
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.
 
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.

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.



SPRAYS - voor innerlijke stilte en energetische reiniging

BOUDHA OLIE / spray / Kom in je kern, maak verbinding, rust, stabiel en stilte. 
Bergamot FCF, Rozemarijn, Lavendel, Nardus, Chempaka, Angelica 
Boedhha staat voor een levensstijl. " Leven vanuit het hart" 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!” 

OPGESTEGEN MEESTERS - essences

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.

DIVERSEN - essence en spray

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!!

CAJEPUT “Neem de tijd en kom tot rust!”
Latijnse naam: Melaleuca Cajaputi   Land van herkomst: Indonesië  Winning: Waterdampdestillatie
Psychisch: Cajeput heeft een ontsmettende en kalmerende werking waarin je tot rust komt en de dagelijk-
se beslommeringen laat voor wat ze zijn. Deze olie heeft een kalmerende invloed bij hysterische en ner-
veuze mensen.



Mensbeeld: Het Cajeput-type is een gehaaste persoonlijkheid die als een wervelwind door het leven raast, 
bang om er iets van te missen. Hij neemt niet genoeg tijd om tot rust te komen. Lichamelijk maar ook gees-
telijk niet. Zijn denkpatronen verlopen net zo chaotisch als zijn levensstijl. Waar die onrust vandaan komt? 
Angst en innerlijke onzekerheid. Ga aan de slag om je denken tot rust te brengen en kom in contact met 
wie je werkelijk bent.
Lichamelijk: Allerlei infectieziektes van het ademhalingssysteem zoals keelinfecties, astma, bronchitis, 
hoesten en sinusitis. Bij griepklachten en hoofdpijn. Reumatische pijnen en artritis en spierpijn. Als toevoe-
ging in een crème, tegen acne of een vette huid kan cajeput gebruikt worden. Maak een balsem van bijen-
was met als toevoeging cajeput, lavendel en citroen en je hebt een natuurlijke stift tegen de gevolgen van 
insectensteken.
Contra-indicatie: Tijdens zwangerschap vermijden. Kan de huid irriteren.

ELEKTRO-STRESS OLIE   Grapefruit, Pinie, Petitgrain, Jeneverbes Berry, Laurier, Basilicum, Kamfer, Palo Santo  
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%

FOCUS    Voor momenten dat je er met je hoofd bij moet blijven.
Ingrediënten: Citroenmunt. Citroen, Rozemarijn, Jeneverbes hout, Latschenkiefer.
Een heerlijke frisse geur die je helpt om geconcentreerd te blijven tijdens bijvoorbeeld een lange auto reis of intensief 
denkwerk.
Gebruik de spray bijvoorbeeld in de auto als je een lange rit in het vooruitzicht hebt. Je kunt de spray gebruiken maar 
je kunt ook een druppeltje essence op een wattenschijfje doen en die in de buurt van de luchtcirculatie rooster leggen. 
Het aroma wordt dan in de auto geblazen. De ingrediënten zijn zo gekozen om een optimale alertheid te genereren.
Tijdens het studeren of langdurig werken achter een computer is de geurfrequentie ook zeer geschikt. Verdamp in een 
aroma lampje de geur. Let er wel op dat je een paar uur voor het slapen gaan deze geurfrequentie niet meer gebruikt. 
Je ligt anders naar het plafond te kijken!
Tip ideaal voor in je auto, handig als je een lange rit voor de boeg hebt.

INNERLIJKE RUST   Lavendel, Citroen, Palo Santo, Rozenhout, Tolubalsem alc., Patchouli  
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.

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.

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.



 

Etherische olie, massageolie - combinaties met massageolie etc. 

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 ransig 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.

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.

SINT JANS KRUID OLIE - Het kruid heeft getrokken in soja olie en bevat de geneeskrachtig stoffen van Sint 
Janskruid. Latijnse naam: Hypericum peforatum
Dit maceraat wordt gewonnen uit de bloemblaadjes van het Sint Janskruid. Van oudsher werd dit kruid ingezet bij het 
verzorgen van wonden, ontstekingen en brandwonden. Maar ook heeft deze olie een positieve werking op het zenuw-
stelsel. Je kan St. Janskruid capsulles innemen tegen depressies. Het zal ening tijd duren voor het resultaat merkbaar 
is (3 weken) maar is zeker een oplossing die te verkiezen is boven chemische kalmeringsmiddelen. Massage met 
deze olie is heel heilzaam bij PMS klachten, spanningen, onrust en overbelasting van het zenuwstelsel. Sint Jans-
kruid olie is naast een prachtige rustgever ook een olie die de hormoonhuishouding en de circulatie stimuleerd. Je kan 
voor een massage een verhouding gebruiken 1:10, de werking is net zo doeltreffend als dat je de olie puur gebruikt.

Prijzen:
Roll-on* 10 ml € 11,00    5 ml  € 6,00
Essences 10 ml € 15,00               5 ml  € 8,00            2 ml € 4,50   1 ml € 2,50
Auraspray 50 ml € 16,00 10 ml  € 5,00            5 ml € 3,50
Boeddha spray 50 ml € 16,00 10 ml  € 5,00          5 ml € 3,50
Clean energy spray 100 ml € 17,00 50 ml  € 9,50        10 ml € 3,50
Basis Massageolie vanaf 100 ml €   7,00     hieraan kunne essences aan toegevoegd worden
Jojoba olie vanaf 100 ml € 17,95      idem
Sesamolie vanaf 100 ml €   8,00      idem
Sint Jans Kruid olie 100 ml € 15,00 idem 

Olie voor voeten 10 ml incl. essence €   3,50  

* essence / spray / olie kan nog krachtiger en persoonlijk gemaakt worden door toevoegingen en combinaties!
   er zijn diverse mogelijkheden
* Door essences te mengen met basisolie of Jojoba ontstaat er een persoonlijke massageolie!       
 
Heb je vragen, wil je langskomen of wil je een demo/verkoop bij je thuis of wil je online bestellen. 
Neem vrijblijvend contact me me op via I: www.jouwbalanscoach.nl of T: +34 657 939 635

Love & Light  
Alexandra Langeveld

http://www.jouwbalanscoach.nl

