
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

Amestecurile de uleiuri 
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Armonie cu uleiuri esențiale 

ID 3537400 

 

Abundance O combinație specială de uleiuri pe care faraonii o foloseau pentru a 
atrage prosperitatea,  foarte eficientă pentru dizolvarea fricilor și 

manifestarea cu ușurință a abundenței, în toate formele ei.  

Aplicați o picătură pe încheietura mâinii și frecați încheieturile. 

Acceptance Ne ajută să acceptăm circumstanțele actuale, oricât de dificile sau 

neplăcute ni se par. 

Aplicați o picătură pe încheietura mâinii sau pe inimă. 

Awaken Un Master Blend creat din alte 5 amestecuri de uleiuri esențiale 
(Forgiveness, Harmony, Present Time, Dream Catcher și Joy), care ne 

deschide spre potențialul nostru cel mai înalt.   

Aplicați  o picătură pe pernă, pe cel de-al treilea ochi sau pe chakra 
coroană (în creștetul capului). 

Believe Amplifică încrederea și credința în noi înșine. 

Aplicați o picătură pe încheietura mâinii sau pe inimă. 

Brain Power Energizează și crește capacitățile cognitive pentru o mai bună 
concentrare și echilibru mental și emoțional. 

Aplicați o picătură la ceafă, pe gât, deasupra buzei superioare sau pe 
cerul gurii. 

Build your Dream Ne impulsionează să acționăm pentru a ne împlini visele.  

Aplicați o picătură pe tâmple. 

Clarity Aduce claritate și înțelegere atunci când trebuie să luăm o decizie sau 
avem de rezolvat o problemă.  

Inspirați din sticluță, difuzați sau aplicați o picătură pe cel de-al treilea 
ochi (aproape de centrul frunții). Precauții: uleiul Clarity este 
fotosensibilizant, prin urmare nu expuneți zona pe care ați aplicat uleiul 

la lumina directă a soarelui sau la razele UV timp de 24 până la 72 de 
ore. 

Common Sense Ne ajută să gestionăm provocările vieții ancorați în realitate, nu ”cu 
capul în nori”.  

Aplicați o picătură la ceafă, în zona occipitală (baza craniului). 

Dream Catcher Ne ajută să ținem persoanele, gândurile și influențele toxice la distanță, 

permițând lucrurilor pozitive să se manifeste pregnant în viața noastră.  

Aplicați o picătură pe pernă, pe degetul mare de la picior, pe cel de-al 
treilea ochi sau pe chakra coroană (creștetul capului). 
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Egyptian Gold Conține uleiuri biblice care amplifică abilitățile spirituale și intensitatea 
trăirilor din timpul rugăciunii. 

Aplicați o picătură la încheietura mâinilor și în spatele urechilor sau masați 

la ceafă și la tâmple. 

En-R-Gee Ne conferă energie și vitalite. 

Aplicați o picătură pe gât și pe zona glandelor suprarenale sau picurați ulei 
de-a lungul coloanei vertebrale.  

Envision Un ulei al manifestării – se folosește pentru amplificarea scopurilor și 
dorințelor.  

Aplicați o picătură la încheietura mâinilor sau pe cel de-al treilea ochi.  

Forgiveness Ne ajută să ne eliberăm, iertându-i pe cei care ne-au greșit. 

Aplicați o picătură pe inimă, în zona ombilicului sau unde vă ghidează 
intuiția. 

Freedom Calmează mintea și ne eliberează de traume emoționale și credințe 
limitative, penru a putea să ne atingem potențialul cel mai înalt. 

Pulverizați sau aplicați 1-2 picături acolo unde vă ghidează intuiția. 

Gathering Favorizează alinierea structurilor noastre energetice, permițând renunțarea 
la auto-sabotaj și realizarea mai ușoară a obiectivelor.  

Aplicați 1-2 picături pe inimă sau în zona ombilicului. 

Gentle Baby Se folosește pentru îngrijirea și binecuvântarea un nou-născut sau a 

copilului interior. 

