REGNDROPPSTEKNIK- avslappnande behandling
Regndroppsteknik är en välgörande och avslappnande behandling med rena eteriska oljor
från Young Living.

Vad är Regndroppsteknik?
Regndroppsteknik integrerar Vita Flex-tekniken och lätt massage med nio rena terapeutiska
eteriska oljor. Oljorna masseras dels under fötter dels ”droppas” som regn ca 20-30 cm
ovanför ryggraden och arbetas in med olika tekniker som fjäderliknande strykningar, Vita
Flex-teknik mm utmed ryggraden upp till nacken. Oljorna som används har höga
antibakteriella egenskaper. Kombinationen av dessa oljor ger synergieffekter som angriper
toxiska ämnen och bakterier som finns mellan ryggraden och musklerna.
Behandlingen är kraftfull men samtidigt skonsam.

Hur går en behandling med Regnsdroppsteknik till?
Du ligger först på rygg och får en energibalansering genom oljan Valor och mina handflator
mot dina fotsulor. Därefter masseras sju oljor in med Vita Flex-tekniken under fotsulorna på
reflexpunkterna för ryggraden.
Du får sedan lägga dig på mage och oljorna ”droppas” en och en utmed ryggraden och
masseras in med fjäderliknande strykningar, Vita Flex-teknik och lättare massage.

Hur fungerar de eteriska oljorna?
Varje enskild eterisk olja har sina specifika terapeutiska egenskaper som tillsammans med
de andra oljorna hjälper till att återställa balans i kroppen. När oljorna absorberas i
ryggraden förstärks alla nerv- och motoriska funktioner. Ryggraden fungerar som en
motorväg eller träffpunkt där alla nerver utgår ifrån, eller anslutar till och kontrollerar
funktionerna av våra organ, körtlar och andra system i kroppen. En behandling med
Regndroppsteknik är djupt avslappnande samtidigt som den är renande. Doften av oljorna
påverkar även sinnet och känslorna.
Oljorna är kraftgivande gåvor från växtriket som verkar återställande på kropp, själ och
sinne.
I en behandling med Regnsdroppsteknik ingår följande nio eteriska oljor:
Valor, Oregano, Timjan, Basilika, Cypress, Vintergröna, Mejram, Pepparmint och Aroma
Siez.

För info och bokning av behandling kontakta
Eija Koivisto, eija@livefengshui.se, 070-2577238

VALOR
Frekvensen av denna oljeblandning (Rosenträd, Blå Renfana, Frankincense, Gran) är den samma som vår
ryggrad, skelettet. Den balanserar elektriska energier i kroppen. Den gör att vi kommer över rädsla och
motstånd, ger oss styrka, mod, förtroende och ökar vår självaktning. Valor kan användas under fötterna,
även under en babys fötter, på kroppen som en parfym samt i doftspridare (kalluft).

OREGANO
Antivirus, balanserar matsmältningen och stärker vitala delar av kroppen. Grundande och balanserande,
stärker känslan av säkerhet.

TIMJAN
Antivirus, hjälper till vid mental och fysisk trötthet efter sjukdom. Bra vid hosta och bronkit. Ger energi vid
stress och svaghet.

BASILIKA
Bra mot magproblem, dåligt minne, mental trötthet (överansträngning) och avslappnande vid
muskelkramp. Antiinflamatorisk. Befrämjar ett öppet sinnelag.

CYPRESS
Förbättrar cirkulationen, öppnar andningsvägarna, hjälper till vid svullna leder, åderbråck, celluliter. Lindrar
kramp. Stärkande och hjälpande vid en förlust, inger känsla av säkerhet. Grundande och lugnande.

VINTERGRÖNA
Antiinflamatorisk och smärtstillande. Bra för både ben, muskler och ledbesvär. Kan hjälpa vid
ledgångsreumatism, artrit samt tinnitus. Höjer, öppnar och ökar medvetandet i känslesinnet.

MEJRAM
Muskelavslappnande. Lugnar andningsvägarna, lindrar kramp och migrän. Ger energi vid stress och
svaghet.

PEPPARMINT
Antimikrobisk. Höjer och öppnar känslesinnet. Bra för nerver, kan hjälpa mot feber, illamående, huvudvärk
och muskelvärk. Arbetar bra med andra oljor. Stimulerar cirkulationen, medvetandet och hjälper minnet.

AROMA SEIZ
En oljeblandning av basilika, cypress, mejram, lavendel och pepparmint. Avslappnande och lugnande.
Lindrar spända, ömma, trötta och värkande muskler som resultat från sportskador, trötthet och stress.

ORTHO EASE
Innehåller vetegroddsolja, vindruvsolja, sötmandelolja och olivolja. Björk, enbär, mejram, röd timjan,
vetiver, pepparmint, eucalyptus och citrongräs. Lindrar muskelvärk, sportskador, vrickningar och mindre
svullnader. Den skapades efter omfattande tester och används idag på europeiska sjukhus.

V6 OLJA
Denna oljeblandning eller annan oparfymerad olja kan användas för att späda ut de oljor som är höga i
phenoler, som orsakar överdriven värme eller rodnad. Denna vegetabiliska oljeblandning består av
cocosolja, sesamolja, grapekärneolja, mandelolja, vetegroddsolja, solrosolja och olivolja.

