masszázs statikailag és elektromágneses 

töltés szempontjából is harmonizálja a testet.  

 Segít semlegesíteni a külső és belső megbetegítő tényezőket, érzelmi és lelkiállapotunkat 

stabilizálja.  

 Javítja a sejtek közötti kommunikációt.  

Az ősi gyógymódok mindegyike kiemelt figyelmet fordít a hátizomzat kezelésére, pl. köpölyözés, 
piócázás, hijama (véreztetéses köpölyözés), szauna masszázsok stb. A hátizomzatban sok vírus, 
baktérium, gombafajták, esetleg paraziták telepedhetnek meg. Bizonyos idő elteltével ezek 
különböző gyulladásokat is okozhatnak.  
 
A gerincoszlopot támogató mélyizomzat ennek következtében kimozdulhat egyensúlyából, 
asszimetrikusan megrövidülhet, s ez az egész gerincoszlop kibillenéséhez vezet. A hát energetikai 
pontjaiba történt speciális olajok masszírozásával javul az anyagcsere, a fentebb említett kóroki 
tényezők kioldódnak, s így beindulnak a test öngyógyító folyamatai. Az olajok tisztaságának és 
összetevőinek köszönhetően olyan mélyre tudnak hatolni, amit egy gyakorlott masszőr számára is 
nagyon nehezen elérhető. Az energiapályákon keresztül, a szervezet belső szerveihez is elér ez a 
jótékony hatás. A kezelések hatása 2-3 hétig is eltart és érezhető. 
 
A Vitaflex, meghatározása szerint „vitalitás (életerő) a reflexeken keresztül”.  
Az emberi bőr piezoelektromos (mechanikai hatásra elektromos töltéseket gerjesztő) elve alapján 
működik, melynek során nyomásra elektromos töltések keletkeznek. Az ujjbegyek, ujjhegyek és a 
körmök alkalmazásával töltéskiegyenlítő hatás indukálódik. Egy bioenergetikai áramlás indul el az 
adott reflexíven. Ez az energetikai töltés az illóolajok részecskéinek töltéseivel kapcsolatba lépve 
együtt támogatja az ideg- és energiapályák működését. 
 

Kémiai háttér 
 
Egyetlen csepp illóolaj mintegy 40 trillió (40.000.000.000.000.000.000) molekulát tartalmaz. A 
testünkben 100 billió sejt van. Egyetlen csepp illóolajban annyi molekula van, hogy testünk minden 
sejtjére jut 40.000 molekula. 
 

Az illóolajok fő összetevői 
 
Fenilpropanoidok – A fenolok olyan környezetet hoznak létre, amelyben a testidegen vírusok és 
baktériumok nem jutnak megfelelő táptalajhoz, ezért életképtelenné válnak. A fenolok és 
fenilpropanoidok megtisztítják az idegi receptorokat, összehangolják a sejten belüli és sejtek közötti 
kommunikációt. A fenolok emellett közömbösítik a szabad gyököket és segítenek kivezetni a 
szintetikus vegyi és toxikus anyagokat a szervezetből. A legmagasabb fenilpropanoid-tartalmú 
illóolajok közé tartozik a Bazsalikom (Basil) (70%), az Szurokfű (Oregano) (70%), a Kakukkfű 
(Thyme) (48%). 
 
Monoterpének – Kiemelkedő képességük van a mutáns sejtmemória kijavítására vagy 
átprogramozására. Ez különösen fontos az öröklött betegséghajlamok terápiája szempontjából. A 
monoterpének a legtöbb illóolajban megtalálhatók.  
A legmagasabb monoterpén-tartalmúak közé tartozik a Tömjén (Frankincense) (77%), a Ciprus 
(Cypress) (77%). Érdekes tény, hogy a Bibliában említett olajok többnyire sok monoterpént 
tartalmaznak: Tömjén (Frankincense), Gumigyanta (Galbanum), Ciprus (Cypress), Sáron 
rózsája (Rose of Sharon), Mirtusz (Myrtle) és Izsóp (Hyssop). 



