REGNDROPPSTEKNIKEN MED TWELVE OILS OF ANCIENT SCRIPTURE
(10 bibliska oljor i ett kit).
Oljor för helande, rening och helig smörjelse nämns över 1000 gånger i Bibeln.
Oljorna främjar hälsa, vitalitet och ett långt liv.
Oljorna riktar sig till alla system i kroppen på den fysiska, känslomässiga och andliga
nivån. 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.
De eteriska oljorna 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 doftsinnet, är Regndroppstekniken också en mycket
välgörande behandlingsform för att avhjälpa oro och stress och åstadkomma
känslomässig läkning.
Du får teori och praktik, du ger och får en regndroppsbehandling med de bibliska
oljorna som du bör ha för kursen, beställ innan eller be Eva om hjälp.
För att kunna gå denna kurs måste du gått en Regndroppstekniken kurs innan.
eva.okeijn@gmail.com , www.okeijn.se
Pris: 900 kr
Datum: 25/4, 16/5, 2021, 10.00–16.00, Solrosens Helhetscenter, Rapsgatan 3 i
Stockholm.
De oljor du behöver är:
kittet Oils of Ancient Scripture™ innehåller 10 oljor från de viktigaste växterna,
växtmaterialen och hartserna i Bibeln – från cypress (Jesaja 44:14) till Sarons ”ros”
(Höga visan 2:1). Detta kit är avsett att hjälpa dig att uppleva och njuta av de
underbara dofterna och de spännande historierna runt dessa värdefulla eteriska oljor

och innehåller uppfriskande dofter som myrten och cederträ samt mättade dofter
som frankincense och myrra.
Kitet Oils of Ancient Scripture innehåller 10 rena oljor i 5 ml flaskor:
Aloe (Royal Hawaiian™ Sandalwood): Nikodemos tog med sig aloe, som anses vara
väldoftande sandelträ, till Jesus. (Johannes 19:39)
Cassia: Kassia var en viktig ingrediens i rökelsen som användes i templet. (Psaltaren
45:8)
Cedarwood: Libanons cedrar var kända för sin hållbarhet och de användes till att
bygga Salomos berömda tempel. (Första kungaboken 4:33)
Cypress: Denna olja extraheras från cypressen, som har ett så hållbart virke att
cypressdörrarna i Peterskyrkan i Rom inte visar några tecken på försämring efter 1200
år. (Jesaja 44:14)
Frankincense: Det hebreiska ordet för frankincense, levonah, används i Bibeln 22
gånger, vilket gör det till ett av de mest kända materialen i Bibeln. (Höga Visan 3:6)
Hyssop: Bibliska hänvisningar till denna växt antyder att den användes i riter och
ritualer för rening. (Psaltaren 51:7)
Myrrh: Myrra var en viktig ingrediens i Moses heliga smörjelseolja och värderades högt
av bibliska personer som Kung David och Salomo. (Ordspråksboken 7:17)
Myrtle: Myrtengrenar används under den judiska högtiden sukkot, som vanligen
översätts till lövhyddohögtiden. (Nehemja 8:15)
Onycha: Bensoe var en ingrediens i den rena och heliga parfym eller rökelse som
Herren bad Moses att tillverka. (Andra Mosebok 30:34)
Sarons ros (Cistus): Klipprosen har en söt, honungsliknande doft och kan vara den
blomma som kallas för Sarons ros. (Höga Visan 2:1)
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