Pulverizați sau aplicați o picătură pe inimă sau la încheietura mâinilor.  

Gratitude Ne ajută să transformăm resentimentele, regretele și amărăciunea în 
recunoștință profundă, din inimă. 

Aplicați o picătură pe inimă. 

Grounding Ne ancorează energia în corpul fizic. 

Aplicați câteva picături la ceafă, pe zona lombară sau pe tălpi.  

Harmony Ne echilibrează centrii energetici și aduce armonie în relațiile noastre, 
dizvolvând stările conflictuale.  

Pulverizați, aplicați o picătură pe fiecare chakră, pe inimă sau la încheietura 
mâinilor. Precauții: evitați acest ulei dacă sunteți predispus la atacuri de 

epilepsie.  

Highest 

Potential 

Ne stimulează să ne depășim limitele și să ne atingem potențialul cel mai 

înalt.  

Aplicați o picătură pe inimă, pe gât sau la încheietura mâinilor. 



 

 

 
Armonie cu uleiuri esențiale 

ID 3537400 

 

Hope Ne ajută să ne păstrăm speranța și să ne găsim calea, atunci când ne 
simțim blocați și nu știm încotro să mergem.  

Aplicați o picătură pe lobul urechilor, pe gât sau pe zona inimii.  

Humility Transformă aroganța și/sau nevoia de a avea mereu dreptate în smerenie.   

Aplicați o picătură pe fiecare umăr, pe inimă sau la încheietura mâinilor. 

Inner Child Ne ajută să permitem copilului interior să se manifeste plin de viață, jucăuș 
și amuzant. 

Aplicați 1-2 picături în zona ombilicului sau pe inimă. 

Inspiration Se folosește pentru stări mediumice (channeling), rugăciune, meditații și 

oricând avem  nevoie de creativitate și inspirație. 

Aplicați o picătură pe cel de-al treilea ochi. 

Into the Future Insuflă determinare și spirit de aventură, care ajută la deprinderea de trecut 
și depășirea temerilor legate de viitor. 

Aplică o picătură pe inimă, la ceafă sau la încheietura mâinilor. 

Joy Conține frecvența bucuriei, care încântă inima.  

Aplicați o picătură pe inimă. 

Live with 
Passion 

Ne ajută să devenim mai optimiști și crește pofta de viață. 

Aplicați o picătură la încheietura mâinilor, pe tâmple, pe piept sau pe frunte. 

Live your 
Passion 

Ne stimulează să ne acordăm permisiunea de a trăi cu pasiune și de a ne 
exprima adevărul.  

Aplicați o picătură pe inimă, pe gât sau unde vă ghidează intuiția. 

Light the Fire Ne impulsionează să acceptăm riscuri și provocări în viață. 

Aplicați o picătură la încheietura mâinilor, pe inimă sau pe tălpi.  

Magnify your 

Purpose 

Aduce mai multă claritate cu privire la scopul vieții noastre și ne ajută să îl 

manifestăm într-un mod grandios. 

Pulverizați-l singur sau în combinație cu uleiul esențial de Portocală sau 

aplicați o picătură acolo unde vă ghidează intuiția. 

Motivation Ne ajută să renunțăm la amânarea acțiunii (procrastinare) și să facem 

progrese cu entuziasm și ușurință.  

Aplicați o picătură la încheietura mâinilor, pe inimă sau pe zona lombară. 

Peace & 
Calming 

Ne ajută să ne păstrăm calmul chiar și în cele mai stresante momente. 

Aplicați o picătură pe tălpi, pe inimă sau pe umeri. 
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Present Time Ne ancorează în momentul prezent, pentru a putea vedea cu claritate ceea 
ce este în jurul nostru. 

Aplicați o picătură pe zona timusului (pe piept, deasupra inimii), pe inimă 

sau la încheietura mâinilor. 

Purification Ajută la curățarea câmpurilor energetice și a spațiului de emoții toxice și 

negativitate.  

Pulverizați 10 - 20 de picături.  

