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Raindrop masažo technika 
Nuostabus būdas palaikyti gerą savijautą

Visos teisės saugomos. Be rašytinio leidėjo sutikimo jokia šios mokomosios medžiagos dalis negali būti 
atgaminta ar platinama jokia forma ir jokiomis priemonėmis, elektroninėmis ar mechaninėmis, įskaitant 
fotokopijavimą, įrašymą ar kitas informacijos kaupimo ir atkūrimo sistemas.

Raindrop masažo technikos pradininkas

D. Gary Young yra vienas autoritetingiausių eterinių aliejų žinovų 
visame pasaulyje. Daugiau kaip dvidešimt savo gyvenimo metų jis 
praleido kaupdamas ir skleisdamas žinias apie gamtos gydomąsias 
galias. D. Gary Young padėjo milijonams žmonių pagerinti sveikatą 
ir pakeisti gyvenimo būdą. Daugelį metų jis vadovavo Young Life 
Research natūraliosios medicinos klinikai-institutui, kuris tiria ir 
patvirtina eterinių aliejų bei kitų natūralių gydomųjų produktų 
veiksmingumą. D. Gary Young yra septynių knygų autorius ir 
keturių mokslinių straipsnių, paskelbtų žurnale Journal of Essential 
Oil Research, bendraautorius. Keturiuose pasaulio žemynuose jis 
turi šešis ūkius, kuriuose gaminami aukščiausios kokybės eteriniai 
aliejai. D. Gary Young vadovauja auginimo, derliaus nuėmimo ir 
distiliacijos procesams. 



Raindrop masažo technikos atsiradimo istorija
Gydytojai ir paprasti žmonės eterinius aliejus 

pradėjo naudoti prieš tūkstančius metų. Raindrop 
masažo techniką sukūrė eterinių aliejų žinovas D. 
Gary Young, bendrovės Young Living Essential Oils 
įkūrėjas ir generalinis direktorius. Jam kilo mintis 
panaudoti eterinius aliejus masažui, atliekamam 
pagal senovinę lakotų genties indėnų gydymo 
energija techniką.

Kelios lakotų kartos emigravo į šiaurę. Kirtę 
Kanados sieną, lakotai apsigyveno Saskačevano ir 
Manitobos regionuose. Jie dažnai stebėdavo Šiaurės 
pašvaistę (aurora borealis). Tie, kurie negaluodavo 
ar turėdavo sunkių sveikatos sutrikimų, atsistodavo 
veidu į Šiaurės pašvaistę, ištiesdavo rankas į šviesą 
ir giliai kvėpuodavo. Jie tikėjo, kad Šiaurės pašvaistė 
orą prisotina gydomosios energijos. Lakotai 
„įkvėpdavo“ šią energiją mintimis ir leisdavo jai 
sklisti nervų kanalais. Taip gydydamiesi daugelis 
lakotų protėvių patirdavo neįtikėtiną gydomąjį 
poveikį. 

Vėliau lakotams buvo uždrausta pereiti Kanados 
sieną ir jie daugiau negalėjo migruoti į šiaurę. Vis dar 
tikėdami Šiaurės pašvaistės galia, jie ėmė naudoti 
gydymo medotą effleurage, švelnų it plunksna 
braukymą pirštais per kūną. Šis metodas naudojamas 

atliekant Raindrop procedūrą. Atlikdami švelnaus 
glostymo procedūrą, lakotai ėmė naudoti minčių 
energiją. Tokiu būdu energija galėjo lengviau 
sklisti per kūną.

Raindrop masažo technika yra pagrįsta 
šiuo lakotų gydymo menu. Bendrovės Young 
Living įkūrėjas D. Gary Young patobulino šį 
metodą naudodamas eterinius aliejus, kurie, jo 
manymu, yra gyvybinė gamtos energija, galinti 
įkvėpti žmones gyventi sveikai, prasmingai ir 
harmoningai. Ši technika buvo pradėta taikyti 
1989 m. ir nuo to laiko susilaukė didžiulio 
pripažinimo visame pasaulyje, kaip procedūra 
padedanti pagerinti bendrą savijautą. Raindrop 
masažo technika tapo netradicine priemone ir 
alternatyva invaziniam gydymui. 

Aromatai ir kvapai viliojo žmones nuo 
seniausių laikų. Antikiniame pasaulyje 
jiems buvo skiriamas ypatingas dėmesys. 
Pasiturinčios egiptietės nešiodavo kvepiančius 
galvos papuošalus. Garsaus graikų gydytojo 
Hipokrato žoliniai preparatai buvo plačiai žinomi. 
Romėnai, norėdami atrodyti ekstravagantiški, 
taip pat naudojo kvepalus ir aromatinius 
aliejus. XX a. 5-ojo dešimtmečio pradžioje 
prancūzų chemikas René Maurice Gattefossé ir 

Raindrop (lietaus lašų) masažo technika yra unikali atpalaiduojanti procedūra, 

kai kūnas masažuojamas su eteriniais aliejais. Procedūra suteikia įsimintinų 

potyrių ir padeda išlaikyti sveiką nugarą. Procedūra ypatinga tuo, kad ant 

nugaros tam tikra tvarka lašinami kelių rūšių eteriniai aliejai. Raindrop 

masažo technika atpalaiduoja kūną ir sustiprina imuninę sistemą. D. Gary Young sukūrė 

šią procedūrą pasinaudojęs eterinių aliejų tyrinėjimų išvadomis, Vita Flex masažo žiniomis 

apie refleksinius taškus pėdose ir informacija apie švelnaus glostymo, vadinamo effleurage 

(„slydimas“), metodą. Tie, kurie išbandė Raindrop masažą, negali atsispirti pagundai vėl 

atsigulti ant masažo stalo ir patirti naujų pojūčių, kuriuos suteikia eteriniai aliejai.

Raindrop masažo technika 
Nuostabus būdas palaikyti gerą savijautą
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gydytojas Jean Valnet atgaivino susidomėjimą 
eteriniais aliejais. Gydytojo Valnet knygoje 
The Practice of Aromatherapy („Aromaterapijos 
praktika“) aprašomi XIX a. moksliniai tyrimai, 
atskleidžiantys eterinių aliejų, pvz., kvapiųjų 
gvazdikėlių, čiobrelių ir cinamono, ypatybes. Ne 
taip seniai, 1989 m., mokslininkai nustatė, kad 
smegenų migdolinė liauka išsaugo bei išlaisvina 
žmogaus emocines traumas. 

Uoslė yra vienas iš penkių pojūčių, susijusių 
su smegenų limbine skiltimi, kuri smegenyse 
yra emocijų kontrolės centras. Stiprūs aromatai 
emocijas sukelia gerokai anksčiau, nei atsiranda 
sąmoninga mintis. 

