
Wij willen ons steentje bijdragen aan de 
stichting dōTERRA Healing Hands voor de 
verbetering van het leven van mensen die 
niet zo bevoorrecht zijn als wij. En het gaat zo: 

We geven jou een AromaTouch Handtechnique met etherische oliën. 
Dit duurt ongeveer 10 minuten en in vergelijking tot een gewone 
hand-massage gebruiken wij de dōTERRA-oliën: dit maakt een groot 
verschil in de toepassing! Als je wilt, kun je 5 Euro (graag meer!) 
doneren door een overschrijving op de donatierekening van de 
vereniging Helping Touch e.V. 

Spendenkonto Helping Touch e.V. 
IBAN: DE14 2135 2240 0179 2345 62         BIC: NOLADE21HOL

Of de persoon de handmassage geeft zal een donatie doen. De 
vereniging Helping Touch e.V.  maakt al het ingezamelde geld 
maandelijks over naar dōTERRA Healing Hands. 100 procent 
van het geld bereikt de mensen voor wie het bestemd is. 
DōTERRA neem alle administratieve kosten voor eigen 
rekening.

www.helping-touch.com

HET PROJECT HELPING TOUCH

dōTERRA Healing Hands brengt welzijn en hoop in de wereld door 
gemeenschappen over de hele wereld te voorzien van de juiste 
hulpmiddelen voor meer zelfredzaamheid. Met het verstrekken van 
microkredieten, toegang verlenen tot medische zorg, onderwijs, 
hygiëne en schoon water en de strijd tegen kinderprostitutie, 
worden mensen in staat gesteld om zelf te handelen en worden 
veel verbeteringen bereikt.

www.doterrahealinghands.org

DE STICHTING  
dōTERRA HEALING HANDS

Je kunt meer 
informatie en video’s 
over Helping Touch 

vinden op

WWW.HELPING-TOUCH.COM

DOOR DE KRACHT VAN AANRAKING MENSEN HELPEN



Breng 1 tot 3 druppels olie aan  
op de palm van de hand van de 
ontvanger en verdeel gelijkmatig 
over de hele hand.

1. BRENG DE OLIE AAN

Gebruik je duimen om door alle vijf 
de zones van de hand te werken. 
Begin in zone 1, plaats je duimen op 
de bovenkant van de hand van de 
ontvanger, aan het begin van de pols, 
en werk met wisselende duimen door 
zone 1, tot aan de vingertop. Herhaal 
deze procedure in alle vijf de zones, 
drie keer in elke zone.

4. PINPOINT ZONE-ACTIVATIE

2. HAND RUGZIJDE WEEFSEL STRETCH

1. Met de handpalm van de ontvanger
naar boven gericht, pak de pols vast
met één hand.

2. Gebruik je vrije hand om het weefsel
tussen elke vinger van de hand naar de
vingertoppen toe te rekken, door het
weefsel tussen je duim en wijsvinger
te pakken en naar de vingers toe te
glijden.

3. Herhaal dit proces drie keer voordat je
tussen de volgende vinger begint.

5. TUSSENVINGER-STRETCH

Draai de hand van de ontvanger met de 
palm naar boven en hou ze aan weerszijden 
vast, met je duimen bovenop. Gebruik 
je beide duimen om systematisch alle 
drie gebieden met matige druk in een 
cirkelbeweging, van elkaar af, door te 
werken. Start in gebied 1 en zorg dat je 
gelijkmatig door de gehele oppervlakte 
van elk gebied werkt.

1. Gebruik beide handen om de hand
van de ontvanger vast te houden met
de rugzijde van de hand naar boven en
met je duimen bovenop.

2. Gebruik je duimen om het
weefsel van de rugzijde van de hand
van het midden naar buiten toe te
stretchen, beginnend bij de pols
naar de basis van de vingers.

3. PLAATSELIJKE WEEFSEL STRETCH

ZO EENVOUDIG IS HET.




