
KOM IN JE KRACHT -  
Met unieke helende en natuurzuivere geurfrequenties

Het is intussen bekend dat geuren een positief effect hebben op het lichaam.  
Etherische oliën worden ook wel aromatische of essentiële oliën genoemd.

* Etherisch omdat ze vluchtig zijn;
* Aromatisch omdat ze geuren;
* Essentieel omdat ze het wezenlijke bestanddeel van een plant vormen.

Eeuwen lang worden etherische oliën gebruikt als ondersteuning bij ziekten, gezondheid en verbeteren stemmingen. 
Ongeveer 60 jaar geleden gaf de Franse chemicus René Gatfosse aan het behandelen met etherische olie de naam 
Aromatherapie. De inhoud van de geurfrequenties van DGL bestaat uit alleen plantaardige grondstoffen van hoge 
kwaliteit en waarvan bekend is dat de winning geen schade heeft veroorzaakt aan mens, dier en natuur!
Op emotioneel, energetisch en spiritueel niveau hebben de essentiële oliën een verbluffend effect.

etherische olie, essences, rollers, spray en gepersonaliseerde massageolie.

Werken met essentiële olie

* brandertje: 5 tot 8 druppels en wat water in een brandertje. De moleculen van de olie zullen via de luchtwegen het 
   lichaam in gaan. Voor andere huisgenoten is dit niet erg. Net als homeopathie, baad het niet schaad het niet.
* massage olie: per 50 ml basis-, sesam-of amandel olie 10 druppels essence olie. Masseer hiermee    
  de voeten en onderbenen of een hele lichaamsmassage kan natuurlijk ook. GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK 
* bad of voetenbad: een vol bad 1 kop dode zeezout, (Himalaya, dit is energetisch reinigend) een flinke scheut   
  basisolie en 15 tot 20 druppels essence olie. In het klein = voetenbad; zout, groene klei, paar druppels olie  
* handen: 1 of 2 druppels op je handen en wrijf dit in de handen. Houd je handen bij je gezicht en adem diep in.  
  vervolgens kun je je handen aan de voor- en achterkant van het chakra leggen. Laat je handen even rusten.
* wattenschijfje / zakdoekje: met een druppel olie op het betreffende chakra. en via Reiki (op/naast hoofdkussen)
* in broekzak / proefje, hangertje, steen: pak het af en toe en ruik aan het flesje, hangertje of steentje  

* Werken met auraspray’s
* De aurapsra’s werken vooral in op het energetische lichaam.  

Spray met gesloten ogen de gekozen geurfrequentie over je heen. Laat de nevel even over je neerdalen en wees je 
bewust wat er gebeurt. Dit kan zo vaak als je nodig vindt. De auraspray’s kunnen ook worden gebruikt in je leefom-
geving. Voel en ervaar de kracht ervan!

Werken met de roll on
* De roll on is een product voor onderweg. De roller bevat Jojoba olie met daarin een geurfrequentie. Breng de roll on 
aan op de polsen, achter in de nek in het kuiltje of onder de voeten. Kan ook op de desbetreffende chakra.

Transformatie essence voor de 7 chakra’s

Een trilling verhogende essence die je helpt je leven te transformeren! Deze tijd vraagt van de mensen een enorme 
energie verhoging. Hierdoor ontstaan er klachten die niet direct een aanwijsbare oorzaak hebben zoals lusteloosheid, 
moe en moeilijker slapen. Deze lijn is speciaal ontwikkeld om dit proces te ondersteunen. Vastgelopen structuren zijn 
op energetisch niveau goed terug te vinden. Met de trilling van deze essences kun je snel en effectief de blokkades en 
verstrengelingen die in de chakra's zijn ontstaan losmaken. Je energie kan weer stromen en je scheppende vermogen 
zal toenemen. Het leven kun je weer prettig invullen zonder belemmeringen die zijn ontstaan in onze "oude" tijd.

Welke essence past het beste? 
* Ruik en wacht de reactie af. Vind je een bepaalde geur niet lekker, vaak is dit de olie waar je juist behoefte aan hebt. 
* Pendelen. Laat het onderbewustzijn via jouw pendel een keuze maken. 
* Touch for health. 
* Kies op gevoel uit, eerste impulsen zijn vaak de juiste.
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Transformatie essence zijn er voor de 7 chakra’s:  
Wortelchakra    = wortel / stuit = basis; Het recht om er te zijn! (recht om te hebben, veiligheid etc.)  
Dit centrum verbindt ons met de fysieke wereld, met vitale energie, vastberadenheid, zekerheid, het scheppende, zelfhandhaving, 
concentratie  
Kleur: Rood  
Plaats:Tussen de anus en genitaliën, verbonden met stuitbeen, opent zich naar beneden  
Trefwoorden:Levenskracht, slaap, onderbewustzijn, de lichamelijke wil tot het bestaan  
Emotie: Angst 
 
Etherische olien: Arve-den, Basilicum, Cederhout, Citronella, Roomse kamille, Kruidnagel, Mirre, Patchouli, Sandelhout, Vetiver, 
Wierook, Ylang ylang  
Composities: Moeder aarde, Incarnatie essence, Levenspad essence, Kundalini, Nataal, Rood
Heiligbeenchakra   = heilig been = beweging en emoties; Het recht om te voelen! (ook seksualiteit) 
Het centrum van authentiek, ongefilterde emoties, seksuele energie, scheppende kracht 
Kleur: Oranje  
Plaats: Op het bovenste deel van het heiligbeen  
Trefwoorden: Begeerte, jaloezie, lust, heden en toekomst, voortplanting  
Emotie: Onzekerheid, Schaamte

Etherische olien: Jasmijn, marjolein (sluitende olie), sandelhout, venkel, Ylang-Ylang  
Composities: Dolfijnen olie, Innerlijk kind, Existentie olie diverse mogelijkheden, Oranje

Zonnevlechtchakra   = zonnevlecht = wilskracht; Het recht om te handelen! (macht, groei, doorzetten) 
Omzetting van het grofstoffelijke in het fijnstoffelijke, lichamelijke en geestelijke vertering,  nauw verbonden met gevoelens en 
stemming  
Kleur: Geel  
Plaats: Twee vingers boven de navel; opent zich naar voren  
Trefwoorden: Macht, eerzucht, verovering, vormgeving aan het bestaan  
Emotie: Kwaadheid, Schuld  
Etherische oliën: Bergamot, Citroen, Gember, Lavendel, Mandarijn, Rozemarijn, Sinaasappel  
Composities: Engel Jophiël, Michaël, Bescherming, Koorden olie, Geel  
 
Hartchakra   = hart = liefde / beminnen en bemind worden! (relaties aangaan, met jezelf, familie, partner) 
Vormt het middelpunt van de 7 chakra’s, begrijpen, ‘kern’ van het hart, zuivere alomvattende liefde  
Kleur: Groen  
Plaats: In het midden van het borstbeen, opent zich naar voren  
Trefwoorden: Liefde, Vereniging, Samenstromen, Overgave aan het bestaan  
Emotie: Liefde  
Etherische oliën: Geranium, Neroli, Roos 
Composities: Eigenliefde, Chamuël, Sandolpon, Zadkiël, Maria Magdalena, Koorden olie, Groen  
 
Keelchakra    = Keel = communicatie en creativiteit; Het recht om de waarheid te spreken en te horen! 
Centrum van het menselijke expressievermogen, van het woord, verdeling van scheppende energie  
Kleur: Lichtblauw  
Plaats: Tussen hals kuiltje en strottenhoofd, aan de voorkant, opent naar voren  
Trefwoorden: Uitdrukking, verfijning resonantie, uitspraak geven aan het bestaan  
Emotie: Verdriet, Leugen

