
Egyptiske Spirituelle CHAKRA Olier                                      www.omahara.com  
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 
 

 
Lotus - krone chakra - Saturn (Kaptziel) 
Olielampe: Renser krone chakraet. Spirituel kommunikation 
Badeolie eller i healingmassage: Renser krone chakraet. Spirituel kommunikation. Healer karma (= hvis du ikke 
har nogen grund til at lide, og du lider) 
Parfume: Spirituel beskyttelse (negative energier, onde øjne, jalousi, misundelse osv.) 
Kr. 200,- + forsendelse 
 

 
Sandalwood - 3. øjes chakra - Jupiter (Zadkiel) 
Olielampe: Renser 3. øjes chakra. Aktiverer sjælens øje. For at forstå budskabet af dine visioner og drømme. 
Badeolie eller i healingmassage: Healer knogle- og ledproblemer, gigt, healer muskler. 
kr. 200,- + forsendelse 

 
Amber Kashmir - hals chakra - Venus (Haniel) 
Olielampe: At lade maskerne falde og få alle folk til at kommunikere på det samme niveau uden misforståelser. 
Badeolie: Renser hals chakraet. Healer din frygt & mistro om dig selv.  
Parfume: Aktiverer hals chakraet til at tale din visdom, tale din sandhed og med selvsikkerhed.  
kr. 200,- + forsendelse 
 

 
Rose - hjerte chakra - Solen (Raphael) 
Olielampe: Renser hjerte chakraet, healer følelsesmæssig stress. Hovedpine/migræne. Lændesmerter. 
Søvnforstyrrelser og depression. Problemer med nervesystemet (= at give dig selv de samme betingelser, som 
du giver andre).  
Badeolie eller i healingmassage: Åbner døren for tilgivelse, så du kan starte forfra, healer nervesystemet. 
Parfume: Aktiverer dit følelsesmæssige niveau, så du er bevidst om dine følelser, så du ikke gentager dine fejl – 
og at være bevidst om, hvad du kan lide.  
kr. 200,- + forsendelse  
 

 
Jasmin - Solar Plexus chakra - Merkur (Michael) 
Olielampe: Jordforbindelse – at udøve din sandhed og få, hvad du i virkeligheden kan lide, så folk meget klart kan 
forstå dig, dine reaktioner og stole på dig, og hvad der foregår omkring dig.  
Badeolie: Renser solar plexus chakraet. Healer fordøjelsesssystemet. 
Parfume: At bruge din indre kriger. Hvis du er meget svag og har behov for at bruge dine evner til at være stærk, 
at stå i dine egen kraft, din egen energi og styrke (vær forsigtig!). 
kr. 200,- + forsendelse  
 

 
Musk - Hara chakra - Månen (Gabriel) 
Mest som badeolie – sommetider i olielampe: Renser hara chakraet. Afbalancerer yin/yang, maskulin/feminin, 
homoseksualitet, biseksualitet. Det at kommunikere med dit indre barn & heale dit indre barn. Meget godt for 
damer, som har deres menstruation (såkaldte fuldmånedage!).  
kr. 200,- + forsendelse 
 

 
Red Amber - Rod chakra - Mars (Uriel) 
Mest som badeolie – sommetider i olielampe: Renser og aktiverer rod chakraet. At slippe dine seksuelt negative 
energier. Acceptere din krop. Acceptere din seksuelle smag. Det seksuelle niveau i kroppen og for at 
kommunikere ligeværdigt med partner, ikke som en sexslave.  
kr. 200,- + forsendelse  
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