Įkvėpus eterinių aliejų, patiriamas raminamasis 
ir atpalaiduojamasis poveikis. Nuo pačių 
seniausių laikų iki kosmoso užkariavimo eros 
aromatai neprarado savo ypatingo poveikio 
žmogui. Atsižvelgdamas į šį faktą, D. Gary Young 
nusprendė Raindrop masažui panaudoti devynis 
eterinius aliejus. Šie aliejai padeda atpalaiduoti 
įtemptus raumenis, sukuria energijos 
pusiausvyrą, pagerina nuotaiką ir sustiprina 
gebėjimą susikaupti. Naudojant šiuos eterinius 
aliejus, Raindrop masažas pagerina organizme 
vykstančius natūralius procesus. Raindrop ir Vita 
Flex procedūros, atliekamos kartu ir naudojant 
eterinius aliejus, yra unikali veiksminga masažo 
technika. 

Vita Flex reiškia gyvybingumą per refleksus. Tai 
speciali masažo technika, kurią taikant atliekami 
sukimo ir atpalaidavimo judesiai, aktyvinami 
refleksiniai taškai plaštakose, pėdose ir kitose 
kūno vietose. 

Kūne yra daugiau kaip 1400 Vita Flex taškų. 
Vita Flex metodika atsirado daug anksčiau už 
akupunktūrą. Ją taikant, daromas visapusis 
poveikis organizmui, suderinamos įvairios 
organizmo sistemos. Vita Flex naudojant kartu 
su Young Living eteriniais aliejais, sustiprinama 
energija. 

D. Gary Young sukūrė naujovišką masažo 
techniką. Jo sukauptos žinios apie eterinius 
aliejus ir jų naudojimą kasdieniame gyvenime 
pelnė mokslininkų pagarbą ir pakeitė tūkstančių 
žmonių gyvenimą. Taip atsirado D. Gary Young 
pasekėjų bendruomenė, propaguojanti gamtos 

gyvybinės energijos naudojimą. 

Kas yra eteriniai aliejai?
Eteriniai aliejai yra subtilūs lakūs skysčiai ir 

aromatiniai junginiai, distiliavimo ar spaudimo būdu 
gaunami iš augalų. 

Eterinių aliejų yra augalų riebalų liaukose, 
gaureliuose, kanalėliuose, žievėje, kamienuose, 
lapuose ir žieduose.

Jie lakūs – tai reiškia, kad greitai išgaruoja arba 
išnyksta. 

Įvairūs eterinių aliejų gavybos procesai
Eteriniai aliejai išgaunami keturiais būdais.

Garais distiliuoti aliejai

•  Augalinė medžiaga dedama į virimo kamerą 
ir per ją leidžiami garai. Po to, kai vanduo 
kondensuojasi, jis leidžiamas per separatorių ir 
taip surenkamas aliejus.

•  Beveik visi Young Living eteriniai aliejai yra 
gaminami distiliavimo garais būdu naudojant 
patentuotą žemo slėgio ir žemos temperatūros 
procesą. 

•  Young Living garų kameros gaminamos iš 
nerūdijančiojo plieno lydinių, kad sumažėtų 
garų ir metalo (pavyzdžiui, aliuminio arba vario) 
reakcijų tikimybė.

•  Mažo slėgio garų distiliacija nerūdijančiojo 
plieno talpyklėse užtikrina daugumos nepatvarių 
eterinių aliejų sudedamųjų dalių išsaugojimą. 

Išspaustieji aliejai

•  Išspaustieji aliejai gaunami spaudžiant tam 
tikrų vaisių, pavyzdžiui, mandarinų, greipfrutų, 
citrinų ir apelsinų, žieveles. 

•  Išspaustieji aliejai, kuriuose gausu terpeno 
alkoholių, techniniu požiūriu nėra eteriniai 
aliejai, tačiau taip pat labai vertinami.

•  Išspaustieji aliejai turi būti gaunami tik iš 
ekologiškai augintų pasėlių, kad juose nebūtų 
pesticidų. Ypač toksiški aliejuose tirpūs 
karbamatai ir chlorido turinčios naftos cheminės 
medžiagos.

•  Citrinų (Citrus limon) aliejus yra išspaustasis 
aliejus.
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Absoliutai

•  Absoliutai yra ekstraktai, bet ne eteriniai aliejai.

•  Tai kietos vaško pavidalo medžiagos, likusios 
po augalinės medžiagos, dažniausiai žiedų 
vainiklapių, išgavimo heksanu.

•  Šis gavybos metodas taikomas tuomet, kai 
augalo kvapiosios medžiagos ir junginiai gali būti 
išskirti tik naudojant tirpiklius.

•  Absoliutų pavyzdžiai – vaistinių jazminaičių 
(Jasminum officinalis) ir karčiavaisių 
apelsinmedžių (Citrus aurantium) aliejai.

Tirpikliais išgauti aliejai

•  Taikant šį gavybos metodą naudojami riebaluose 
tirpūs tirpikliai, pavyzdžiui, heksanas, dimetileno 
chloridas ir acetonas.

•  Nėra garantijos, kad galutiniame produkte neliks 
tirpiklio liekanų.

Kas yra riebusis aliejus?
Riebieji aliejai yra slidūs aliejai, dar vadinami lipidais.

•  Gaunami spaudžiant riešutus ar sėklas.

•  Gali būti baziniai aliejai naudojant eterinius 
aliejus kulinarijoje, losjonuose ir pan.

•  Yra riebios arba slidžios tekstūros.

•  Nelakūs.

•  Kai kuriuose iš jų yra didelis linoleno rūgšties 
kiekis.

•  Sudėtinės dalys dažniausiai veikia 
sinergiškai.

•  Sudėtinės dalys, kurios atskirai gali būti 
toksiškos, kartu su kitomis dalimis tampa 
naudingos.

•  Sudėtinga pusiausvyra ir skirtingų cheminių 
medžiagų sąveika suteikia eteriniams 
aliejams jiems būdingų savybių.

Įdomus panašumas
Visuose gyvuose organizmuose yra bendrų 
elementų:

ŽMOGUS AUGALAS

Vandenilis Vandenilis

Deguonis Deguonis

Anglis Anglis

Azotas Azotas

Siera Siera

Eteriniai aliejai ir riebieji aliejai

Sudėtinga cheminė struktūra
•  Eteriniuose aliejuose yra šimtai skirtingų 

cheminių sudėtinių dalių.

•  Pavyzdžiui, levandose randama daugiau kaip 
400 įvairių sudėtinių dalių, kai kurios iš jų vis 
dar nežinomos.
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Limbinė sistema
Kaip aromatinės molekulės 
veikia emocijų centrą 
smegenyse

Uoslinis stormuo

Uodžiamasis epitelis

Neuronų
ląstelių 
kūnai

Aromatinės
molekulės

Aksonas

Glomerulai

Burnos
ertmė

Gumburas

Pagumburis

Migdolinė liauka
Hipo�zė

Smegenėlės

Smegenų kamienas

Didžioji 
smegenų jungtis

Amono ragas

Kankorėžinė liauka

4.  Lakiąsias medžiagos molekules, 
patekusias į nosies ertmę, receptoriai 
sujungia – panašiai kaip raktą su spyna.

5.  Jei lakioji medžiaga turi tam tikrą 
struktūrą (ar vadinamąją vibraciją), 
nervų galūnės ją prisijungia per 
sukeliamą impulsą.