Etherische oliën: Geranium, Lavendel, Oregano, Rozemarijn, Salie, Tijm en Petitgrain  
Composities: Spraakwaterval, Engel Uriël, Gabriël, Sandalphon, Koorden olie, Blauw

Voorhoofdchakra   = derde oog = zien; Het recht om te zien! (het grote geheel, overzicht, reflecties, wereld etc.) 
Kleur: Indigo  
Plaats: Een vingerbreedte boven de neuswortel, in het midden van het voorhoofd  
Trefwoorden: Spirituele ervaring, geluk, eenheid, inzicht in het bestaan en intuïtie  
Emotie: Dromerig, Illusie  
Etherische oliën: Cajeput, Eucalyptus, Jasmijn, Jeneverbes, Niaouli, Pepermunt, Rozemarijn, Vetiver, Kamfer,                       
                              Laurier 
Composities: Engel Raziël, Intuïtie essence, Violet, Walvis, Eenhoorn  
 
Kruin chakra     = kruin = weten;   Het recht om te weten! (kennis delen, dingend doen voor betere wereld) 
Kleur: Violet  
Plaats: In het midden boven op het hoofd; opent zich naar boven  
Trefwoorden: Kosmische eenheid, goddelijke ingeving, zuiver zijn, kosmische energie voor het bestaan  
Emotie: Zevende hemel, gehechtheid  
Etherische oliën: Jeneverbes, Mirre en Wierook 
Composities: Christuslicht, Kundalini, Jeremiël, Wit, Zilver, Goud en Kristallijn 

Jouw Balans Coach - Tel: +34 657 939 635   info@jouwbalanscoach.nl  - www.jouwbalanscoach.nl -  Kom in je Kracht



ROLLERS (roll-on) voor chakra’s en aura, bescherming, zelfvertrouwen en rust 

AURA PROTECT / Aura bescherming en rust   Bescherm jezelf tegen energieën en invloeden van buitenaf!  
Ook het weglekken van energie wordt tegen gegaan. Breng de roll-on op de binnenkant van de polsen of op de rand 
van de schedel, in het kuiltje ( de medula).  Je zult ervaren dat je energie compacter aanvoelt en dan je rustiger wordt. 
Zeer effectief en fijn! Ook zeer geschikt voor kinderen die hieperdepiep uit school komen, door TE open te staan voor 
de energieën van de klasgenootjes. Geef deze mee, zo kunnen ze naar behoefte de roller aanbrengen op de polsen.  
 
BREATH / frisse lucht - hoofdpijn    Een heerlijke verfrissende olie die door de menthol geur voor verschillende on-
gemakken kan worden gebruikt.  Ben je verkouden of heb je hoofdpijn rol de olie dan op je slapen. (let op dat het niet 
in je ogen komt!) Ook fijn is het om de roller in je handen te rollen en hou vervolgens je handen voor je gezicht. Adem 
vervolgens diep in. De olie zal je hoofd en luchtwegen verfrissen. 
Tip! Neem deze roller mee als je een lange auto rit gaat maken, dit verhoogt ook alertheid en concentratie!

CLEAR 5 / keelchakra   Speciaal geschikt voor problemen in het halsgebied die een uiting zijn zijn een onbalans van 
het keelchakra. De Roll on is direct te gebruiken op het keelchakra, aan de voorkant maar ook aan de achterkant!   
Bij problemen zoals: “- Chronisch kikkertje in de keel, kuchen etc. - Gevoel van een dicht geknepen keel  
- Nekpijn - Stuwing in het halsgebied, vaak zie je een kloppende keel/hals”. 
Al deze klachten kunnen een oorsprong hebben aan een energetische disbalans van het keelchakra. 
De roller geeft een heerlijk verfrissend en ruimtelijk gevoel in het halsgebied!  Een aanrader!!!

CONFIDENCE / Zelfvertrouwen   Vertrouwen of zelfvertrouwen wordt ondersteund door deze composities.  
Het maakt je sterker en je voelt je veilig. Geschikt voor ieder die gebrek heeft aan zelfvertrouwen, tijdens momenten 
van prestatie of voor het dagelijkse leven. Gebrek aan zelfvertrouwen kan je weghouden van je potentieel. Ontwikkel 
meer zelfvertrouwen en maak al je dromen waar! Een super roller voor al die kinderen en volwassenen die zich onze-
ker voelen en zichzelf terug trekken omdat ze een laag zelfbeeld hebben. Ook een prima TOOL om mee te geven als 
er toetsen moeten worden gemaakt.

EARTH / Aarde (1e chakra) gronden en recht op bestaan   De zeer gewaardeerde essence Moeder aarde is hierin 
verwerkt. Dit product kan op de voetzolen worden gerold voor het optimale resultaat. Op de polsen geeft net zo veel 
effect en in de knieholtes is ook een zeer goede manier.  Een geweldig product voor kinderen die onrustig zijn en door 
slechte gronding zich moeilijk kunnen concentreren. Door de Roll on bij zich te dragen en naar behoefte op de polsen 
te rollen zal het kind zich stukken prettiger gaan voelen en zich beter kunnen concentreren tijdens schooltijd!

PLEXUS PROTECT / Zonnevlecht (3e chakra) bij jezelf blijven en rust    Vooral bedoeld om de plexus solaris of te 
wel de zonnevlecht de sluiten. Door een te open zonnevlecht kan er veel energie weglekken, waardoor je je vermoeid 
voelt. Maar ook kun je het gevoel krijgen dat de wereld op je 'inbeukt'.  Een fijne roller om te gebruiken bij rusteloos 
slapen en veel dromen en nachtmerries. Je kunt dit product direct op de zonnevlecht aanbrengen. (bij de navel)

RELAX / hart (4e chakra) Palmarosa, lavendel, roomse kamille en petitgrain. 
Haalt angst weg, ontspant, maakt geduldig en vriendelijk. Werkt goed bij geestelijke uitputting en stress. 
Heerlijk om te ontspannen en een kalm en ontspannen hartchakra te krijgen. Neemt angst weg en de aangename 
geur laat je ontspannen en wegdromen. Je kunt het product aanbrengen op het hartchakra maar ook op de polsen. 
Ook fijn: rol de roller in je handen en hou vervolgens je handen bij je gezicht. Diep inademen en genieten van deze 
fijne geur.  Tip: op reis een heerlijke verfrissing. Brengt geduld en maakt vriendelijk. Wat je uitzend krijg je terug!

 
De rollers zijn makkelijk in gebruik.
Gebruik de roller op de pols, achter in de nek of op de plaats van de chakra.

Ook is het mogelijk om een gepersonaliseerde roller te bestellen.
De etherische olie die voor u van toepassing is wordt dan samengesteld in één roller.
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Spirituele regulatie  
BESCHERMING     Ingrediënten: Lavendel, Den, Geranium, Salie.   
Bescherming tegen alle soorten energie die als belemmerd worden ervaren. Voor mensen die last hebben van de 
energie van anderen of van plekken waar ze verblijven. Om je aura goed af te sluiten zodat je je veilig en beschermd 
voelt. Heel waardevol voor kinderen die de energie van anderen makkelijk oppikken en daardoor vermoeid of druk 
worden. (Hoogsensitief / Adhd). Ook heel goed bij slechte concentratie.