 

 

 
Szeszkviterpének – Jótékony hatással vannak az érzelmekre, harmonizálják az endokrin-rendszert 
és különleges szerepük van a mutáns sejtek felülírásában. A szeszkviterpének a legfőbb összetevők 
a Cédrusfa (Cedarwood) (98%), Vetiver (Vetiver) (96%), Szantálfa (Sandalwood) (95%) és 
Pacsuli (Patchouli) (85%) olajokban. 
 

Elektromágneses töltések 
 
Minden illóolaj elektromos töltéseket is hordoz. Az illóolajok speciális frekvenciája az eddigi 
mérések alapján 52-580 MHz között rezdül, ezért valamennyi ismert táplálék és kozmetikum közül 
a legmagasabb rezgéstartománnyal rendelkeznek. 
Összehasonlításként a friss gyógynövényeké 20-27 MHz között mozog, a szárított gyógynövényeké 
12-22 MHz között, a friss terményeké pedig 5-10 MHz között. A konzerv, vagy a tartósítószerekkel 
feldolgozott élelmiszerek rezgéstartománya  0. Vagyis, a konzervált vagy tartósított ételekben nincs 
életenergia csak fizikális tápérték.  
 
Az emberi energiamező mérése során megállapították, hogy egy átlagos egészséges személy 
rezgéstartománya 60-68 MHz között van. Amikor ez lecsökken 58 Mhz-re, pl. a meghűlés tünetei 
jelentkezhetnek. További csökkenés esetén komolyabb egészségi állapotok jelentkezhetnek.  
Az illóolajok egyik legfőbb terápiás ereje abból adódik, hogy képesek a testünk és energiaterünk 
elektromágneses jellemzőit olyan szintre emelni, ahol a betegségek alig vagy egyáltalán nem tudnak 
megjelenni. 
 

Belső ráhangolódás, Imádság 
 

Az Esőcsepp masszázs mindig belső ráhangolódással kezdődik, a hitrendszernek megfelelően 
imádkozunk azért, akin alkalmazzuk. Tudományos kutatások is igazolták, hogy azok az emberek, 
akikért rendszeresen imádkoznak, hamarabb javulnak.  
A Szent Iratokban az illóolajokat mindig imákkal együtt alkalmazzák. Az ima ereje minden terápiás 
eredményt pozitív irányba tud lendíteni.  
 
Mind az illóolajat alkalmazó kezelő, mind pedig a gyógyulni vágyó Hite és pozitív hozzáállása is 
lényeges a gyógyulás sikeréhez. 

 
 

Az Esőcsepp masszázs során alkalmazott illóolajok 
 
Ortho Ease: Masszázsolaj 
A leterhelt vagy fáradt izomrendszert nyugtató masszázsolaj, hasznos lehet kisebb duzzanatok, 
fájdalom ellen is. Búzacsíraolajat is tartalmaz. 
 
V-6 (hordozóolaj): Dúsított növényi olajkeverék 
Antioxidánsokból és hidegen sajtolt olajokból álló masszázsolaj keverék. A V-6-ot az Esőcsepp 
masszázs során az illóolajok hígítására használjuk érzékeny bőr esetén. Alkalmazható szükség 
szerint a „csípős”, erős olajok, például a Szurokfű (Oregano), Kakukkfű (Thyme) és/vagy 
Borsmenta (Peppermint) tüzének enyhítésére. Búzacsíraolajat is tartalmaz. 
 
1. Valor (keverék): „Üvegbe zárt csontkovács” 
Az Esőcsepp masszázsban leginkább használt olaj. A Valor kiemelkedően hasznos az izom- és 
csontrendszer statikai kiegyenlítődésében, lelki síkon a belső derű, magabiztosság, önbecsülés 
érzetének erősítésében.  



 

 

 
2. Szurokfű (Oregano): Antibakteriális és antivirális 
Ezért is alkalmazzuk elsőként a hátra. Támogatja a légzőrendszert, kiváló immunrendszer 
harmonizáló, és az egyik legerőteljesebb illóolajnak tekintik.  
 