6.  Tada nervų impulsas perduodamas į 
limbinę sistemą.

Kaip susidaro kvapiosios medžiagos
1.  Augalai vandenilį, anglį ir deguonį paverčia 

gliukoze.

2.  Augalai naudoja mineralus, azotą ir, pasitelkdami 
fermentus, gliukozę paverčia aminorūgštimis.

3.  Aminorūgštys paverčiamos baltymais.

4.  Skirtingos cheminės struktūros junginiai skleidžia 
skirtingus kvapus.

 • Garstyčių aliejus – alilizotiocianatas  
• Česnakų aliejus – alilo sulfidai
• Jazminaičiai – antranilatai 
• Apelsinų žiedai – indolas
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Kaip smegenys registruoja kvapiąsias 
medžiagas 
1.  Yra dvi kvapų teorijos: „rakto ir spynos“ ir 

„vibracijos“.

2.  Pagal „rakto ir spynos“ teoriją kvapiųjų medžiagų 
molekulės pasklinda ore ir stimuliuoja uoslės 
sistemos išorinius receptorius.

3.  Šie receptoriai yra panašūs į nervų skaidulų 
išaugas, primenančias plaukelius, esančius 
ploname gleivių sluoksnyje.

Aminorūgštys
Gliukozė

O 2
Deguonis

N
Azotas

Na + Mg ++K + Cl -

S
Siera

CO 2

Anglies dioksidas
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Raudonėlių (Origanum compactum) eterinis 
aliejus**
Dėl šilto ir aromatingo kvapo raudonėliai yra popu-

liarus prieskonis, naudojamas Meksikos ir Viduržemio 
jūros regiono virtuvėje. Raudonėlius naudojo senovės 
Graikijos gydytojas Hipokratas, laikomas Vakarų medi-
cinos tėvu.

Raudonėlių ORAC yra maždaug 153 007 (TE/l), jų 
eterinis aliejus laikomas pagrindiniu Raindrop masažo 
technikos aliejumi. Sakoma, kad jo kvapus aromatas 
skatina saugumo jausmą.

Čiobrelių (Thymus vulgaris) eterinis aliejus**
Čiobreliai minimi viename iš seniausių žinomų 

rašytinių šaltinių Eberso papiruse – XVI amžiaus prieš 
Kristų senoviniame egiptiečių rankraštyje, kuriame 
aprašyti 877 receptai.

Čiobreliuose yra 37–55 proc. stipraus antioksidanto 
timolio, jo ORAC ‒ maždaug 159 590 (TE/l).

Šiltas žolinis čiobrelių aromatas yra ir stiprus, ir skvarbus. 

Aliejai, naudojami Raindrop masažui
Valor® („Narsa“) eterinių aliejų mišinys*

Sveikatai ir gerai savijautai būtina dvasinė 
pusiausvyra. Eterinių aliejų mišinys Valor 
pagerina protinį aktyvumą, padidina 
pasitikėjimą savimi ir savivertę, suteikia drąsos.

Šį mišinį sudaro pusiausvyrą palaikantys 
juodųjų eglių, kvapiųjų rožmedžių, paprastųjų 
bitkrėslių ir bosvelijų eteriniai aliejai, jų 
savybės padeda surasti gyvenimo prasmę ir 
pasiekti vidinės galios pojūtį.

Suteikdamas energijos ir daugiau 
pasitikėjimo savimi, Valor gali padėti žmonėms 
pasiekti didžiausią potencialą. Nustatyta, kad 
jis padeda organizme subalansuoti energiją.

Juodųjų eglių eterinis aliejus padeda atverti 
ir atpalaiduoti emocinius blokus, suteikia 
pusiausvyros ir stabilumo pojūtį.

Kvapiųjų rožmedžių eterinis aliejus 
subalansuoja emocijas, padeda atsikratyti 
niūrių minčių. Šis aliejus padeda sukurti 
sinergiją su kitais eteriniais aliejais. 

Paprastųjų bitkrėslių eterinis aliejus padeda 
žmonėms įveikti neigiamas emocijas ir 
skatina savikontrolės pojūtį. 

Bosvelijų eterinis aliejus gerina nuotaiką ir 
stiprina džiaugsmo pojūtį. 
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Čiobrelių

Deguonies radikalų absorbcijos geba (ORAC) 
yra metodas, naudojamas biologinių mėginių 

antioksidacinei gebai matuoti in vitro.



Bazilikų (Ocimum basilicum) eterinis aliejus**
Italijoje populiarus kulinarinis prieskonis bazilikas 

įprastai naudojamas maistui ruošti, jo kvapiosioms ir 
skoninėms savybėms sustiprinti. 

Bazilikai yra tradicinis vaistas įgėlus vabzdžiams, 
jie naudojami kaip repelentas. Įkvėpus bazilikų 
aromato atgaivinamas protas, atkuriamas budrumas 
ir sumažinamas protinis nuovargis. Kai kurie žmonės 
bazilikus naudoja norėdami sustiprinti uoslės 
jautrumą.

Bazilikų ORAC yra maždaug 540 000 (TE/l). 

Kiparisų (Cupressus sempervirens) eterinis 
aliejus*

Finikiečiai, Kretos gyventojai, egiptiečiai ir graikai 
kiparisų medieną naudojo statybai ir įvairių daiktų, 
laivų, lankų, sarkofagų ir statulų, gamybai. Kipariso 
botaninis pavadinimas kildinamas iš lotynų kalbos 
žodžio sempervivens, reiškiančio „amžinai gyvas“. 

Kiparisų eterinio aliejaus ORAC yra maždaug 243 
120 (TE/l).

Kiparisai skleidžia gaivų žolinį, nestiprų visžalio 
augalo aromatą. Jų aromatas veikia emocijas, sukuria 
saugumo ir stabilumo pojūtį. 

Bruknuolių (Gaultheria procumbens) eterinis 
aliejus**

Amerikos čiabuviai kramtydavo bruknuolių lapus 
bėgdami arba dirbdami sunkų darbą, kad būtų 
ištvermingesni. Bruknuolių lapus kramtė ir pirmieji 

atvykėliai į Ameriką. Dėl gaivaus mėtinio 
skonio ir kvapo bruknuolės dažnai dedamos į 
kramtomąją gumą ir dantų pastas.

Bruknuolėse yra daugiau kaip 90 proc. metilo 
salicilato, jų ORAC ‒ maždaug 1 018 439 (TE/l).

Saldus mėtinis bruknuolių aromatas 
sustiprina jutiminę sistemą.

Mairūnų (Origanum majorana) eterinis 
aliejus**

Nuo seno mairūnai buvo naudojami 
kulinarijoje kaip prieskonis ir aromatas. 
Romėnų jie buvo vadinami laimės žole, o 
graikų – kalnų džiaugsmu.