EIGENLIEFDE  Met: Rozenkwarts, Rozenhout, Lavendel, Honing, Bergamot, Patchouli, Chempaka, Roos. 
Hou van jezelf!    Als je geen eigenliefde meer hebt kun je ook niet geven aan een ander. Door gebrek aan eigenliefde 
ben je kwetsbaar. Je bent geneigd om liefde te zoeken buiten jezelf en anderen verantwoordelijk te maken voor jouw 
geluk. Hoe bedrogen kom je uit. Door je eigenliefde te ontwikkelen kun je beter voor jezelf gaan staan!  Een handige 
hulpmiddel is deze essence,spuit voor de spiegel met deze spray en kijk je zelf daarna diep in de ogen. En zeg tegen 
jezelf “IK HOU VAN JE, JE BENT GOED ZOALS JE BENT!”  
Let ook op de dialogen die je in je hoofd hebt, wat zeg je dan tegen jezelf? En vraag je dan af of je dit ook tegen je 
beste vriend(in) zou zeggen. Waarschijnlijk zou je het niet in je hoofd halen. Dus doe je zelf een plezier.

ENTITEITEN    Met: Lavendel, Zilverspar, Geranium, Salie, Basilicum, Laurier.   
Entiteiten en vreemde energieën loskoppelen en wegsturen! In je energieveld kunnen zich energieën hechten die niet 
van jou zijn. Deze kunnen op een onbewuste niveau veel invloed hebben. Met alle gevolgen van dien. Deze geurfre-
quentie helpt je om die energie los te halen uit je aura en je te beschermen voor nieuwe ‘besmettingen’. Bescherm 
jezelf en je omgeving en stuur tijdens het sprayen de energie die niet bij je hoort terug naar het licht.

FAALANGST     Met; Lavendel, Kamille rooms, geranium, Basilicum, Bergamot, Wierook, neroli en sandelhout. 
Kristallen: Zwarte toermalijn.    
Faalangst bijvoorbeeld bij examens, optreden in het openbaar, voor een groep spreken. Dit is een bekend gegeven. 
Mar veel vaker komt het onbewust voor. Door faalangst raak je passief, je durft geen nieuwe uitdagingen aan te gaan, 
bang om te mislukken. Hierdoor weerhou je je zelf om te groeien en alles uit je te halen.    
Gebruik een paar weken voor examen / presentatie moment. Tijdens de dag is de geur een grote steun voor je. 
Brand de essence in een brandertje of maak er een heerlijke massage olie van, Behandel vooral de voeten!  
Of een ‘Geuranker’; stel een succesvol moment voor, ga weer helemaal in dat gevoel, beleef je succes tot in iedere 
cel van je lichaam. Adem een paar keer diep in en uit terwijl je aan het flesje ruikt. Ieder keer als je deze geur ruikt be-
leef je je succesmoment. Herhaal die een aantal keer! En… succes hoor!

BALANS    Met: Patchouli, Vetiver, Bergamot, Mirte, Venkel, Cajaput, Benzoë en Cananga. 
Kristallen: Bergkristal  
Balans is belangrijk om op een positieve manier je leven in te richten. Je moet leren geven maar ook nemen. Je      
verstand en je gevoel in evenwicht, is een goed streven. Toch is het lastig om constant de balans te ervaren.  
Tijdens momenten van meditatie of gewoon bezinning kun je deze essence gebruiken. Maar maak er een heerlijke   
badolie van of een massage olie. Balans in je leven geeft evenwicht.

INCARNATIE    Met: Lavendel, Angelica, dragon, Bergamot, Citronella, Benzoë, Honing 
Veel mensen zijn niet goed geïncarneerd, dit kan door traumatische gebeurtenissen tijdens de zwangerschap of tij-
dens de geboorte. Door weerstand incarneren ze slecht waardoor lichaam en geest niet meer op één lijn staan wat 
uiteindelijk kan resulteren in zowel fysieke als ook psychische klachten. Een subtiel gevoel van heimwee en een ge-
voel dat het leven je tegenwerkt zijn klachten die vaak voorkomen. Vorm geven aan je leven lukt niet of is moeizaam. 
Vele ideetjes passeren in je gedachten zonder dat ze tot uitvoering worden gebracht. Goed te incarneren en je thuis 
voelen in je lichaam en hier op aarde, zal je leven weer doen laten stromen.  Deze essence ondersteunt om bewust te 
incarneren, trekt je in je lichaam en gaat je daar behaaglijk en veilig voelen.

INTUITIE     Ingrediënten: Benzoë, Bloedsinaasappel, Rozemarijn, Anijs Chempaka, Dille, Amethist en Citrin. 
"Ik help je aansluiten aan je gevoel."                     
Deze geurfrequentie zorgt ervoor dat het vertrouwen in je buikgevoel wordt opgebouwd. Luisteren naar je gevoel     
is de beste leidraad. Vaak horen wij een stemmetje in ons (innerlijke zijn), vervolgens negeren wij die en gaan we   
luisteren naar ons verstand. Door deze geur gaat je innerlijke stem spreken, je durft beslissen zonder tussenkomst  
van je ratio.
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KRACHT   Met: Citroenmunt, Rozemarijn, Tijm, Latschenkiefer, Petitgrain, Geranium en Basilicum. 
Kristallen: Rookkwarts      Kracht om voor jezelf op te komen. Of dat ene project voor elkaar te krijgen, of gewoon        
kracht om door een lastige periode van je leven te komen.  
Deze essence heeft die essentiële oliën in zich die je op zowel lichamelijk als op emotioneel en mentaal niveau    
kracht kunnen geven. Kracht net het steuntje in de rug dat je nodig kunt hebben in zware en vermoeiende tijden

KUNDALINI    Ingrediënten: Lavendel, Gember, Kardamon, Dille Patchouli, Blauwe avonturijn. 
“Kundalini energie kan weer vrij stromen!”      Als de Kundalini energie niet meer geleidelijk stroomt maar als een  
soort fontein boven het kruinchakra uitspuit kun je in een spirituele crisis terecht komen.  Je bent dan niet meer in je 
fysieke lichaam en je bent niet meer geaard. Deze essence helpt je terug te keren in je lichaam en beter geaard te 
raken.  Oplossen van blokkades, door emotionele gebeurtenissen ontstaan, kunnen met deze essence worden onder-
steund.

LOSLATEN   Met: Cananga, Lavendin, Mirre, Wintergreen, Peper, Kruidnagel, Cirtonella, Geranium en      
Bergamot     Kristallen: Sneeuwvlok Obsidiaan en Bergkristal    
“Dan moet je dat gewoon loslaten!” Makkelijk gezegd, moeilijk gedaan. Loslaten is de sleutel van persoonlijke groei!  
Loslaten vergt vertrouwen. Deze geurfrequentie zal je ondersteunen om dat wat je niet meer nodig hebt los te laten. 
Het geeft inzicht en schenkt vertrouwen. Door los te laten creëer je ruimte voor nieuwe en opbouwende dingen. Laat 
je niet meer tegenhouden door oude balast! 

TRANSFORMATIE   Met: Lavendel, Wierook, Wortelzaak, Latschenkiefer, Rozemarijn, Geranium en Sinaasappel.    
Kristallen: Girasol en Bergkristal      Deze compositie is speciaal voor mensen die ondersteuning kunnen gebruiken 
om het transformatieproces te doorlopen. Het gaat snel, dat is een feit! Met alle klachten van dien.  Vermoeidheid, 
slecht slapen of midden in de nacht wakker worden zijn kleine voorbeelden. Bij veel mensen volgen gebeurtenissen in 
rap tempo elkaar op. Deze essence helpt de grote sprong in de energetische trilleng van de aarde te ondergaan.

