AROMATOUCH
DIFFUSED KIT

BALANCE

AROMATOUCH

Groundende blanding med trænoter. Træer lever i

Olien for afslapning. Massage på flaske. Vi bliver i stand

nuet, så den bevidsthed kan vi låne. Træer er stabile

til at erstatte stivhed med fleksibilitet. Dette gælder

og har ikke travlt. Genial til overstimulering. Styrker

stivhed i både krop, sind og ånd. I takt med at stivheden

kontakten til underkroppen, vores rødder og planeten.

forlader vores system, så giver vi hjertet plads til at åbne

Balancerende modpol til typer, der er meget i hovedet

sig igen. Skaber cirkulation og flow i både krop og livet

og de højere luftlag. Typer der kommunikerer meget

generelt. Vi slapper af, åbner os og flyder i harmoni med

og har en tendens til at tale mere end de handler, så

universet. Ideel til urolige ben og ømme muskler.

de ofte lander i luftkasteller og dulmen med visioner.
Resultater lander, og visioner udleves fra en indre
styrke.

ONGUARD

LAVENDER

En blanding som giver beskyttelse både i relation

Beroligende. Styrker kommunikationen, så vi bliver i

bakterier, svamp, parasitter og virus. Styrker

stand til at kommunikere vores ægte tanker, følelser

immunforsvaret. Giver os styrken til at stå stærkt i

og behov. Derfor er lavendel også ideel til stress, der

os selv og sige ja og nej til det for os rigtige. Genial

handler om at forlade os selv. Styrker følelsen af at

til alle former for medafhængighed. Vi styrkes i at

være hørt, set og elsket. Lindrer spændinger. Ideel til

styre uden om negative valg og undgår derfor, at

søvn (20 % bliver dog meget snakkende). Genial til

kroppen skal håndtere de ødelæggende og

hud, brandsår, rifter, myggestik, solskader og kløe.

drænende konsekvenser af det.

til grænseoverskridende personligheder men også

Lindrer frygt og giver mod til at sige nej til negative
valg.

MALELEUCA

WILD ORANGE
Olien for Abundance. Den støtter os i forståelsen af, at der

Olien for energetiske grænser. Naturlig desinfektion.

er nok. Transformerer følelsen af mangel og knokleri. Vi

Ideel til medafhængighed og snyltende energier. Vi

inspireres til at få gang i harachakraet, der handler om:

bliver hurtigt drænede, når vi ikke har naturlige

Sjov, glæde, leg, spontanitet og positivitet. Olien lærer os at

grænser. Tea Tree styrker os i at slippe alle toner af

give og modtage uden regnskab. Vi forstår, at vi ikke

martyr- og redderenergi, som i sidste ende gør os til

behøver at hamstre, hvilket er essensen af mangelvibe.

ofre for os selv. Ideel til udslet, bumser, myggestik og

Resursetanker lander og inspirerer til løsninger, som vi

små sår. Parasitter, svamp, mug og skimmel. Fjerner

nemt kan handle på.

modstand og alt, som dræner os.

PEPPERMINT

DEEP BLUE

Opkvikkende olie som bringer glæde og lykkebobler.

En blanding som lindrer fysisk smerte. Vi har smerte,

Vækker krop, sind og ånd. Hjælper os til at flyde med

fordi vi presser os selv, og vi bliver pressede af smerte.

livet i et nærende flow i stedet for at holde fast og

Hjælper os til at mærke de smertefulde følelser, vi

forsøge at kontrollere. God til hovedpine og

forsøger at holde inde. Smerten slipper i takt med, at

spændinger. Nedsætter feber og hedeture. Lindrer

følelserne transformeres. Smerte indeholder altid en

køresyge og kvalme. Vækker alle sanser. Perfekt

historie og vejviser, og Deep Blue fungerer som en

“genstarter” om eftermiddagen. Genial til hikke.

kærlig rejseleder. Perfekt til “nybegyndere” inden for

Lækker i kaffe, kakao og hjemmelavet chokolade.

bevidsthed og kropsarbejde.