3. Kakukkfű (Thyme): Az immunrendszer támogatása 
Antioxidánsokban gazdag, timol nevű összetevője miatt sok légzéskönnyítő tulajdonsággal 
rendelkezik. Belélegezve a kimerültség érzetének leküzdésében is hatékony. 
 
4. Bazsalikom (Basil): Görcsoldó 
A mindennapi használat során egyenlőtlenül terhelt izmok ellazításában hatékony. Kiválóan lazítja 
a harántcsíkolt izomzatot, mind szimpatikus, mind paraszimpatikus szempontból. Jótékony a 
mentális fáradtság, az íz- és szagérzékelés csökkenés és a rovarcsípések okozta viszketegség esetén 
is.  
 
5. Kúszó fajdbogyó (Wintergreen): Lehangolt közérzet ellen 
A légző rendszer mellett az izomfájdalmak ellen is nagyon hatékony. Jótékony hatással bír az 
ízületek és csontozat egészségének támogatására. A lelki közérzet stabilizálására is eredményesen 
alkalmazható. 
 
6. Majoranna (Marjoram): Vázizmok támogatása 
Segít ellazítani az érzelmi túlterhelésekből adódó feszült izmokat. Széles hatáskörébe tartozik a 
túlerőltetett ízületek fájdalmának enyhítése, általános lazítóként is szolgál.   
 
7. Aroma Siez (keverék): A fájó, feszes izmok lazítása 
Nyugtató olajkeverék hatékony az izomgörcsök és feszes izmok okozta fájdalmak enyhítésében. 
Támogatja a keringési rendszert és az ínak, ínszalagok rugalmasságának megőrzését.  
 
8. Ciprus (Cypress): Szív- és érrendszer 
A szív- és érrendszer védelmezője, erősíti a hajszálereket, pozitív hatással van az immunsejtek 
termelésére. Jótékony a nyirok- és légzőrendszerre. Érzelmi síkon segít a stabilitás kialakításában és 
megerősítésében.  
 
9. Tömjén (Frankincense): Leki-Szellemi síkra való betekintés 
Élénkíti a spirituális éberséget, elősegíti a befelé figyelést, fejleszti a koncentrációt. Segít a belső 
képek és álmok üzeneteinek megértésében. Közelebb visz belső önvalónkhoz. 
 
10. Borsmenta (Peppermint): Légző- és emésztőrendszer, vázizomzat 
Hatásosan támogatja az emésztő-, légző- és idegrendszert. A borsmenta szinergikus hatású (erősíti 
és harmonizálja a többi olaj tulajdonságait) és azzal az egyedi sajátossággal is rendelkezik, hogy 
növeli a bőrlégzés hatékonyságát. Ezért is használjuk utoljára a borogatás előtt az Esőcsepp 
masszázs során.  
 
 

  



 

 

Fontos információk 
 
-A kezelés alatt törekedjünk a kiegyensúlyozott, mély légzésre. 
 
-Az Esőcsepp masszázs során mind testileg, mind érzelmileg csak azok a rétegek oldódnak fel, 
amelyeket a kliens kész elengedni. Előfordul, hogy a kliensben mély érzelmi képek oldódása 
indulhat meg, elérzékenyüléssel, nevetéssel vagy sírással.  
 
-Az Esőcsepp masszázs segíti a méregtelenítést. A felszabadult méreganyagok távozásakor 
előfordulhatnak kisebb testi jelzések, pl. fejfájást, orrfolyást, köhögést, bőrpírt vagy bőrkiütést is 
tapasztalhat a kliens.  
Ezért, minél több tiszta víz fogyasztása ajánlott a kezelés előtt és után. 
 
-Az Esőcsepp masszázs rétegenként segíti a toxikus anyagoktól való megtisztulását testi-lelki síkon.  
Az egy-egy kezelésnél alkalmazott illóolajok 6-7 napig is hatékonyan dolgozhatnak. 
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