VEILIGHEID    Met: Geranium, Palmarosa, Wierook, Patchouli, Lavendel, rozenhout, Benzoë. 
Kristallen: Labadoriet.        Veiligheid is de basis voor een positieve manier van leven en om jezelf neer te zetten als 
krachtig en liefdevol mens. Als negatieve ervaringen deze basis veiligheid hebben ontnomen kan het leven heel be-
dreigend zijn. Veiligheid ervaren in jezelf is de basis van het opbouwen van zelfvertrouwen. Zo kun je Indrukken van 
het dagelijks leven opvangen en op een opbouwende en liefdevolle manier reageren, naar jezelf, maar ook naar je 
omgeving. Erg geschikt voor kinderen of volwassen die gepest worden of gepest zijn. 

ZELFVERTROUWEN    Met: Den Grove, Latschenkiefer, Lavendel, Vetiver, Dragon, Citroen en Bergamot. 
Kristallen; Tijgeroog.      Gebrek aan zelfvertrouwen of vertrouwen in het leven. Deze geurfrequentie ondersteunt het 
proces voor het opbouwen van meer zelfvertrouwen in het algemeen. Geschikt voor kinderen (en volwassenen) die 
het moeilijk vinden om zichzelf op een positieve manier neer te zetten.

I am Grounding    Ingrediënten: Bergamot, Rozemarijn, Benzoë, Patchouli, Vetiver. 
Gronding  olie zal je helpen de verbinding met de aarde te herstellen. Veel mensen zijn het contact met haar verloren 
en daarom niet goed gegrond. Dit niet gegrond zijn kan zich op verschillende manieren uiten.  
* Je kan je onveilig en onrustig voelen. 
* Heb je last van angsten?  
* Energie gestagneerd, niet goed afgevoerd, leidt tot hoofdpijn, niet goed concentreren / leren en vergeetachtig. 
* Het lukt niet om die dingen vorm te geven waar je naar verlangt. 
* Als je vaak te kampen hebt met geldproblemen of met andere basisbehoeften zoals werk en huisvesting. 
* Allerhande lichamelijke klachten die te maken hebben met het eerste chakra. 
* Slaapproblemen  
* Leef je teveel in je hoofd?  
* Ben je een dromer of een denker? Voel je je aan het einde van de dag uitgeput en leeggezogen, Moeder Aarde    
   zal je sterken in je energie. 
I am Grounding is in vele situaties een goede keuze om te gebruiken. Ook bij onrustig slapen of heel licht slapen    
kan deze olie uitkomst bieden. Door de grondende eigenschappen komt je energie weer goed in je lichaam.     
I am Grounding brengt ontspanning en een vredig gevoel.   

Jouw Balans Coach - Tel: +34 657 939 635   info@jouwbalanscoach.nl  - www.jouwbalanscoach.nl -  Kom in je Kracht



Healing colors  
 
De healing colors kunnen worden gebruikt tijdens de lichtkrans healing. 

DE HEALING COLOR ROOD     Ingrediënten: Palmarosa, Geranium, Lavendin, Bloedsinaasappel. 
“De eerste dimensie - De kleur Rood - De vorm Circel” 
Rood: Levensenergie, Daadkracht, Focussen, Energie hebben om de zielenopdracht uit te voeren, voor jezelf en je 
Eigenwaarde. 
Geschikt voor mensen die het lot in eigen hand willen nemen en zich niet meer willen laten leiden door angst.  
De rode energie zorgt ervoor dat je weer goed in je gronding komt en hierdoor je weer kunt verbinden met je Ziel op-
dracht. Geeft je focus om je levenspad te vervolgen zonder dat je wordt tegen gehouden door negatieve energie. 
Rood is ook geschikt voor kinderen die zich gefrustreerd en agressief uiten.

DE HEALING COLOR ORANJE     Ingrediënten: Sinaasappel, Mandarijn, Pompelmoes, Lavendel. 
“De kleur Oranje - De vorm Icosahedron  
Oranje: Emoties, Creatie, Sexuele energie, Warmte en gevoel van Verbonden zijn.  
Voor mensen, vooral vrouwen die een 'koude' buikzone hebben. De energie van het 2e chakra is vaak geblokkeerd 
waardoor het lastig is om jezelf neer te zetten. Een geblokkeerd 2e chakra heeft vaak ook lichamelijke klachten zoals 
menstruatie problemen, rugklachten, blaasproblemen. De geur is verwarmend en troostend en geeft vertrouwen. Het 
gevoel van eenzaamheid kan worden getransformeerd.

DE HEALING COLOR GEEL        Ingrediënten: Citroen, Neroli, Petitgrain. 
“De derde dimensie- De kleur Geel - De vorm Octahedron - Noot E” 
Geel: Vreugde, Levendigheid, Warmte, Vrolijkheid, Opbloeien, Wijsheid  
Voor energieën die donker en kil zijn, wanneer levendigheid is verstomd door zorgen en negatiever ervaringen. Om 
aan te sterken na een periode van ziekte en het energie peil om hoog te krikken.  
Bij mensen die angstig zijn en kinderen die gebukt gaan onder spanningen van bijvoorbeeld ruziënde ouders of ver-
wachtingen op school. Geeft een warme douche van zonneschijn en een rustig gevoel van geluk.

DE HEALING COLOR GROEN    Ingrediënten: Bergamot FCF, Citroen, Frangipani. 
“De vierde dimensie - De kleur Groen - De vorm Ster, Tetrahedron - Noot F 
Groen: Healing, Regeneratie, Evenwicht, Balans, Geborgenheid, Versterkt de stroom Levensenergie.  
Groen is diep en grondend. Om vanuit de kern van je zijn tot inzicht te komen, wat zorgt ervoor dat ik uit balans raak? 
Ondersteund een herstelperiode na onbalans. De Groene straal 'zet je weer aan' en zorgt voor de balans, in je li-
chaam, je geest en je energiesysteem. 
Een heerlijke geur die je kunt verdampen in een omgeving waar balans nodig is.

HEALING COLOR BLAUW     Ingrediënten: Rozemarijn, Sinaasappel, Lavendel, Chempaka. 
“De vijfde dimensie - De kleur Blauw - De vorm Kubus” 
Blauw staat voor: Vrede, bescherming, innerlijke rust, wilskracht en moed. Creativiteit en de drang om te creëren.  
Blauw, heeft verbinding met de Aartsengel Michaël. Ze schenkt moed en wilskracht om voor je zelf op te komen en 
vanuit jezelf je leven te creëren. Zo kom je tot je ware potentieel. Dit is de weg naar een gelukkig en vol leven.  
Deze Healing color is geschikt voor mensen die niet precies weten wat ze willen en kunnen.  
De Healing color Balauw legt verbinding met de 5e dimensie, de sfeer waar het Hogere Zelf verbining kan aangaan 
met de Engelen en Gidsen. Inzichten kunnen tot je komen en de Gidsen en Engelen geven je passend advies. 
Een heerlijke essence om te verdampen in bijvoorbeeld een yoga school.