Atpalaiduojamosios mairūnų savybės 
dažnai naudojamos pavargusiems raumenims 
atgaivinti. Mairūnų ORAC yra maždaug 1 
390 055 (TE/l). Mediena dvelkiantis mairūnų 
aromatas ramina ir sušildo sielą.

Aroma Siez™ eterinių aliejų mišinys**
Aroma Siez yra švelnus mišinys, padedantis 

užmiršti gyvenimo nemalonumus. 

Šis bazilikų, mairūnų, tikrųjų levandų, 
pipirmėčių ir kiparisų aromatų mišinys 
suteikia komforto pojūtį.

Bazilikai atpalaiduoja raumenis.

Mairūnai nuramina ir atpalaiduoja.

Levandos suteikia ramybės jausmą. 

6

Kiparisų Bruknuolių
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Mairūnų Pipirmėčių

Pipirmėtėms suteikia energijos, stiprina 
raumenis.

Kiparisai sukuria stabilumo pojūtį.

Pipirmėčių (Mentha piperita) eterinis 
aliejus**

Egiptiečiai ir romėnai augino pipirmėtes ir 
naudojo jas virškinimui gerinti. Pipirmėčių 
dedama į kramtomąją gumą, burnos skalavimo 
skysčius ir dantų pastas.

Pipirmėčių ORAC yra maždaug 373 455 
(TE/l). Jų tyras, gaivus mėtinis aromatas 
stimuliuoja mąstymą ir gali sustiprinti protinį 
aktyvumą.

White Angelica™ („Baltoji Angelika“) 
eterinių aliejų mišinys**

White Angelica yra stiprus energinis mišinys, 
suteikiantis saugumo jausmą, o jo virpesių 
dažnis neutralizuoja neigiamą energiją. Tikima, 
kad jis išplečia ir sustiprina aurą. Tai harmoniją 
kuriančių kvapiųjų kanangų, aukšto virpesių 
dažnio rožių, švelniųjų melisų, seskviterpenų 
turinčių santalų, legendinių miramedžių ir 

vaistinių isopų, pelargonijų, juodųjų eglių, bergamočių 
ir kvapiųjų rožmedžių eterinių aliejų mišinys su baziniu 
saldžiųjų migdolų aliejumi.

Ortho Ease® masažo aliejus
Ortho Ease masažo aliejuje dera atpalaiduojamosios 

bruknuolių, rutulinių eukaliptų, čiobrelių, kadagių, 
citrinžolių, spindulinių eukaliptų, pipirmėčių, mairūnų 
ir vetiverijų savybės. Šis raminamasis aliejų mišinys 
nuramina ir sušildo pavargusius, įsitempusius kūnus, 
padeda kovoti su kasdieniu stresu. Ortho Ease sukuria 
atsipalaidavimo ir atsigaivinimo pojūtį.

Masažo terapija su Young Living eterinių aliejų 
mišiniais gali efektyviai sustiprinti bet kokio 
sveikatinimo režimo poveikį. Per masažą naudojamas 
Ortho Ease padės puoselėti ir atjauninti kūną ir sielą.

V-6™ aliejų kompleksas
V-6 aliejų kompleksas naudojamas tam tikriems 

eteriniams aliejams praskiesti, jį galima maišyti 
ruošiant tradicinius mišinius, receptūras ir masažo 
aliejus. Šis aliejų kompleksas maitina odą, turi ilgą 
galiojimo terminą, neužkemša porų ir nepalieka dėmių 
ant audinių.

* Galima naudoti neskiestą      ** Neskiesto naudoti negalima
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Asmuo, atliekantis Raindrop masažą; jei dirba du masažuotojai, 
balansuojant kūno energiją vienas dirba su pėdomis, kitas – su 
pečiais

Asmuo, kuriam atliekamas Raindrop masažas

Plaktuko formos iškilimas abiejose kulkšnies sąnario pusėse

Stuburo apatinė dalis

Plaukuotos galvos dalies kraštas arba viršutinė kaklo riba

Stuburo dalis nuo apatinių šonkaulių iki dubens

Viršutinė stuburo dalis arba kaklas

Stuburo vidurys

Švelnus lietimas išilgai stuburo nuo kryžmens iki atlanto pirštų galų 
nugarinėmis pusėmis, kaitaliojant rankas 

Švelnus raumenų stūmimas nuo stuburo sukamaisiais pirštų 
judesiais pagal laikrodžio rodyklę

Stuburo masažas iš abiejų pusių smiliumi ir didžiuoju pirštu, 
naudojant dešiniosios plaštakos apatinį kraštą pjovimo judesiui 
virš praskėstų pirštų sukurti, tuo pačiu metu plaštakas lėtai 
traukiant link atlanto

Nykščių sukimas išilgai stuburo abiejose pusėse, judant link atlanto 

Plaštakų sukimas delnais žemyn pagal laikrodžio rodyklę išilgai 
stuburo

Delnų slydimas išilgai stuburo priešingomis kryptimis

Ilgi vėduoklės formos plaštakų judesiai nuo stuburo į šonus ir 
stuburu į viršų

Terminų paaiškinimas

Klientas (masažuojamas asmuo)....
Kulkšnis.............................................

Masažuotojas....................................

Kryžkaulis..........................................

Atlantas..............................................
Juosmens dalis..................................
Kaklo dalis.........................................

Krūtinės ląsta....................................
Plunksna............................................

Nugaros audinių stūmimas.............

Išskėsti pirštai...................................

Nykščio sukimas..............................
Masažas sukamaisiais plaštakų 
judesiais............................................

Delnų slydimas.................................

Vėduoklė...........................................
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Būtina atsiminti šiuos dalykus:
1.  Raindrop masažą galima atlikti tik tada, kai 

masažuotojas yra subalansuotos būklės ir 
susikaupęs. Reikia skirti laiko susitelkimui 
perduoti klientui energiją masažo metu.

2.  Masažuotojas ir klientas turi būti atsipalaidavę 
ir jaustis patogiai. Reikia vilkėti tinkamus 
drabužius.

3.  Turi būti sukurta šilta, rami, atpalaiduojanti 
ir patogi aplinka. Įrodyta, kad gerą atmosferą 
sukelia švelni muzika ir apšvietimas. 

4.  Masažuotojas ir klientas turi nusiimti 
visus papuošalus: laikrodžius, pakabukus, 
grandinėles, žiedus, apyrankes, diržus, 
auskarus ir kt. Šie daiktai sukuria elektros 
energiją, kuri gali trukdyti masažui. Metalinių 
akinių galima nenusiimti.

Pasirengimas
Kaip tinkamai atlikti Raindrop masažą

1.  Reikalingas masažo stalas arba patogus 
plokščias paviršius. Paviršius turi būti 
pakankamai aukštas, kad masažuotojas galėtų 
dirbti neįtempdamas nugaros. Apsaugai nuo 
dėmių naudokite paklodes ar rankšluosčius, 
nes eteriniai aliejai gali sugadinti arba sutepti 
vinilo ar kitus paviršius.

