
Egyptiske Højere Spirituelle Olier                                          www.omahara.com  
 
Alle kan bruges både som parfume, i olielampe eller som badeolie 
Originale rene essentielle olier – lavet på Jojoba base olie – hentet i Egypten 
15 ml flaske med pipette - Overskud går ubeskåret til børnehjem i Kairo 
Ved køb af mere end 3 olier medfølger en gratis egyptisk mundblæst glas flacon 
For hvert køb af 7 olier, følger den 7. med gratis + glas flacon 
 

 
Lavendel 
 
Beroliger det mentale legeme og sind, samt følelser på tidspunkter, hvor frekvenser ved download 
fra universet synes særligt intense. Tilfør også nogle dråber i sprayflaske med vand og sprøjt dine 
krystaller – det renser og genopliver dem. 
 
Kr. 200,- + forsendelse 
 

 
Spikenard (blide og udviklede Alpha kvinde) 
 
Maria Magdalenas olie, som hun smurte Jesu fødder med. Afbalancerer den feminine side og vækker den 
oprindelige alfa kvinde, som den uovertrufne moder med alle omsorgskvaliteter fuldt aktiveret. Hjælper dig med at 
være den ultimative kvinde, som oprindeligt tiltænkt. Baner vejen for Kundalini. 
 
kr. 200,- + forsendelse 
 

 
Papyrus (blide og udviklede Alpha mand) 
 
Vækker den oprindelige alfa mand, som den uovertrufne fader med alle støttende, ansvarsbevidste og 
beskyttende kvaliteter. Hjælper med at forbinde det øvre og det nedre på et dybere og mere spirituelt plan – 
skaber harmoni mellem de universelle og de mennskelige maskuline og feminine energier. Afbalancerer 
modsætninger. Hjælper os med at forbindes med vores karmiske lærdom og lektioner i andre eksistenser, og 
huske vores potentiale.  
 
kr. 200,- + forsendelse 
 

 
Voilet - Jord chakra 
 
Hjælper med at kommunikere med naturen  
                                 
kr. 200,- + forsendelse  
 

 
Myrra 
 
Hjælper os med at kommunikere på højere spirituelle planer – også med den højere energi af steder, såsom templer, 
hus, hellige steder osv. Hjælper med at afbalancere Jorden og bringer kommunikation ind på jordplanet.  
 
kr. 200,- + forsendelse  
 

 
Frankincense 
 
Hjælper os med at kommunikere med alle spirituelle entiteter på alle planer. Hjælper os med at føle 
os støttet, mens vi deler denne forbindelse. Hjælpe på et dybere niveau med at afbalancere dele af 
vores fysiske selv på jordplanet. Er vældig god som badeolie med fordeling af 7 dråber ren olie på 
den fugtige krop – fjerner alle negative ånder fra energifeltet. Også effektiv i olielampe til husrens.  
 
kr. 200,- + forsendelse 

 

http://www.omahara.com/


 
Nile Flower 
 
Engle ved din side. Får dig til at gøre din del af lysarbejdet – være en del af kosmos. 
 
kr. 200,- + forsendelse  
 

 
Golden Water (lavet af gul blomst, som vokser i Egypten!) 
 
Hjælper os med at kommunikere med de ydre planetariske intelligenser, og hvor vi kommer fra. Dråber i vand til 
gulvvask og hus i øvrigt fremmer business og renser negative energier ud.  
 
kr. 200,- + forsendelse  
 

 
Carnation 
 
Hjælper os med at arbejde med andre dimensioner. Hjælper også dem, som ikke er helt inkarneret i den 
fysiske krop.  
 
kr. 200,- + forsendelse  
 

 
Flower of Saqqara 
 
Bliv i krystal arbejdet – i det transparente legeme – intet negativt kan forblive, god for kærlighed.  
 
kr. 200,- + forsendelse  
 

 