DE HEALING COLOR VIOLET     Ingrediënten: Lavendin, Petitgrain, Chempaka. 
“De zevende dimensie - De kleur Violet - De vorm Dodacahedron” 
Violet: Transformatie, Oplossen van blokkades, Beperkingen en Karma. Violet staat voor Bevrijding. 
Hier vinden we de hoogste uitdrukking van liefde. Een prachtige essence om tijdens een healing te gebruiken. Vanuit 
universele liefde anderen ondersteunen in het proces van groei en zelfbewustzijn. 
Tijdens meditatie en bezinning een heerlijke olie om te verdampen!
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DE HEALING COLOR ROZE    Ingrediënten: Geranium, Zilverspar, Lavendel, Limoen, Rozenhout. 
“Roze staat voor Liefde.”Onvoorwaardelijke liefde, geborgenheid, compassie, overgave, eigenliefde, begrip en gena-
de.  
Kan vooral worden ingezet bij sessies die te maken hebben met scheiding en rouwverwerking. Ook ondersteunen van 
mensen met gebrekkig zelfbeeld en daardoor geen liefde voor zichzelf kunnen opbrengen. Ook als je liefde en de 
goede dingen van het leven niet kan ontvangen. Door Roze te gebruiken kan die trauma op een milde manier los ko-
men. Dit kan samen gaan met een stroom van tranen, maar dat is oké. Na het verwerken zal het leven een andere 
lading hebben die gepaard gaat met lichtheid en vrolijkheid.

DE HEALING COLOR ZILVER     Ingrediënten: Koriander, Rozemarijn, Geranium, Pompelmoes. 
“De Elfde dimensie - De kleur Zilver”    Het Galactisch centrum/ Kosmische moeder 
Zilver: het Vrouwelijk principe, Bescherming, Genade, Herkennen wat er achter de schijnbare werkelijkheid verborgen 
ligt. Vanuit het linkerbrein ervaren, het laat zich moeilijk in woorden vangen. 
Zilver is zacht en vrouwelijk en is daarom belangrijk voor diegenen die de vrouwelijke energie tot volle wasdom willen 
laten komen. Het begrip van geboorte en dood, de altijd doorgaande cycles. Alles wat er gebeurt in je leven heeft als 
doel je ziel te laten groeien. 
Zilver is in te zetten bij personen die te vast blijven zitten in hun 'slachtoffer'. Vergeving van anderen en jezelf!  
Een fantastische essence met een heerlijke fris warme geur, een must have voor ieder therapeut!

HEALING COLOR GOUD    Ingrediënten: Bergamot FCF, Chempaka, Rozemarijn, Palmarosa, Lavendin. 
“De Gouden straal is de sleutel tot het tijdperk van Licht.” 
Goud: Het mannelijke principe, pracht, rijkdom, volheid en welstand. 
De sleutel tot het tijdperk van licht. Het verhogen van het bewustzijn en het tot volle wasdom komen van de aarde. 
Gebaseerd op harmonie en liefde, begrip van hoe te creëren in integriteit, zuiverheid en zonder angst. 
Goed te gebruiken als afsluiting van een energetische healing. De gouden gloed werkt in op de aura en het wezen 
van diegene die wordt behandeld. Ook heerlijk om te verdampen tijdens een sessie of gewoon in je woonkamer.

DE HEALING COLOR WIT        Ingrediënten: Kamfer, Mirte, Rozemarijn, Tuberoos. 
“De zevende dimensie - De kleur Wit” 
Wit: Zuivering, Helderheid, Bevrijding, Vooruitzien, Kennis.  
Het zuiveren in de grootste zin van het woord, van ruimten en zelf gebieden. 
Een heerlijke energie en geur om een healing mee te beginnen. De dag uit de energie weg te strijken! 
En fijne en verfrissende geur die je kunt verdampen in je praktijk.

SPRAYS - voor innerlijke stilte en energetische reiniging

BOUDHA OLIE / spray / Kom in je kern, maak verbinding, rust, stabiel en stilte. 
Boedhha staat voor een levensstijl. " Leven vanuit het hart" Bergamot FCF, Rozemarijn, Lavendel, Nardus, Chempaka, Angelica  
Deze olie is heel grondend maar tegelijkertijd verbindend met alles wat er is. Je merkt dat je in je kern terecht komt en 
dat de energie om je heen, je aura zich naar je terug trekt. Je voelt je heel rustig en stabiel en stil. 
In stilte en tot grote inzichten komen die je verder helpen om je leven zo in te richten waar je ziel voor gekozen heeft. 
De geur is warm, kruidig en heerlijk om te branden of sprayen in een praktijk of een ruimte waar Yoga wordt gegeven.  
Spray de Boeddha over je heen, kom in je kern en wordt rustig. Je zult verstilling ervaren... HEERLIJK!

CLEAN ENERGY spray / energetische reiniging “Must have”. Jeneverbes, Salie, Rozemarijn, Latschenkiefer, Siberische den  
Last van oppakken van negatieve energie van je omgeving wordt verlost door één spraytje Clear energy. 
Een paar keer sprayen is doeltreffend voor het reinigen van de leefomgeving, kantoor of praktijk, erg gemakkelijk.  
De ruimte ruikt heerlijk fris en is schoon van zware en/of negatieve energie. Het gevoel dat de geur opwekt is werkelijk 
ook gebeurt.  Door toevoeging van Latschenkiefer, die sterk reinigend op de energie inwerkt, is deze spray een wel-
verdiende "zucht van verlichting".   
Testje! Laat een persoon gaan staan en bewust worden van zijn lichaam, hoe hij zich voelt en laat de ogen gesloten 
houden. Spray 1x boven het hoofd en 1x voor en 1x achter. Het geeft een gevoel van ruimte. Een heftige reactie kan 
zijn dat een persoon gaat ronddraaien. De energie wordt dan “herkaderd!” 
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Engelen essences 
 
De engelen essences zijn wondertjes in een flesje!  
Deze oliën zijn hoog in trillingsgetal en zullen je helpen samen met de betreffende engel de uitdagingen van het leven 
aan te gaan. Maak daarbij gerust gebruik van Engelen kaarten ed. Mediteer samen met de betreffende engel, brand 
een kaars en verdamp de olie in een brandertje in de ruimte.  
Door de olie bij je te dragen blijft je energie zich herinneren en de engel blijft naast je staan en begeleid je door de pe-
riode van uitdagingen heen.  Deze essences zijn ook goed om te combineren voor in een roller!

AARTSENGEL CHAMUEL     Bergamot, Tuberoos, Mandarijn Bio, Rozenhout, Kruizemunt, Mirre, Kaneel, Scharlei. 
“Met Uw hulp leer ik onvoorwaardelijk lief te hebben.” Deze engel heeft de trilling van het 3e lichaam, de roze licht-
straal en zoals we weten staat roze voor liefde, tederheid, maar ook van de liefde voor jezelf en je eigenwaarde. 
Chamuel is de beschermheer van partnerschappen, zowel levenspartner als andere intermenselijke relaties. Hij leert 
ons om ons over te geven en de echte nabijheid toe te laten. Voor die mensen die door gebeurtenissen zelf geen lief-
de kunnen tonen maar ook niet kunnen ontvangen. 
Chamuel leert ons vertrouwen te hebben in relaties zonder ons zelf steeds af te vragen waarom dit je toevalt.

AARTSENGEL GABRIEL   Ingrediënten: Honig, Geranium, Mandarijn Bio, Pompelmoes, Ylang Ylang. 
Gabriel is de hoeder van de 4e. lichtstraal die kristal wit van kleur is. Deze kleur staat voor zuivering, reiniging en 
waarheid. Roep de engel op met de olie als je tegen vastgelopen thema's aanloop. Op het basale gebied van niet we-
ten welke beslissing je moet nemen tot het uitzuiveren van karma en interpersoonlijke problemen.  
Gabriel houdt je de beroemde spiegel voor waardoor je tot herkenning komt en blinde vlekken zichtbaar worden.  
Hij zorgt voor het licht zodat jij je problemen beter kan begrijpen.