2.  Atliekant masažą svarbu gerbti kliento 
privatumą. Geriausią apsaugą užtikrina 
antklodė ar paklodė. Pasirūpinkite, kad 
masažo aplinka ir jūsų veiksmai klientui 
sukurtų saugumo pojūtį.

3.  Jums reikės šių aliejų:

•  Valor
•  raudonėlių (Oregano)
•  čiobrelių (Thyme)
•  bazilikų (Basil)
•  kiparisų (Cypress)
•  bruknuolių (Wintergreen)
•  mairūnų (Marjoram)
•  Aroma Siez
•  pipirmėčių (Peppermint)
•  White Angelica*
•  V-6 aliejaus
•  Ortho Ease® masažo aliejaus

Raindrop ir Vita Flex masažo atlikimas

Daugelį eterinių aliejų galima saugiai tepti tiesiai ant 
odos, tačiau rekomenduojama juos skiesti baziniu 

aliejumi.

Nepasitarus su sveikatos priežiūros specialistu šio 
masažo negalima atlikti nėščioms, žindančioms 
moterims ar vaistus vartojantiems asmenims. 

Įspėjimas: kai kurie aliejai klientui gali sukelti 
karščio pojūtį. Masažuodami visada galite naudoti 

aliejų V-6.  



5.  Masažuotojų rankų nagai turi būti nukarpyti 
ir nudildyti, kad neįdrėkstų klientų odos, ypač 
atliekant Vita Flex masažą. Nagai negali būti 
lakuoti (eteriniai aliejai gali pažeisti laką).

6.  Paklauskite, ar klientas yra turėjęs kontaktą 
su cheminėmis medžiagomis ir ar yra dirbęs 
toksiškoje aplinkoje.

7.  Pasiūlykite klientui prieš masažą pasinaudoti 
tualetu.

8.  Paprašykite leidimo pradėti Raindrop masažą.

9.  Klientas turėtų vilkėti laisvus viršutinės kūno 
dalies drabužius, kad masažuotojas galėtų 
apnuoginti nugarą. Jei klientas nesidrovi, jis 
turėtų apsinuoginti iki juosmens.

10.  Pradžioje klientas turi gulėti ant masažo stalo 
kiek įmanoma tiesiau ant nugaros, veidu į viršų. 
Rankos turi laisvai gulėti šalia kūno, delnai liesti 
šlaunis. Tai padės išlaikyti energijos srauto 
kryptį ir palaikyti jos ryšį su klientu.

11.  Pradėjęs masažą, masažuotojas turi palaikyti 
nuolatinį fizinį kontaktą su klientu. Tai 
suteikia ramybės ir saugumo pojūtį, sukuria 
pasitikėjimo masažuotoju jausmą.

12.  Nugaros sritį masažuokite ir spaudimo 
judesius atlikite atsargiai.

13.  Po Raindrop masažo pasiūlykite klientui gerti 
daug vandens.

14.  Visada įsitikinkite, kad klientas nėra 
alergiškas naudojamoms medžiagoms.

15.  Duokite klientui patarimų, kaip elgtis po 
Raindrop masažo.

16.  Galite padėti klientui nulipti nuo masažo 
stalo.

1. KŪNO ENERGIJOS SUBALANSAVIMAS

Valor eterinių aliejų mišinio naudojimas

Valor tenka pagrindinis vaidmuo atliekant 
Raindrop masažą. Šis eterinių aliejų mišinys padeda 
sureguliuoti elektromagnetinę energiją, kuri teka 
per kūną, ir sukuria kliento emocinės, dvasinės 
ir psichinės energijos pusiausvyrą. Šių energijų 
pusiausvyra sukuria harmoniją kliento kūne. 

Jei Raindrop masažą atlieka vienas asmuo, 

užtenka uždėti plaštakas ant kliento pėdų. Jei 
dirba du masažuotojai, veiksmai atliekami vienu 
metu: vienas liečia kliento pečius, kitas – pėdas. 
Abu jie naudoja eterinių aliejų mišinį Valor ir 
palaiko kontaktą su klientu tol, kol sukuriama 
energijos pusiausvyra.

Pečių juosta

1.  Prieš pradėdamas Raindrop masažą, 
masažuotojas ant savo pečių, nugaros ir 
kaklo bei užkrūčio liaukos srities užtepa 
eterinių aliejų mišinio White Angelica**.

2.  Masažuotojas ant kiekvienos plaštakos 
užsilašina po 3 lašus eterinių aliejų mišinio 
Valor.

3.  Laikydami abu delnus atsuktus į viršų, 
dešiniąja plaštaka suimkite po kliento 
dešiniuoju pečiu, kairiąja plaštaka – po 
kairiuoju pečiu.

4.  Šioje padėtyje laikykite tol, kol tą patį 
veiksmą atliks su pėdomis dirbantis asmuo.

5.  Procedūra su pėdomis aprašyta toliau.

Pėdos

1.  Atsisukę į klientą, ant kiekvienos plaštakos 
užsilašinkite po 6 lašus eterinių aliejų mišinio 
Valor.

2.  Prisilieskite prie kliento pėdų: dešiniuoju 
delnu – prie dešiniosios pėdos, kairiuoju 
delnu – prie kairiosios pėdos. Pėdos turi būti 
suimtos glaudžiai, delnus priglaudžiant prie 
padų. Masažuotojas turi tvirtai liesti kliento 
kūną, tačiau klientas turi jaustis patogiai.

K Ū N O  E N E R G I J O S  S U B A L A N S A V I M A S

Plaštakų uždėjimas ant kliento pėdų
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V I T A  F L E X  P A D Ų  M A S A Ž A S

Vita Flex išilgai nugaros refleksinio taško, 1 etapas

Pirštų galų įmerkimas į eterinį aliejų Vita Flex išilgai nugaros refleksinio taško, 2 etapas

Vaizdas 
iš šono

Vaizdas 
iš šono

Vaizdas 
iš apačios

Vaizdas 
iš apačios

Vita Flex ties pėdos nykščiu, 1 
etapas

Vita Flex ties pėdos nykščiu, 2 
etapas
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2. VITA FLEX

Atliekant šį masažą Vita Flex nugaros zonoje ant 
padų naudojami septyni eteriniai aliejai tokia seka:

Dalykai, kuriuos reikia prisiminti

1.  Procedūrą atlikite nuosekliai, visada 
pradėdami nuo dešiniosios pėdos.

2.  Spauskite tvirtai, bet neskaudžiai; sukite ir 
spauskite iki pirmojo piršto sąnario.

3.  Judėkite lėtai ir tolygiai, vienu metu vieno piršto 
plotyje.

4.  Viską pakartokite po tris kartus.

Procedūra

Toliau aprašytą procedūrą reikia pakartoti su 
visais septyniais aliejais atitinkama seka (išsamesni 
nurodymai pateikiami skyriaus „10 Vita Flex etapų“ 
darbalapyje 20 psl.).

