REGNDROPPSTEKNIKEN
För hästar

I regndroppstekniken kombineras lätt beröring och massage med
kraften i eteriska oljor av allra högsta terapeutiska kvalitet från Young
Living Essentials Oil. Regndroppstekniken är ett fantastiskt redskap för
massörer och kroppsterapeuter, men är också utmärkt för
privatpersoner att utöva på familj, vänner och djur.
Regndroppstekniken för hästar





Stärker hästens immunförsvar
Hjälper till att justera ryggraden
Känslomässigt upplyftande och lugnande
För ömma muskler och för att detoxa systemet

Regndroppstekniken är en enkel och kraftfull behandling för hästen.
Det kan stärka immunförsvaret, lindra smärta längs ryggraden och i allmänhet
stärka hästen. Denna kurs ger en hästägare eller terapeut information och
förståelse både praktiskt och teoretiskt för att kunna utföra massagen själv. Det
ges även en introduktion och förståelse av eteriska oljor och hur de ska
användas terapeutiskt.
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.
Vetenskapliga studier har visat att många typer av skolios och ryggradsförskjutningar
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 terapeutiska oljor som
motverkar virus, bakterier och inflammationer kan man hjälpa kroppen att korrigera
förskjutningarna i ryggraden.

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.

1 dags utbildning, kurs datum 2013.
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Program för kursdagen






Inledning om Young Living Essentials Oils och bakgrunden till
Regndroppstekniken.
Genomgång av oljorna.
Genomgång och demonstration av behandlingstekniken.
Behandling genomförs av deltagarna
Vi avslutar med frågor och diskussion

Kursavgift: SEK 1500: - (inkl. moms) i Stockholm.
Betalas in på bankgiro nr. 5832-8493 senast 1 vecka innan kursen.
I kursavgiften ingår följande: Kursmaterial på svenska
Frukt och dryck och matig lunch macka, om du har någon mat allergi meddela
mig.
Förberedelser:
Inför kursen bör man köpa oljorna som ingår i Regndroppstekniken. Det finns två
alternativ. Dels kan man köpa ett Raindrop Kit (kostnad ca 1000 kr, räcker till 78 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 3000 kr, räcker till ca 22-24 behandlingar). Bra att även beställa lavendel
och Peace & Calming.
Detta bör man göra helst två veckor i förväg för att vara säker på att få oljorna i
tid till kursen. Oljorna beställs via oss om du är ny! kontakta Eva för hjälp att
beställa!
Ta med: 2 Stora tjocka badlakan. Regndroppsoljorna och en flaska vatten.
Anmäl dig till:
Eva Okeijn Coaching & Consulting, 070-647 99 90
E-mail: eva.okeijn@gmail.com, Ange namn, kontaktuppgifter och kursdatum.
AVBOKNINGSREGLER: 500 kr av kursavgiften återbetalas ej. Vid frånvaro som inte avbokats
senast 24 timmar före kurs debiteras totalt 60 % av kursavgiften.
Varmt Välkommen!