ENGEL JEREMIEL     Ingrediënten: Zilverspar, Lavendel, Limoen, Laurier. 
Staat voor "Transformatie"        Hij helpt bij het aangaan van positieve veranderingen.  
Tijdens het verwerken van emoties, het schenken van vergeving en het overzicht houden. Ook brengt hij een heldere 
blik als je je leven wilt overzien om zo veranderingen aan te kunnen brengen.

AARTSENGEL JOPHIEL   Ingrediënten: Geranium, Zilverspar, Lavendel, Limoen, Bijvoet. 
Aartsengel Jophiël helpt ons om toegang te krijgen tot onze innerlijke wijsheid en ons innerlijk weten. Hij is de hoeder 
van de 2e lichtstraal die is geel/ goud van kleur. De kleur straalt warmte uit en daarom is de Aartsengel Jophiël de en-
gel om aan te roepen als je last hebt van nervositeit en winterdepressies. Hij zal ons doen beseffen dat het goed is als 
wij ook in het licht mogen staan! Hij sterkt ons in ons geestelijke en spirituele rijpingsproces. Ook als je merkt dat je in 
starre meningen, veroordelingen en angst zit vast geroest. Het waarnemen is natuurlijk één ding, maar het oplossen is 
een andere. Vraag of Jophiël je wilt helpen om los te laten en je het vertrouwen te geven dat je als deze destructieve 
en tegenhoudende gevoelens niet nodig hebt. Een vrije geest en rust in emoties zijn ook jouw recht.

AARTSENGEL METATRON  Lavendel, Ylang, Mirre, Kardamon, Pompelmoes, Wierook, Palmarosa, Neroli, Cananga.                
"Met uw hulp breng ik mijn levensplan tot vervulling!" 
Metatron is de "Koning der Engelen" met zijn hulp kunnen wij ons levenspad herkennen! 
Hij is de hoeder van het witgouden licht dat staat voor transcendente en het transparante, goud duidt op totale veran-
dering. Hij helpt bij transformeren van ons persoonlijke levensplan. 
Als je iets heel intensief wenst en het verlangen blijft je bestoken dan is dat een teken, een deel van je levensplan 
wordt je gewaar. Dit zal als je dit echt wil, met hulp van het universum, worden bereikt. Vaak gaat dit gepaard met 
moeilijke opgaven en lastige leerpunten. Vaak gaan wensen pas na jaren van beproevingen en oefening in vervulling. 
Maar wat voor ons bestemd is…

AARTSENGEL MICHAEL   Ingrediënten: Lavendel, Honing, Neroli, Palmarosa, Rozenhout, Laurier, Pompelmoes.       
Aartsengel Michael is de hoeder van de eerste lichtstraal,de kleur is blauw.  
Blauw is de kleur van rust vrede en geborgenheid. Daarom helpt Aartsengel Michael je op een kalme manier door 
moeilijke situaties heen. Hij is het licht als we ons onzeker en angstig voelen. Hij trekt het goede aan en dat wat je niet 
nodig hebt aan situaties die je naar beneden trekken houdt hij op afstand. De Aartsengel Michael verteld je ook dat je 
je niet alleen op je verstand moet concentreren maar dat je ook je op je intuïtie kan vertrouwen. Je intuïtie is de lei-
draad van je leven, alleen je intuïtie brengt je naar je levenspad. 
Aartsengel Michael is ook een grote hulp bij de stervensbegeleiding.
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ENGEL RAGUEL      Ingrediënten: Lavendin, Latschenkiefer, Geraniun, Bloedsinaasappel. 
Staat voor "Harmonie" 
Brengt harmonie in relaties, welke dan ook en helpt misverstanden te voorkomen.

AARTSENGEL RAPHAEL    Ingrediënten: Jasmijn, Bergamot, Petitgrain, Chempaka, Honing. 
Aartsengel Raphael is de hoeder van de vijfde lichtstraal en heeft de kleur smaragdgroen. Deze kleur staat voor he-
ling, geestelijke wedergeboorte, medeleven en harmonie. Willen wij onszelf of anderen helpen te genezen roepen wij 
deze aartsengel aan. Laat samen met Raphael de smaragdgroene lichtstraal door je handen stromen als je bijvoor-
beeld een energiebehandeling geeft. Raphael brengt in balans alles dat is overhoopgehaald. Hij helpt onszelf terug te 
vinden op ieder niveau.  Een prima olie om te gebruiken tijdens sessies met cliënten

ENGEL RAZIEL     Ingrediënten: Pompelmoes, Wierook, Petitgrain, Dille. 
Staat voor Spirituele groei. 
Raziël helpt bij spirituele groei. Helpt spirituele en mentale blokkades te doorbreken. Ook een zeer goede essence om 
te gebruiken bij regressie en reïncarnatie therapie en dromen duiden.

ENGEL SANDALPHON      Ingrediënten: Den, Gernaium, Lavendin 
Staat voor "vreugde"    Een vrolijke engel die zorgt voor muzikanten.  
Als de blijheid en vrolijkheid ver te zoeken is roep dan Sandalphon aan, geniet samen met hem van een blij gemoed.

AARTSENGEL URIEL    Ingrediënten: Roos, Rozenhout, Alcohol 96%. 
"Met uw hulp laat ik vreugde toe in mijn leven!" 
Uriël is de hoeder van de zesde licht straal die een rood gouden kleur heeft. De kleur staat voor activiteit en daad-
kracht, pioniersgeest, hartstocht en energie. Het goud vertegenwoordigd de levensvreugde en optimisme. Uriël geeft 
je het gevoel van dankbaarheid en een positieve levensinstelling. Met een positieve levensinstelling kunnen we creë-
ren wat we ons voorgenomen hebben.

AARTSENGEL ZADKIEL    Ingrediënten: Neroli, Bergamot, Rozenhout, Petitgrain. 
"Met uw hulp vergeef ik en maak ik vrij!" 
Zadkiel is de hoeder van de zevende lichtstraal en heeft violet als kleur. De kleur staat voor verandering en transfor-
matie. Zadkiel is onze steun tijdens grote veranderingen, zoals scheiding door dood of echtscheiding, maar ook ver-
anderingen in werk of door verhuizing. Hij bevrijd on van datgene dat niet zijn oorsprong heeft in kosmische wetten. 
Hij maakt ons los van de energie van ons verleden dat ons nu zo belemmerd en zorgt voor een doorbraak en een 
nieuw begin.    Goed om te combineren voor boze buien, faalangst en onzekerheid

ENGEL ARIEL      Ingrediënten: Citroenmunt, Zilverspar, Hysop. 
Staat voor "Welzijn"      Zij zorgt voor fysieke hulp in de vorm van geld, huis en voeding.  
Ook is deze engel aan te roepen voor healing bij dieren.

CIRCLE OF ANGELS   
Een essence van alle engelen van de engelenlijn bij elkaar. Een heerlijke sensatie!

ENGEL AZRAEL   Ingrediënten: Zilverspar, Kruizemunt, Vetiver, Neroli, Gember. 
Staat voor "Troost"          Azraël brengt overleden mensen naar het licht en geeft troost aan de nabestaanden.  
Daarom wordt deze engel ook wel de engel des doods genoemd. Ook bij het verwerking van ander verlies, zoals ver-
lies van baan of partner door scheiding.