1.  Į kairįjį delną įsilašinkite 2–3 lašus eterinio 
aliejaus (jei pėda mažesnė, 1–2 lašus). Jei reikia, 
pridėkite V-6. Dešiniosios plaštakos pirštų 
galiukus pamerkite į aliejų ir tris kartus įtrinkite 
pagal laikrodžio rodyklę, kad aliejus įgytų 
energijos. Tepkite pagal nugaros Vita Flex taškus 
(vidinio pėdos krašto apačioje, nuo kulno iki 

1. raudonėlių (Oregano)**
2. čiobrelių (Thyme)**
3. bazilikų (Basil)**
4. kiparisų (Cypress)*
5. bruknuolių (Wintergreen)**
6. mairūnų (Marjoram)**
7. pipirmėčių (Peppermint)**
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nykščio galo).

2.  Suimkite plaštaka taip, kad pirštų galai atsidurtų 
ant Vita Flex taškų kulne, o nykštys – ant pėdos 
viršaus.

3.  Sukite ranką pirmyn, kad galiausiai nagų plokštelės 
(maždaug pusės nago ilgiu) prisiliestų prie pėdos 
viršaus. Tada sukite atgal iki pradinės padėties.

4.  Šią procedūrą kartokite per visą pėdą iki 
kliento nykščio galo. Pabaikite keliais Vita Flex 
prisilietimais nykščio kaklelio srityje ir pagalvėlės 
centre. Prieš pereidami prie kitos pėdos, procedūrą 
kartokite du kartus.

Nepamirškite: dešinioji plaštaka ir dešinioji pėda, 
kairioji plaštaka ir kairioji pėda. Prieš pradėdami 
naudoti kitą aliejų pagal nurodytą seką, procedūrą 
atlikite su kairiąja ir dešiniąja pėdomis.

3. ETERINIŲ ALIEJŲ NAUDOJIMAS ANT NUGAROS

Užbaigę Vita Flex, paprašykite kliento atsigulti ant 
pilvo. Įsitikinkite, kad klientui patogu ir jis nesidrovi. 
Rankas klientas turi patogiai laikyti prie šonų. 
Naudojant Raindrop aliejus, turi būti atidengta visa 
nugara. Aliejai tepami nuo kryžmens iki atlanto.

Kartu su tempimo judesiais naudojami plunksnos 
judesiai, Vita Flex ir įtrynimas. Kai kurie Vita Flex ir kiti 
Raindrop masažo etapai kartojami po tris kartus.

Naudojami tie patys aliejai kaip ir per Vita Flex 
masažą, tokia pačia seka. 

A. Raudonėlių (Oregano) eterinis aliejus
1.  Buteliuką laikykite 6 colių (15 cm) aukštyje virš 

odos ir išilgai stuburo; judėdami nuo kryžmens 
link atlanto, tolygiai užlašinkite 2–4 lašus 
raudonėlių aliejaus ir V-6.

Plunksna

2.  6 colių (15 cm) ilgio plunksnos judesiais švelniai 
braukite per nugarą nuo juosmens į viršų. Lengvai 
prisiliesdami švelniai braukite išorinėmis pirštų 
galų dalimis; keisdami plaštakas judėkite stuburu 
aukštyn.

3.  Lengvais 12 colių (30 cm) ilgio plunksnos 
braukiamaisiais judesiais judėkite per visą stuburą.

4.  Trimis ilgais braukiamaisiais judesiais švelniai it 

plunksna braukite per visą stuburo ilgį.

5.  Procesą pakartokite dar du ar tris kartus.

P L U N K S N O S  J U D E S I A I

6–8 colių (15–20 cm) ilgio plunksnos judesiai per nugarą 
nuo juosmens į viršų

12–15 colių (30–38 cm) ilgio plunksnos judesiai per 
nugarą nuo juosmens į viršų

12–15 colių (30–38 cm) ilgio plunksnos judesiai per 
nugarą nuo juosmens į viršų
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Vėduoklė

6.  Atlikite 6 colių (15 cm) vėduoklinius judesius 
kliento nugara aukštyn ir į šonus. Lengvai 
prisiliesdami išoriniu pirštų galų paviršiumi, 
kaip vėduokle švelniai braukite nugara aukštyn 
ir į šonus nuo stuburo.

7.  Trimis ilgais vėduokliniais judesiais braukite 
per visą stuburo ilgį. 

Pastaba: šio proceso nekartokite.

B. Čiobrelių (Thyme) eterinis aliejus
1.  Buteliuką laikykite 6 colių (15 cm) aukštyje 

virš odos ir išilgai stuburo nuo kryžmens link 
atlanto tolygiai užlašinkite 2–4 lašus čiobrelių 

aliejaus ir V-6.

2.  Iškart švelniais plunksnos judesiais braukite 
nugara aukštyn anksčiau aprašytu būdu.

C. Bazilikų (Basil) eterinis aliejus
1.  Abiejose pusėse išilgai stuburo tolygiai 

užlašinkite 3–4 lašus bazilikų aliejaus ir V-6.

2.  Iškart švelniais plunksnos judesiais braukite 
nugara aukštyn anksčiau aprašytu būdu.

Nugaros audinių stūmimas

3.  Plaštakas sulenktais pirštais sudėkite vieną 
prie kitos išilgai stuburo. Plaštakų pagrindas 
turi remtis į nugarą. Pirštų pagalvėlėmis 
atlikite tris mažus sukamuosius judesius pagal 
laikrodžio rodyklę, švelniai stumdami raumenų 
audinį nuo stuburo.

4.  Pabaigę vienoje stuburo pusėje, pereikite į 
kitą pusę ir pakartokite procedūrą. Nugaros 
slankstelių tiesiogiai nespauskite. 

5. Šį etapą pakartokite dar du kartus.

D. Kiparisų (Cypress) eterinis aliejus
1.  Buteliuką laikykite 6 colių (15 cm) aukštyje 

virš odos ir tolygiai paskirstydami užlašinkite 
4‒6 lašus kiparisų aliejaus abiejose pusėse 
išilgai stuburo, judėdami nuo kryžmens link 
atlanto.

V Ė D U O K L I N I A I  J U D E S I A I

6–8 colių (15–20 cm) ilgio vėduokliniai judesiai per nugarą 
nuo juosmens į viršų

Viso ilgio vėduokliniai judesiai per nugarą nuo juosmens į 
viršų

N U G A R O S  A U D I N I Ų  S T Ū M I M A S

Nugaros audinių stūmimas pradedamas nuo stuburo 
pagrindo

14

 Raindrop  masažo technika:  nuostabus būd as  palaiky t i  sveiką  stuburą  ir  gerą  savi jautą



2.  Iškart švelniais plunksnos judesiais braukite 
nugara aukštyn pirmiau aprašytu būdu.

Išskėsti pirštai

3.  Stovėkite kairiojoje kliento pusėje, netoli pečių, 
atsisukę į kliento pėdas.

4.  Kairiosios rankos smiliumi ir didžiuoju pirštu 
ties kryžmeniu apkabinkite stuburą. Dešiniosios 
plaštakos alkūnkaulinio, arba mažylio, piršto 
kraštą atremkite kiek žemiau dviejų praskėstų 
pirštų vidurinių sąnarių.

