REGNDROPPSTEKNIKEN BANBRYTANDE AROMATERAPI
I regndroppstekniken kombineras lätt beröring och massage med kraften i
eteriska oljor av allra högsta kvalitet från Young Living Essential Oils.
Regndroppstekniken är ett fantastiskt redskap för massörer och
kroppsterapeuter, men är också utmärkt för privatpersoner att utöva på
familj och vänner.
Regndroppstekniken utvecklades av Gary Young på 1980-talet.
Den bygger på hans forskning om eteriska oljor som antimikrobiska medel
samt på fascinerande information som han fått av en indianhövding från
Lakota Indian Nations i USA. Indianhövdingen berättade om hur man i
generationer har använt sig av en metod att hela kroppen från obalanser
och sjukdomar genom fjäderlätta strykningar längs ryggraden.
Denna gamla indianska tradition lade grunden till Gary Youngs utformning
och utveckling av Regndroppstekniken. Vetenskapliga studier har visat att
många typer av skolios och ryggradsförskjutningar kan orsakas av virus eller
bakterier som ligger ”sovande” längs ryggraden.
Detta kan orsaka inflammation, vilket i sin tur kan göra att svagheter
uppstår i ryggraden som kan leda till skolios och andra besvär.
Genom att applicera särskilda ekologiska oljor som kan vara välgörande
för kroppens självläkningsförmåga. De eteriska oljorna och massage tekniken
har en stärkande effekt på immunförsvaret och hjälper kroppen att bekämpa
oönskade bakterier och virus. Eftersom de eteriska oljorna även verkar på
känslocentrum i hjärnan via doft sinnet, är Regndroppstekniken också en
mycket välgörande behandlingsform för att avhjälpa oro, stress och
åstadkomma känslomässig läkning.

KURS I REGNDROPPSTEKNIKEN med Eva Okeijn
Datum: 13/2, 27/3, 10/4, 29/5, 19/6
Plats: Rapsgatan 3 i Stockholm.
Tid: Kl.9.00–17.00 För andra datum eller platser ring Eva för mer info.
Program för kursdagen
• Inledning om Young Living Essential Oils och bakgrunden till
Regndroppstekniken.
• Genomgång av oljorna.
• Genomgång och demonstration av behandlingstekniken. Deltagarna byter
behandling på varandra.
• Vi avslutar med frågor och diskussion Kursavgift SEK 1200: - (inkl. moms)
I kursavgiften ingår följande: Kursmaterial på svenska Fika, Frukt och dryck.
Till försäljning finns praktiska tillbehör. Kurslokal i Sthlm Förberedelser: Inför
kursen bör man köpa oljorna som ingår i Regndroppstekniken. Det finns två
alternativ. Dels kan man köpa ett
Raindrop Kit (kostnad ca 1600 kr, räcker till ca 8–10 behandlingar), som
innehåller alla oljor som ingår i Regndroppstekniken i flaskor om 5 ml. Och
dels kan man köpa oljorna separat i flaskor om 15 ml (ca 3700 kr, räcker till ca
20–25 behandlingar). Detta bör man göra helst två veckor i förväg för att vara
säker på att få oljorna i tid till kursen. Kontakta oss för hjälp att beställa oljorna!
Ta med: Ett lakan, en filt och en liten kudde Handdukar, 2 små, 2 mellan, 2
stora och dina oljor. (Massagebänk – du som har tillgång till en massagebänk,
ta gärna med den) Fråga först det beror på antalet deltagare.
Anmäl dig till: Eva Okeijn, tel. 070-647 99 90
E-mail: eva.okeijn@gmail.com, www.okeijn.se
Vänligen ange namn, kursdatum OBS! Anmälan är bindande
Se bokningsregler på www.okeijn.se

