Witam w Rodzinie Olejkowiczȯw,
Serdecznie gratuluję decyzji powrotu do balansu poprzez oczyszczanie i odtoksycznianie. Firma Young
Living jest liderem światowym w produkcji olejkȯw eterycznych z ponad 30 letnim doświadczeniem w
badaniach naukowych nad działaniem olejkȯw. Według naukowcȯw powodem wszelkich alergii i innych
schorzeń jest zanieczyszczenie m. in. wątroby wszelkimi syntetykami i chemikaliami, i dopȯki nie są
wyeliminowane ze środowiska, proces zdrowienia się nie rozpocznie.
Aby naprawdę poznać właściwości olejkȯw używam je każdego dnia, inaczej nie zadziałają, a dla mnie
jest to jedyna metoda na powrȯt do balansu!
Proponuje zacząć od Everyday Oils, bo jest to niezawodny komplet doskonały na wstępne
oczyszczanie, pozwalający rȯwnież na zastąpienie przerȯżnych chemicznych produktȯw, ktȯre używam
codziennie w domu.
Członkostwo/Membership upoważnia do zakupȯw z 24% procentową zniżką. Firma Young Living od
nikogo niczego nie oczekuje, nie naciska i nie wymaga. Jest to prawdziwa tzw.Wellness Company,
dbająca o zdrowie swoich członkȯw. W związku z czym członkostwo nie zobowiazuje ani do
miesięcznych zakupȯw ani do budowania organizacji czy też do przyprowadzania innych kandydatȯw,
Klient nie otrzymuje zniżki, więc produkty kosztują o 24% więcej.
Każdy Członek (nie Klient) ma prawo do zakupu zestawu startowego Premium, który zawiera 11
uniwersalnych olejków, dyfuzor, 2 saszetki witaminowej mieszanki Ningxia Red oraz kilka próbek olejków
Dyfuzor jest bardzo ważnym narzędziem zdrowienia i oczyszczania całej rodziny łącznie z
niemowlakami, dziećmi i zwierzątkami. Dyfuzor załączam codziennie napełniając go wodą i wlewając
kilka kropli dowolnego olejku lub olejkȯw. Stawiam go albo w kuchni albo w pokoju albo sypialni.
Wszystkie olejki z zestwu Everyday Oils łączę. Jedynie olejek PanAway używam na skóre w przypadku
bólu i nie wkraplam go do dyfuzora.
Proces oczyszczania miesiąc pierwszy Zasada odtoksyczniania organizmu jest bardzo prosta poprzez
wdychanie olejkȯw głębokimi wdechami 2-3 razy na dzień. Wdycham olejki po kolei z każdej buteleczki,
4-5 glebokich wdechȯw przez każdą dziurkę nosa, zamykając wlot drugiej dziurki.
Zaczynam od olejku VALOR, choć kolejność jest obojętna. W dzień kończę na olejku Peppermint, ktȯry
wedlug wielu podręcznikȯw ma działanie pobudzające i dodaje energii. Przed spaniem kończę na olejku
Peace & Calming, ktȯry ma działanie uspakajające.
Potrzebując energii w nocy, odwracam kolejność tzn. rano kończę na olejku Peace and Calming, a w
nocy kończę na olejku Peppermint. Peppermint to doskonały olejek na nieżyty żołądka, biegunkę,
gorączkę,
Ponadto codziennie rano piję 1 kroplę olejku Lemon w szklance wody (w szkle nie plastyku), by
odkwasić organizm i zacząć odtoksycznianie wątroby. Czy mogę częściej? Tak, ale początkowo tylko
jedna kropla na szklankę. Po tygodniu piję 2 szklanki wody z olejkiem Lemon, a po miesiacu tyle razy ile
piję wodę, piję zawsze z olejkiem. Według zaleceń, podczas oczyszczania powinno się pić około galona
wody dziennie lub 1 litr wody na każde 25 swoich kilogramȯw. Oczywiscie jest to stopniowy process i
inne płyny sie nie liczą jako woda.
Proces oczyszczania miesiąc drugi i następny: od drugiego miesiąca stosuję olejki i produkty z
badania/skanu ZYTO lub według woli, eliminując kolejne produkty syntetyczne takie jak szampony,
kremy, pasty do zębów, witaminy itd. Jest wskazane by skan ZYTO był powtarzany raz w miesiącu,
przez minimum 3 - 6 miesięcy. Najlepszą i najtańszą opcją jest zapis na miesieczny program tzw.
“Essential Rewards” ponieważ każdy zakup kumuluje od 10– 20% w punktach, które zamieniamy na
darmowe produkty! Z planu można zrezygnować w każdej chwili zatrzymując darmowe produkty.

11 olejkȯw wzmacnia 9 systemȯw/układȯw
Układ Endokryniczny:
- Frankincense
- Valor
Układ Krążenia i Serca:
- Peace and Calming
- Lavender
- Valor
- Lemon
Układ Mięśni i Kości
- Valor
- PanAway
- Peppermint
- Lavender
System Obronny/Imunologiczny:
- Lemon
- Thieves
- Frankincense

Układ Nerwowy:
- Frankincense
- Lavender
- Peace and Calming
- Joy
Emocje:
- Joy
- Lemon
- Frankincense
- Peace and Calming
Układ Pokarmowy:
- Peppermint
- Lemon
Układ Oddechowy:
- Frankincense
- Peppermint
- Thieves
Skȯra i Włosy:
- Frankincense
- Lavender
- Purification
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