5.  Išskėstais pirštais vidutine jėga spauskite žemyn 
ir lėtai juos stumkite link stuburo atlanto. Tuo 
metu dešiniąja plaštaka atlikite trumpus greitus 
pjovimo judesius pirmyn ir atgal.

6.  Pasiekę atlantą, praskėstais pirštais tris kartus 
švelniai pastumkite galvos kryptimi.

7.  Šį procesą pakartokite dar du kartus.

E. Bruknuolių (Wintergreen) eterinis aliejus
1.  Buteliuką laikykite 6 colių (15 cm) aukštyje virš 

odos ir tolygiai paskirstydami užlašinkite 6‒10 
lašus bruknuolių aliejaus ir V-6 abipus išilgai 
stuburo, judėdami nuo kryžmens link atlanto.

2. Iškart švelniais plunksnos judesiais braukite 
nugara aukštyn anksčiau aprašytu būdu.

Vita Flex sukimas nykščiais

3.  Ties kryžmeniu abu nykščius uždėkite iš 
abiejų stuburo pusių 1 colio (2,5 cm) atstumu 
vieną nuo kito; nykščių galai turi būti 
nukreipti žemyn, vienas iš jų turi būti kiek 
aukščiau ant nugaros už kitą.

4.  Sukdami nykščius nuo galo iki nago pirmyn 
ir atgal, judėkite nugara aukštyn nedideliais 
intervalais nuo kryžmens iki atlanto, visą 
laiką švelniai spausdami.

5.  Visą laiką nykščius švelniai lenkite į krumplio 
padėtį ir atgal į ištiestų nykščių padėtį. Per 
šį procesą krumpliai turi liestis su nugara. 
Judėjimo per nugarą intervalas yra 1 colis 
(2,5 cm).

6.  Šį etapą pakartokite dar du kartus. 
Neurologinių sutrikimų turintiems klientams 
svarbu procedūrą atlikti nuo atlanto žemyn 
iki kryžmens, o ne judant nugara aukštyn.

F. Mairūnų (Marjoram) eterinis aliejus
1.  Buteliuką laikykite 6 colių (15 cm) aukštyje virš 

odos ir tolygiai paskirstydami ant visos nugaros 
užlašinkite 10‒15 lašų mairūnų aliejaus ir V-6, 
judėdami nuo kryžmens link atlanto.

2.  Iškart švelniais plunksnos judesiais tolygiai 
paskirstykite aliejų.

I Š S K Ė S T I  P I R Š T A I

Masažas dviem išskėstais pirštais nugara aukštyn

2,5cm

V I T A  F L E X  S U K I M A S  N Y K Š Č I A I S

Sukimas nykščiais nugara 
aukštyn, 2 etapas

Sukimas nykščiais nugara 
aukštyn, 1 etapas
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Masažas sukamaisiais plaštakų judesiais

3.  Delnus uždėkite nugaros apačioje, dešinėje 
pusėje. Plaštakas sukite tvirtu judesiu pagal 
laikrodžio rodyklę dešiniojoje nugaros dalyje. 
Judėkite nugara aukštyn.

4.  Pereikite į kairiąją pusę ir delnus uždėkite 
nugaros apačioje, kairiojoje pusėje. Plaštakas 
sukite tvirtu judesiu pagal laikrodžio rodyklę 
nugara aukštyn. Grįžkite prie dešiniojo šono.

5.    Pakartokite dar 3 ar 4 kartus.

G. Aroma Siez eterinių aliejų mišinys
1.  Buteliuką laikykite 6 colių (15 cm) aukštyje 

virš odos ir tolygiai ant visos nugaros 
užlašinkite 10 lašų Aroma Siez ir V-6 aliejaus, 
judėdami nuo kryžmens link atlanto.

2.  Iškart švelniais plunksnos judesiais tolygiai 
paskirstykite aliejų.

Delnų slydimas

3.  Abu delnus uždėkite ant kliento nugaros 
kiekvienoje pusėje, kryžmens srityje. Viena 
plaštaka turi būti kiek aukščiau už kitą.

4.  Nestipriai spausdami slyskite delnais 
priešingomis kryptimis, lėtai judėdami 
nugara aukštyn judesiais pirmyn ir atgal iki 

pat sprando.

5.  Slyskite atgal link pagrindo atlikdami tuos pačius 
judesius.

6.  Šį procesą pakartokite dar du kartus.

H. Pipirmėčių (Peppermint) eterinis aliejus
1.  Buteliuką laikykite 6 colių (15 cm) aukštyje virš 

odos ir tolygiai paskirstydami užlašinkite 3‒5 
lašus pipirmėčių aliejaus ir V-6 išilgai stuburo, 
judėdami nuo kryžmens link atlanto.

2.  Iškart švelniais plunksnos judesiais braukite 
nugara aukštyn anksčiau aprašytu būdu.

M A S A Ž A S  S U K A M A I S I A I S 
P L A Š T A K Ų  J U D E S I A I S

Masažas sukamaisiais plaštakų judesiais išilgai nugaros šonų

D E L N Ų  S L Y D I M A S

Delnų slydimas nugara, 1 etapas

Delnų slydimas nugara, 2 etapas
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I. Valor eterinių aliejų mišinys
1.  Buteliuką laikykite 6 colių (15 cm) aukštyje virš 

odos ir tolygiai paskirstydami užlašinkite 10‒12 
lašų eterinių aliejų mišinio Valor išilgai stuburo, 
judėdami nuo kryžmens link atlanto.

2.  Iškart švelniais plunksnos judesiais braukite 
nugara aukštyn anksčiau aprašytu būdu.
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BAIGIAMOSIOS PASTABOS

•  Pabaigoje klientas ant savo pečių, sprando ir 
užkrūčio liaukos srityje užtepa eterinių aliejų 
mišinio White Angelica ir aliejaus V-6.

•  Gali būti, kad atliekant Raindrop masažą klientas 
patirs tam tikrų emocijų. Būkite tam pasirengę 
ir turėkite eterinių aliejų, galinčių klientui šias 
emocijas atpalaiduoti.

•  Svarbu, kad ABU – masažuotojas ir klientas – 
Raindrop per masažą gertų daug vandens.

•  Po procedūros kruopščiai nusiplaukite rankas su 
putojančiu levandų rankų muilu (Lavender Foaming 
Hand Soap).
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A Raudonėlių (Oregano) 
eterinis aliejus**  
Tolygiai užlašinkite 2‒4 
lašus išilgai stuburo, nuo 
kryžmens iki atlanto.

