
Present time

KALMEERT EN BALANCEERT.
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Woede,  gebrek aan evenwicht, verlangen naar opheldering, 
verwarring, dagdromen, teleurstelling, angst, frustratie,
verdriet , verlies, schuldgevoelens, gevoel niet te aarden,
prikkelbaarheid, verlies van geliefde, controle behouden,
obsessiviteit, nare ervaringen uit het verleden, afstand
houden, stress verlichten, vervlakking het zijn allemaal
voorbeelden van lage trillingen.

 

 Het ruiken van deze olie brengt je terug naar het moment.

https://daniellefranssen.nl/essentiele-olien/


Present time

PRESENT TIME, DWINGT HET LICHAAM
OM IN HET MOMENT TE BLIJVEN.
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Present Time, "dwingt" het lichaam om in het moment te blijven. 
Dit is uitstekend voor degenen die in het verleden of de toekomst
leven en nooit volledig aanwezig zijn.

 
Mensen die te maken hebben met verlies of verborgen emotionele blokkades hebben over het algemeen
een  lage trillings frequentie om zich heen.

Mensen die het gevoel hebben afgescheiden te zijn van de wereld om hun heen. Of die met zulke
angsten te kampen hebben dat ze zich gescheiden voelen van hun lichaam.

De trillingen van Present Time vragen je  lichaam om terug te komen naar een gevoel van realiteit.
Deze hoge trillingen brengen afstemming tussen lichaam en geest.

 

 

https://daniellefranssen.nl/essentiele-olien/


VALOR & de Romeinen
                       MOED EN KRACHT.

De Romeinen ontdekten dat deze oliën toegepast konden worden onder hun voeten en op de
schouders. Het gaf ze moed en kracht.

“Onbevreesdheid” veroverden de Romeinen de westerse wereld.

De Romeinen constateerde dat deze mix van oliën de eigenschappen bevatten, om de
wervelkolom te stimuleren en daardoor zichzelf te corrigeren, door alleen even aan het oliemengsel te
ruiken. 

Wanneer het lichaam, de geest en de ziel samen uitgelijnd zijn, zijn we in staat om ons te openen en los
te laten van emotionele obstakels, die ons tegen houden als we “vast
zitten”. 
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De Valor olie heeft het vermogen om ons het gevoel van eigenwaarde en moed vanuit het hart te geven.
Hierdoor kunnen we emoties los laten die ons tegen houden in ons leven. 

Wanneer we gestresst, bezorgd of angstig zijn, creëren we meerdere emotionele en hormonale
onbalans in ons lichaam en dat kan en gaat zich ontwikkelen tot lichamelijk ongemak zoals pijn of
structurele verkeerde uitlijning van je lichaam.

VALOR & de Romeinen
                       MOED EN KRACHT.

WWW.DANIELLEFRANSSEN.NL©

https://daniellefranssen.nl/essentiele-olien/

