
FEELINGS SET – Érzelmi kúra illóolajokkal 
 
Döntéseinket 99%-ban beszűkült látóterünk szabályozza, melynek az oka attól való félelmünk, hogy 
nem vagyunk elég jók! Ez egy negatívum a hitrendszerünkből.  
A Feelings szett segít abban, hogy felismerjük, feldolgozzuk és átalakítsuk hitrendszerünket. 
Alkalmazhatjuk kúraként, de akár egyenként is az egyes olajokat. 1-3 cseppet a bal tenyerünkbe 
cseppentünk, jobb kezünk mutató újjával szétdörzsölve az óramutató járásával megegyező irányban 
kenjük magunkra. Mindeközben ajánlatos tudatosan bánni önmagunkkal. Megengedni magunknak 
pl. egy kellemes pihenést. Több odafigyelést fordítani önmagunkra; Figyelni gondolatainkra, melyek 
az egyes illóolajok hatására előjönnek. Mi játszódik le bennem? Naplót vezetni. 
 
1.VALOR – bátorságot és biztonságot ad 
Legmagasabb a rezgése. Az energiakiegyenlítés olaja, hat a gondolatvilágunkra. 1-2 cseppet 
zuhanyzás után mélyen lélegezzük be, 1 cseppet a fejtetőre, vállunkra és talpunkra. Segít a helyünket 
a világban megtalálni. “Biztonságban és védelemben érzem magam.” 
 
2.HARMONY – antidepresszívum 
A 7 csakránkra aplikáljuk. Amikor az idegek túl vannak feszítve, a negatív gondolataink uralják 
elménket, depresszióba esünk. Lélegezzünk be tenyerünkből 1-2 cseppet, majd kenjük a csakráinkra 
(homlok, nyak, szív és solarplexus..), mert kiegyenlíti az egyes energiaközpontok működését. 
 
3.FORGIVENESS - megbocsájtás 
Saját magunknak, illetve másoknak megbocsájtani az egyik legnagyobb kihívás talán mindnyájunk 
életében. Ez az olaj segít minket ebben. „Bocsáss meg és felejtsd el anélkül, hogy a szituáció 
megismétlődne.“ „Akkor nem tudtam másképp.“ segítő megerősítés. 
Erősít abban, hogy újra higgyünk saját magunkban. 
Cseppentsünk 1-2 cseppet a jobb kezünkbe, lélegezzük be mélyen, és kenjük a SZOLARPLEXUS 
csakránkra. 
 
4.RELEASE – elraktározott bosszúságaink elengedése sejt szinten 
Minden tapasztalataink, legyenek azok pozitívak vagy negatívak, sejtjeinkben raktározódnak. 
A sejten belüli tapasztalataink nem ismernek időt! Ha itt és most egy bizonyos témával rezonálok, az 
azt jelenti, hogy még nincs igazán feloldva. A Release olaj segítségével „témáimmal” könnyebben 
tudok konfrontálódni, nem nyomom el őket tovább magamban. Van bátorságom hozzá, a velük 
kapcsolatos fájdalmakkal is „odanézni”. 
Cseppentsünk 1-2 cseppet tenyerünkbe, lélegezzük be, majd kenjük a máj és környékére (máj- a 
bosszúság és harag tárolója). 
 
5. PRESENT TIME – pénzügyi segítség 
Segít kivezetni a múltból és a mának élni. A Present Time segítségével könnyebben élhetünk a 
jelenben. Felhatalmazó illat. 
„Szabad, hogy egy nekem járó minőségi életet adjak magamnak.” “Tudásomat tovább adhatom 
azoknak, akiknek erre szükségük van.” 
“Ha egyensúlyban vagyok magammal, használom saját erőmpotenciálomat, így azokat az embereket 
vonzom magamhoz, akiknek tudásomra szert akarnak tenni.” 
3 cseppet tenyerünkben aktiválunk, belélegezzük, csuklóra, fül mögé és a csecsemőmirigyre kenjük. 
(Mellcsontrész).... pénzügyi segítség 
 
6.INNER CHILD – belső gyermekünkkel való találkozásunk 
Belső gyermeki énünkre figyelmet kell fordítanunk, ahelyett hogy elnyomnánk magunkban. Ha 
jelentkezik és mi nem fordítunk rá elég figyelmet, szomorúan a „sarokba ül” a nagyujjával a 
szájában... Ezért vegyük fel vele a kapcsolatot: 
Cseppentsünk 1 cseppet ebből az olajból a nagyújjunkra (aktiválja az érzelmi központunkat) és tegyük 
a szánkba. Közben 5 percen át egyenes hátgerinccel tegyünk lépéseket hátra felé. De cseppenthetünk 
a szív tájékára és közben lélegezzük be. 