 • Plunksna
 • Vėduoklė

B  Čiobrelių (Thyme) 
eterinis aliejus** 
Tolygiai užlašinkite 2‒4 
lašus išilgai stuburo, nuo 
kryžmens iki atlanto.

 • Plunksna

C Bazilikų (Basil) eterinis 
aliejus** 
Tolygiai užlašinkite 3‒4 
lašus abiejose pusėse 
išilgai stuburo.

 • Plunksna
 • Nugaros audinių 

stūmimas

D Kiparisų (Cypress) 
eterinis aliejus* 
Tolygiai užlašinkite 4‒6 
lašus abiejose pusėse 
išilgai stuburo.

 • Plunksna
 • Dviejų praskėstų pirštų 

metodas (Pjovimo judesys)

E Bruknuolių (Wintergreen) 
eterinis aliejus**  
Tolygiai užlašinkite 6‒10 
lašus abiejose pusėse 
išilgai stuburo.

 • Plunksna
 • Vita Flex sukimas 

nykščiais

F Mairūnų (Marjoram) 
eterinis aliejus**  
10‒15 lašų užlašinkite 
apibus stuburo ir ant 
įtemptų raumenų.

 • Plunksna

 • Masažas sukamaisiais 
plaštakų judesiais
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Raindrop masažo žinynas

G Aroma Siez eterinių 
aliejų mišinys**  
10 lašų tolygiai užlašinkite 
išilgai stuburo ir ant 
įtemptų raumenų.

 • Plunksna
 • Delnų slydimas

H Pipirmėčių (Peppermint) 
eterinis aliejus**  
Tolygiai užlašinkite 3‒5 
lašus abiejose pusėse išilgai 
stuburo.

 • Plunksna

 I  Valor eterinių aliejų 
mišinys*  
Tolygiai užlašinkite 10‒12 
lašų ant visos nugaros ir 
stuburo.

 • Plunksna

Įspėjimas: kai kurie aliejai klientui gali sukelti karščio pojūtį. Masažuodami visada galite naudoti aliejų V-6. Daugumą eterinių 
aliejų galima saugiai tepti tiesiai ant odos, tačiau rekomenduojama juos skiesti baziniu aliejumi.

* Galima naudoti neskiestą      ** Neskiesto naudoti negalima
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išorinė pėdos pusė vidinė pėdos pusėvyro ir moters
lytiniai organai

 

 

 

 

Hipo�zė

Smegenys

Kankorėžinė 
liauka

Skydliaukė

Prieskydinė 
liauka

Petys

Užkrūčio 
liauka

Stuburas

Antinkstis

Skrandis

Tulžies pūslė

Skersinė žarna

Plonoji žarna

Tiesioji 
žarna

Stuburgalis

Sėdmeninė 
dalis

Nusileidžiančioji 
storoji žarna

Šlapimo 
pūslė

Plaučiai

Kepenys

Inkstai

Akloji žarna

Kylančioji
Storoji žarna

Akys

Ančiai

Ausys

Širdis

Plaučiai

Inkstai

Blužnis

Kasa

Akys

Ančiai

Ausys

A priedas. Vita Flex pėdos schema
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Dešimt Vita Flex etapų (darbalapis)

1.  Pradėkite nuo dešiniosios kojos, 
vidinės blauzdos dalies. Judėkite 
vidine dalimi žemyn, apimdami 
dešiniąją kulkšnį – PROSTATOS 
sritį, ir pereikite prie stuburgalio 
pėdos taško. Pakilkite į STUBURO 
sritį, iki nykščio.

2.  Virškinimo sistemai aktyvinti 
masažuokite dešiniąją pėdą už 
išorinės kulkšnies, pasiekdami 
DEŠINIĄJĄ KIAUŠIDĘ (Achilo 
kulną), judėkite žemiau kulkšnies 
ir nusileiskite į kylančiosios 
storosios žarnos sritį.

3.  Tęskite masažą KYLANČIOSIOS 
STOROSIOS ŽARNOS srityje iki 
mažylio piršto.

4.  Pereikite per SKERSINĖS 
STOROSIOS ŽARNOS 
sritį dešiniojoje pėdoje ir 
tęskite kairiosios pėdos 
skersinės storosios žarnos 
srityje. Nusileiskite prie 
NUSILEIDŽIANČIOSIOS 
STOROSIOS ŽARNOS srities 
(kairioji pėda) ir judėkite skersai 
kulno; palieskite SĖDMENŲ 
sritį ir užbaikite GALUTINIU 
ŽARNYNO TAŠKU.

5.  Pakartokite masažą su kairiąja 
pėda žemiau išorinės kulkšnies 
KAIRIOSIOS KIAUŠIDĖS srityje, 
judėdami po kulkšnimi.
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 6.  Vėl pradėkite nuo kairiosios kojos 
vidinės blauzdos pusės, judėdami 
žemyn link vidinės kairiosios 
kulkšnies (ŠLAPIMO PŪSLĖ) 
link stuburgalio. Pereikite prie 
STUBURO srities ir tęskite iki 
nykščio.

7.  Kvėpavimo sistemos aktyvinimą 
pradėkite nuo dešiniosios pėdos 
iškilimo, nuo išorinės pusės link 
vidinės, paliesdami DEŠINIOJO 
PLAUČIO sritį. Tęskite kairiosios 
pėdos masažą nuo išorinės 
link vidinės dalies, paliesdami 
KAIRIOJO PLAUČIO sritį.

8.  Pradėkite nuo dešiniosios pėdos 
pirštų pagrindo (pėdos pakilimo 
viršutinės dalies), judėdami nuo 
išorinės link vidinės dalies ir 
apimdami DEŠINIOJO ANČIO 
sritį. Pereikite prie kairiosios 
pėdos pirštų pagrindo (pėdos 
pakilimo viršutinės dalies), 
judėdami nuo išorinės link 
vidinės dalies ir apimdami 
KAIRIOJO ANČIO sritį.

9.  Savo plaštakas uždėkite ant 
kliento kojos pirštų viršaus, 
kad jūsų pirštai būtų ties 
kliento kojos pirštų pagrindu. 
Pradėkite judėti nuo kojos pirštų 
pagrindo link pirštų pagalvėlių, 
ištempdami kaklelius. Pirmiausia 
dirbkite su dešiniąja pėda, tada 
su kairiąja, apimdami AKIŲ, 
AUSŲ ir SMEGENŲ sritis. 

10. BRONCHAMS aktyvinti 
masažuokite pėdos viršų tarp 
kaulų šalia pirštų. Pirmiausia 
dirbkite su dešiniąja pėda, 
judėdami nuo išorinės link 
vidinės dalies. Pakartokite tą patį 
su kairiąja pėda, judėdami nuo 
išorinės iki vidinės dalies.

Jei jūsų plaštaka neapima 
nykščio, šią vietą galite 
masažuoti atskirai savo nykščiu. 
Įsitikinkite, kad judate nuo 
nykščio pagrindo iki pat nykščio 
pagalvėlės.
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