Regndroppsterapi
Tekniken går ut på att läkande, äkta eteriska oljor droppas ut på
fötter och ryggrad, som därefter masseras ut med fjäderlätta rörelser.
Den helande energin sätts igång genom att elektriska impulser
uppstår mellan fingrarna och reflexpunkterna. Detta stimulerar en
elektrisk laddning som följer nervsystemets vägar fram till en punkt
där det finns ett brott i den elektriska strömbanan. Sådana här brott
har visat sig vara relaterade till energiblockeringar orsakade av gifter,
trasiga vävnader eller syrebrist. Tekniken gör att svaga eller skadade
områden korrigeras, vilket resulterar i mindre stress, vilket i sin tur
tillåter ett snabbare och mer effektivt tillfrisknande/helande.
I regndroppsterapin ingår ett flertal eteriska oljor med läkande verkan.
De kommer från Young Living, som garanterar att oljorna är 100 %
rena och äkta.
I standardbehandlingen ingår:
Valor: En stärkande kombination av eteriska oljor (rosenträd, blå
renfana, frankincence, gran) som verkar både på det kroppsliga och
andliga planet. Valor balanserar elektriska energier i kroppen. Hjälper
oss att komma över rädsla, motstånd, ger oss styrka, mod, förtroende
och ökar vår självaktning. Kallas även en ”kiropraktor på flaska” då
den har samma frekvens som skelettet.
Oregano: Antivirus, balanserar matsmältningen, stärker vitala delar
av kroppen tex luftvägarna. Grundande och balanserande, stärker
känslan av säkerhet.
Timjan: Antivirusstöd och hjälper till vid mental och fysisk trötthet
efter sjukdom. Den är bra vid hosta och bronkit. Ger energi vid stress
och svaghet. Stärkande för bla immunförsvaret, luftvägarna,
nervsystemet och matsmältningssystemet.
Basilika: Bra mot magproblem, dåligt minne, mental trötthet och
avslappnande vid muskelkramp. Hjälper vid inflammationer.
Befrämjar ett öppet sinnelag.
Cypress: Förbättrar cirkulationen, öppnar andningsvägarna, hjälper
till vid svullna leder, åderbrock och celluliter. Lindrar kramp.
Stärkande och hjälpande vid en förlust, inger känsla av säkerhet.
Grundande och lugnande.
Vintergröna: Antiinflammatorisk och smärtstillande. Bra för både
ben, muskler och ledbesvär. Kan hjälpa vid ledgångsreumatism,
reumatism samt tinnitus. Höjer, öppnar och ökar medvetandet i
känselsinnet.
Mejram: Muskelavslappnande. Lugnar andningsvägarna, lindrar
kramp och migrän. Ger energi vid stress och svaghet.

Pepparmint: Antimikrobisk. Höjer och öppnar känselsinnet. Bra för
nerver, magproblem, feber, illamående, huvudvärk och muskelvärk.
Stimulerar cirkulationen, medvetandet och hjälper minnet.
Aroma Siez: 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: Oljeblandning av vetegroddsolja, vindruvsolja,
sötmandelolja, olivolja, björk, enbär, mejram, rödtimjan, vetiver,
pepparmint, eucalyptus och citrongräs. Lindrar muskelvärk,
sportskador, vrickningar och mindre svullnader. Den skapades genom
omfattande tester och används idag på Europeiska sjukhus.
V6 olja: oljeblandning av cocosolja, sesamolja, grapekärneolja,
mandelolja, veteolja, solrosolja och olivolja. Används för att späda ut
oljorna vid tex känslig hud.

	
  
	
  