Reconnect Ajută la eliberarea traumelor emoționale și ne amplifică puterea de a ierta, 
oferind echilibrul necesar pentru a trăi în prezent. 

Pulverizați sau aplicați o picătură pe inimă sau unde vă ghidează intuiția. 

Release Eliberează tensiunea și furia, inclusiv tensiunile musculare.  

Aplicați 3 picături pe zona ficatului, pe gât sau pe mușchii încordați. 

RutaVaLa Favorizează relaxarea minții și trupului, eliberându-ne de stress. Ajută la 

depășirea emoțiilor negative, insuflând o atitudine pozitivă.  

Aplicați o picătură pe pernă, la tâmple sau la ceafă. Precauții: uleiul 
RutaVaLa este fotosensibilizant, prin urmare nu expuneți zona pe care ați 

aplicat uleiul la lumina directă a soarelui sau la razele UV timp de 24 până 
la 72 de ore. 

Sacred 
Mountain 

Format din trei uleiuri esențiale, acest amestesc ne reamintește că suntem 
protejați și în siguranță, precum animalele sub bolta pădurii.  

Aplicați 1-2 picături pe inimă. 

SARA Ne ajută să acceptăm și să eliberăm orice formă de abuz din trecut sau din 

prezent, indiferent dacă este de natură fizică, emoțională sau psihică, din 
cauze exterioare sau auto-provocat. 

Aplicați 1-2 picături pe zona corpului care a suferit traume sau abuzuri.  

Sensation Inspiră iubire de sine și conexiune la nivel sexual.  

Aplicați o picătură pe inimă sau pe chakra corespunzătoare organelor 

sexuale (la o palmă sub ombilic). 

Shutran Insufla putere, masculinitate și tărie. 

Aplicați 4 picături (femeile) sau 8 picături (bărbații) pe antebrațe. 

Stress Away Are efect calmant și relaxant în situațiile stresante. Se folosește ori de câte 

ori există o tendință de a dezvolta obiceiuri nesănătoase pentru a suprima 
emoții neplăcute.  

Pulverizați sau aplicați o picătură pe inimă, la încheietura mâinilor sau pe 

umeri. 
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Surrender Ne eliberează de nevoia intensă de a deține controlul asupra noastră și a 
celor din jur. 

Aplicați o picătură pe fiecare umăr. 

3 Wise Men Amplifică receptivitatea spirituală și emoțională pentru a putea primi mai 
ușor iubire, ajutor și vindecare. 

Aplicați o picătură pe creștetul capului. 

The Gift Insulfă sentimentul de protecție divină și facilitează procesul de 

conștientizare a darurilor cu care am fost înzestrați și deschiderea inimii 
către iubire, compasiune și acceptare. 

Aplicați o picătură pe tălpi, pe tâmple sau la ceafă. 

Transformation Ajută la transformarea atitudinii, emoțiilor și a modului în care ne raportăm 

la mediul înconjurător. 

Pulverizați sau aplicați o picătură  la încheietura mâinilor sau pe chakra 
plexului solar (o palmă deasupra ombilicului). 

Trauma Life Aduce la suprafață amintiri și emoții asociate traumelor suferite, pentru a le 
putea elibera. 

Aplicați o picătură pe inimă sau pe orice zonă afectată emoțional. 

Valor Un remediu eficient, care ne echilibrează aura și corpul fizic.  

Aplicați 3 - 6 picături pe fiecare talpă, cu mișcări circulare în sens orar, 
pentru a activa uleiul. De asemenea, se poate aplica pe gât, pe inimă, pe 

umeri sau de-a lungul coloanei vertebrale. Opțional: adăugați ulei esențial 
de tămâie pe zona unde ați aplicat Valor. 

White Angelica Sigilează aura, protejându-ne de oameni și influențe negative. De 
asemenea, ajută la menținerea nivelului de energie, prin reducerea 
tendinței de a ne extinde sau ‘risipi’ în prea multe direcții.  

Se aplică 3 picături pe fiecare umăr. 
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