ENGEL HANIEL     Ingrediënten: Pompelmoes. Rozemarijn, Wierook, Jasmijn, Geranium. 
Engel Haniël staat voor "Vrouwelijke energie" 
Haniël is de engel om aan te roepen door vrouwen die tijdens hun menstruatie of de menopauze ondersteuning nodig 
hebben. Ook een goede olie om helderziendheid te ontwikkelen. 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OPGESTEGEN MEESTERS

LORD SINT GERMAIN    Ingrediënten: Lavendel, Rozenhout, Frangipani, Citroenmunt. 
Lord Sint Germain is de hoeder van de Zilver Violette vlam. 
Deze vlam wordt gebruikt om al de belastingen en negatieve energie weg te branden. Hierdoor worden we geschoont 
en kunnen zonder negatieve belemmeringen van ons leven genieten. 
Visualiseer een violette vlam en laat deze rustig door je aura en lichaam heen bewegen. Bij iedere blokkade die je niet 
meer nodig hebt vraag je aan Lord St Germain of het deze blokkade wilt verwijderen. Zie en voel hoe dit gebeurt. 
Adem een aantal keer diep in en uit. Doe een paar druppels in je handen en geef op je eigen manier een behandeling. 
Branden in je woonomgeving of praktijk zal zorgen voor een schone en heldere atmosfeer. Goed voor therapeuten.

CHRISTUS LICHT     Ingrediënten: Jeneverbes, Rozemarijn, Mandarijn, Bay Sint Thomas, Zilverspar. 
Een heerlijke lichte en tevens kruidige geur. De atmosfeer van je omgeving zal prachtig worden. Een aanrader! 
Deze geweldige therapeutische compositie laat je herinneren dat we allemaal voort komen uit die ene bron. Door al-
lerlei omstandigheden kan je die aansluiting zijn kwijtgeraakt en vergeten en voel je je ontheemd en alleen.  
Word weer bewust van je eigen christuslicht en voel hoe heerlijk het is om weer in verbinding te zijn me de plek waar 
je thuishoort!  Ideaal om te gebruiken tijdens healing en lichtwerk. Meditatie of gewoon in je woonomgeving.

ISIS     Ingrediënten: Pompelmoes, Jasmijn, Palmarosa, Kardamon, Anijs, Citroen, Kaneel, Kruidnagel, Prangipani. 
Isis had een beschermende rol. Ze had magische toverspreuken voor mensen in nood. Isis was de vrouw van Osiris, 
die zij dankzij haar magische kracht uit de dood deed herleven en de moeder van Horus. 
Zij vertegenwoordigd het moederlijke, zij beschermde haar zoon tegen de complotten van Seth, zodat hij de rechtma-
tige troon kon bestijgen. Zij vertegenwoordig het vrouwelijke, de intuïtie, de kracht van intentie en creatie.  
Deze heerlijke geur is heel goed te dragen als parfum. De enerigie en de geur zullen het vrouwzijn in je onderstrepen 
en naar boven halen.

DIVERSEN 

ABUNDANCE         Abundance betekend overvloed. 
Het toelaten van overvloed in de ruimste zin van het woord is niet voor iedereen vanzelfsprekend.  
Maar met de juiste intentie kan je alles dat je wilt naar je toe trekken. 
Ik zeg altijd " Breathe, Believe, Receive, it's all happening"! 
 
Ga zitten en zie voor je ogen wat je graag wilt hebben, begin met haalbare dingen, dus geen schip vol met geld! 
Voel in jezelf hoe het zou zijn als je dat wat je wilt bereikt hebt. Als je dit ziet en voelt kan het zijn dat je een dialoog in 
jezelf hoort opkomen. Luister er naar maar ga daar niet in mee... 
Adem dan diep in en uit en spray de spray met gesloten ogen over je heen en blijf bij het beeld wat je wilt hebben en 
voel hoe het voelt als je het zou hebben. Sta nu open om het te ontvangen!   Veel creatie plezier!!

KOORDENOLIE      Ingrediënten: Wierook, Geranium, Alcohol 96%        "Laat die verbinding los!"            
Koorden ontstaan als we iets van iemand anders willen.  Door te afhankelijk zijn, onze autoriteit afstaan, veiligheid 
zoeken bij de ander.  Als we niet zelfstandig zijn slaan we een koord uit, we verlangen energie van de ander, meestal 
onbewust.  Iets willen van een ander geeft ons energie. Als iemand iets van ons wil kost dat energie. 
Tijdens het geven van een sessie kan het voorkomen dat er energetische verbindingen lopen naar mensen of situaties 
waar de cliënt liever niet meer mee verbonden wil zijn. Deze olie kan dan gebruikt worden om deze verbindingen los 
te laten. Een paar druppels op de handen doen tijdens een sessie geeft extra kracht en laat bij client veel los.

ELEKTRO-STRESS OLIE   ontwikkeld om bescherming te bieden tegen allerlei elektro-stress factoren.  
Denk aan straling van een GSM maar ook van de thuistelefoon, televisie, wekker, Wifi, zendmasten etc. 
Ben je ook uitgeput als je te lang achter een computer zit? Onrustig slapen? Slechte concentratie?  
Je kind super druk omdat ze op school werken met een digibord? Een onrustig ondefinieerbaar gevoel?  
Zelfs vage klachten waar geen lichamelijke oorzaak voor te vinden is kan veroorzaakt worden door elektro-stress. 
De olie is speciaal bedoeld om jezelf te reinigen en te beschermen tegen deze straling.  
Hoe kun je het gaan gebruiken? Doe een druppeltje op je handen en wrijf dit bijvoorbeeld door je haren. 
Leg een watten schijfje + paar druppels neer op plek waar veel straling is. Bijv. naast computer als je er gaat werken. 
Vermoeid door elektro-stress?... neem dan een voetbad met Himalaya zout en 2 tot 5 druppels elektro-stress. 
Maak zoutpotje van Himalaya zout, met zwarte toermalijn, bergkristal. Zet dit op een relevante plek en druppel daar 
naar behoefte 2 tot 4 druppels elektro-stress op.  
Met meting doormiddel van de Bio-tensor bleek dat de effectiviteit van de olie was verhoogd met bijna 1500%
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MEVR OVERGANG    Ingrediënten: Geranium, Pompelmoes, Jasmijn, Bergamot, Kamille.  
Door hormoonwisselingen door de overgang of bij PMS klachten.`
Voor alle vrouwen in de overgang die door verschillende hormonale schommelingen de slaap niet kunnen vatten. 
Deze heerlijke en troostende geur van Geranium, Jasmijn, Pompelmoes en Kamille zal je helpen om heerlijk te slapen 
en door te slapen.

INNERLIJKE RUST    
Innerlijke rust, geeft rust omdat de dualiteit minder ver uit elkaar komt te liggen. Het ontspant omdat we niet meer zo 
hard ons best hoeven te doen om de dualiteiten te overbruggen.

Existentie olie - voor blokkades, trauma’s en brengen van balans 
 
Existentie betekend ZIJN... door opgelopen trauma's kan je werkelijke wezen niet meer in het lichaam aanwezig zijn 
waardoor het leven niet optimaal kan worden beleefd. Tijdens therapie / healing kan dit probleem boven water komen. 
Door de energie van existentie essences kun je op een makkelijke manier de energetische blokkade transformeren. 
(soms gebeurt het door alleen het flesjes tegen de blokkade aan te houden). Door de hoge trilling kan de olie kan heel 
veel losmaken en een nawerking hebben die soms heftig is. LET OP: het is een heftige olie, niet om "zomaar even uit 
te proberen". Mogelijkheid om veel op te ruimen, opluchting..

Deze essence olie werken erg goed bij sessies en behandelingen!

EXISTENTIE ESSENCE, NATAAL 10 ml / tijdens het geboorteproces    Mandarijn, Patchouli, Jasmijn, Ylang, Pompelmoes. 
Tijdens het geboorte proces kunnen er verschillende trauma's ontstaan waardoor iemand in het latere leven veel be-
lemmeringen kan ondervinden. Door dit te onderzoeken en te verwerken kan het leven weer worden omarmt. 

EXISTENTIE ESSENCE, NATAAL 10 ml / zwangerschap, trauma in moederbuik verwerken
Ingrediënten: Bergamot FCF, Lavendel, Ylang Ylang, Kruidnagel, Chempaka, Koriander. 
Tijdens de zwangerschap kunnen er vele momenten ontstaan dat er een grote schok te verwerken is. Dit kan fysiek 
zijn, bijv. de moeder valt of betrokken bij ongeval. Ook op emotioneel en energetisch niveau kunnen er belastende 
situaties ontstaan voor het ongeboren kind zoals een moeder die abortus overweegt of geschokt is dat zij zwanger is. 
Tijdens sessies, terug voeren naar tijd waarin men in de moederbuik een trauma heeft opgelopen, kan deze geurfre-
quentie effectief mee helpen om dit trauma te verwerken. 

EXISTENTIE ESSENCE, CONCEPTIE 10 ml / kom in je ‘ZIJN’ - hef blokkades en trauma’s op 
ingrediënten: Rozenhout,Citroen, Geranium, Nardus, Frangipni, Petitgrain. 
Trauma's zijn regelmatig opgelopen in de periode van de conceptie. Vaak heeft het te maken met een weerstand dat 
iemand niet geboren wil worden. Hierdoor kan er in het leven een onbehagelijk en ondefinieerbaar gevoel aanwezig 
zijn. Een sessie op dit stuk samen met CONCEPTIE, geven de cliënt weer houvast in het leven. 
Een geweldige olie die niet mag ontbreken in je praktijk!

EXISTENTIE ESSENCE, FYSIEK TRAUMA 10 ml / allerhande trauma’s, soort rescue bij accuut trauma 
Ingrediënten: Rode Jaspis, Pepermunt, Kruidnagel, Dragon, Koriander, Kaneel. 
Bij allerhande trauma's die zich op fysiek niveau hebben plaatsgevonden en niet zijn verwerkt.  Ook een goede olie als 
een soort RESCU, bij acuut trauma. 

EXISTENTIE ESSENCE, PSYCHISCH TRAUMA 10 ml / trauma’s verwerken, hersenen in balans brengen
ingrediënten: Lavendel, Rozemarijn, Lemongrass, Bay Sint Thomas. 
Deze olie helpt om de traumatische ervaring op psychisch niveau te verwerken. Het voelt in het hoofd dat de linker en 
rechter hersenhelft in balans komen. Als een traumatische ervaring niet goed of voldoende wordt verwerkt, kan de 
ervaring ernstige belemmeringen veroorzaken waardoor het leven niet meer als aangenaam wordt ervaren. Doordat 
de hersenen de ervaring ergens anders "opslaan" wordt het trauma hanteerbaar en belemmerd het niet meer je leven.

EXISTENTIE ESSENCE, SEKSUEEL TRAUMA 10 ml / trauma’s oplossen
Ingrediënten: Roze Carneool, Mandarijn, Frangipani, Jasmijn, Neroli, Honing, Anijs, Ylang, Citroenmunt. 
Vooral bij vrouwen is een trauma ontstaan op dit vlak. Niet denken aan ernstige misdrijven, zoek in alle gebeurte-nis-
sen waar het onderlichaam trauma heeft opgelopen. Denk aan: “Ziekte in deze streek” - “Moeilijke en traumatisch ge-
boorte van kinderen” - “Dood geboorte” - “Geen kinderen kunnen krijgen” - “Seksuele intimidatie” enz. 
Veel blokkades kunnen oplossen met deze olie. Soms is voor de buik of onderrug houden van een flesje al voldoende!
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Etherische olie, massageolie - combinaties met massageolie etc. 

SESAMOLIE Latijnse naam: Sesamum indicuLand van herkomst: Afrika   Winning: RF 
Wordt vooral ingezet bij ontgiftende massages, de huid geeft de giftige slakken af en de olie zorgt er voor dat de ener-
giestroom van het lichaam zich hersteld. Door de olie au bain marie te verwarmen worden eiwitten en schadelijke en-
zymen vernietigd. De olie wordt heel vloeibaar, goed opgenomen door de huid en laat geen vette laag achter.  
Goed voor een ouder wordende huid, een huid die slecht doorbloed is en droge en schrale huid. 
TIP: Verwarm wat sesamolie en voeg een paar druppels moeder aarde etherische olie toe. Voor het slapen gaan je 
voeten en onderbenen insmeren en licht masseren. Je zult diep slapen en uitgerust weer wakker worden.

BASISOLIE    Je kan naar behoeft heilzame essentiele oliën toevoegen om het beoogte resultaat te behalen. 
Deze massage olie, opgebouwd met Koudgeperste oliën en geraffineerde oliën,  is een perfecte basis voor een mas-
sage met etherische olie. Goed voor de oudere huid en de zeer droge huid.   Een waar pareltje! 

Jojoba olie; Latijnse naam: Buxus Chinensis   Land van herkomst: Zuid Californië   Winning: KP 
Jojoba olie is een olie die niet snel rans wordt en als eigenschap heeft ontsteking remmend te zijn, daarom is deze 
olie goed in te zetten als je te maken hebt met huidproblemen zoals psoriasis en eczeem. Jojoba helpt een litteken 
goed te genezen en heeft van nature een zonnefactor 4, een prima olie om te verwerken in een dagcrème.

Prijzen:
Roll-on* 10 ml € 12,00    5 ml  € 7,00
Essences 10 ml € 16,00               5 ml  € 9,00            2 ml € 4,50   1 ml € 2,50
Auraspray 50 ml € 16,00 10 ml  € 6,00            5 ml € 3,50
Boeddha spray 50 ml € 16,00 10 ml  € 6,00          5 ml € 3,50
Clean energy spray 100 ml € 18,00 50 ml  € 9,75        10 ml € 2,95
Massageolie vanaf 100 ml €   7,25     hieraan kunnen essences toegevoegd worden a € 1,50 ml
Sesamolie vanaf 100 ml €   7,75       idem
Jojoba olie vanaf 100 ml € 21,50      idem

Olie voor voeten 10 ml incl. essence €   6,00  Setje Sesam olie en Gronding voor nachtrust   € 9,00

* essence / spray / olie kan nog krachtiger en persoonlijk gemaakt worden door toevoegingen en combinaties!
  diverse mogelijkheden
 
Door essences te mengen met sesam- of basisolie ontstaat er een persoonlijke massageolie!       

ENERGIEBEHANDELING  
voetenbad met essence & Reiki / Magnetiseren + voetmassage op Chakra’s gericht + essence    € 45,00    
inclusief flesje voetenolie met essence   
Als workshop minimum 6 personen =  35,00 PP  inclusief een lunch 

Locatie is Pedreguer.  De behandeling / workshop kan ook op locatie gegeven worden.    

                                  

Je kan ook terecht voor: 
- Full Body massage  
- Aromatherapy massage  
- Healing met aromatherapy 
- Coaching  
- Therapy 
- Readings 
- demo-dagen inclusief reading  
- Programma’s 
- Retreats
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Jouw Balans Coach:    
Alexandra Langeveld
Contactinfo:  
Tel: +34 657 939 635
email: info@jouwbalanscoach.nl
Internet: www.jouwbalanscoach.nl
Facebook: Jouw Balans Coach
+ Dance in Balance with Chakradance


