ESENCE je duše rostlin
Recept proti
klíšťatům

100 ml panenského oleje (olivový, mandlový, kokosový
nebo jiný…)
7 kapek MÁTY
7 kapky ABUNDANCE (směs esencí)
4 kapky EXODUS II (směs esencí)
2 kapky MYRHY
2 kapky LEVANDULE
4 kapky ROZMARÝNU
4 kapek TEA TREE
Můžete přidat Kadidlo, Idaho, Thievs, Tymián, Oregano,
Purification…
MÁTA, ABUNDANCE A EXODUS II jsou tzv. “pálivé”
esence, které mají vysoký obsah fenolů, a klíště se do vás
zaručeně nezakousne, a kdy už, tak se rychle pustí.

Postup: smíchejte vše do lahvičky, ideálně skleněné, tmavé.
Protřepejte v dlani s vědomím (vložená myšlenka = energie), že tato
přírodní směs je léčivá (samozřejmě nemusíte, bude to fungovat i bez
toho, ale vědomí je mocná čarodějka).
Použití:
- natřete chodidla, části těla, která nejsou zakrytá
- mazání opakujte častěji
- natřete si obličej, vlasy (lehce, nebojte, nezamastí se)
- můžete lehce potřít i srst svých zvířecích mazlíčků
A poté můžete s plnou důvěrou vstoupit do přírody.
Příroda je moudrá.
Esence jsou duší rostlin, velmi silným léčivým extraktem, a zrovna
tyto esence klíšťatům nechutnají.

Recept účinkuje jako repelent

– tedy prevence: než vyrazíte do přírody, potřete se připravenou směsí po těle, i přes oblečení…

Pokud však dojde k tomu, že nemáte po ruce esenciální REPELENT, a nepříjemné zvířátko se do vás zakousne, pak neztrácejte hlavu.
Příroda je moudrá, duše rostlin je moudrá, stejně tak i duše člověka je moudrá – nejhorší je strach.
Jakmile objevíte na těle klíště, odstraňte ho:
Existuje řada návodů a receptů, já mám ověřené a vyzkoušené tyto tři:
1. Obyčejné mýdlo – namydlete kousek vyty nebo tamponu mýdlem a proti směru hodinových ručiček kroužete, až klíště uvízne na tamponu.
Tím máte zaručeno, že je celé a že v těle nezůstalo nic.
2. Připravte si namydlený tampon (jako v případě 1), pak zapalte sirku a sfoukněte ji – uhašeným (horkým) koncem sirky se lehce dotkněte
klíštěte, ono se pustí – pak namydleným tamponem v protisměru hodinových ručiček klíště vytáhněte.
3. Stejný postup jako 1), pouze místo mýdla použijte některou z esencí:
a. Peppermint (Máta)
b. Abundance (směs několika silných esencí Young Living)
c. Exodus II (směs několika silných esencí Young Living)
d. Tea Tree (nebo jiná esence, uvedená v Receptu)
Jedná se o tzv. pálivé esence, které klíště nesnáší a pustí se samo. Navíc jsou to esence silně desinfekční, antibakteriální, antivirové…
Postižené místo potírejte směsí esencí s olejem (viz Recept), nebo kápněte jednu kapičku čisté esence (ideálně) každou chvilku – intuitivně, kdy si
vzpomenete. Rozhodněte se pro kteroukoliv z uvedených.
V nejhorším případě – při diagnostikování virového onemocněn, postupujte podle rad lékařů a kromě toho potírejte, mazejte postižené místo a průběh
bude skoro nepoznatelný a výsledky úžasné. Uvedené esence Young Living můžete užívat i vnitřně – kápnout do čaje, džusu, nebo na lžičku s jogurtem.

HOTOVÝ REPELENT

Pokud uvedené esence nemáte a nechcete si je pořizovat, mohu Vám poslat domů již hotový, namíchaný, léčivý a světlem
požehnaný REPELENT.
Menší lahvička (10 ml): 250,- Kč
Velká (100 ml): 350,- Kč
Poštovné 60,- Kč (pro ty, kteří ode mne odebírají Lunární meditace je poštovné zdarma).

Napište mi:
yvettae@seznam.cz

Borelioza
O tom se mi píše nejhůře, ale pokud bude nejhůře a bude Vám diagnostikována tato nemoc, neváhejte, napište mi.
Pošlu Vám léčivou a regenerující směs esencí, kterou budete moci používat vnitřně i zevně.
Na těle i na duši se začnou díky tomu velmi intenzivně a silně startovat regenerační procesy.
Průběh nemoci bude jednak mírný, a jednak se zabrání dalším komplikacím nebo budou velmi mírné a postupně budou mizet.

“Neboj se”, řekl Anděl.
Přeji vám laskavé a zdravé jaro, … léto, … podzim… i zimu, to se ví - ta už bude zaručeně bez klíšťat.

Mgr. Yvetta Ellerová / Yvell
www.yvellerova.cz
esence: Young Living

DOPLNĚNÍ A ODPOVĚDI NA ČASTÉ OTÁZKY:
Je potřeba použít všechny uvedené esence?

Účinkuje REPELENT i na zvířátka, psy a kočky…?

Ne, není. V tomto složení je recept popsán sice v maximální podobě,
ale nemusíte do receptu vložit všechny zmíněné esence, pokud je
nemáte.
Nejúčinnější jsou sice ony směsi (Abundance, Exodus), ale pokud je
nemáte, tak postačí i Máta (Peppermint) + Levandule + Rozmarýn +
Tea Tree.
Prostě musí se jednat o tzv. "pálivé" esence.

Ano, funguje i na zvířátka. Mám zkušenost se svou kočičkou.
Když ji nenamažu, vždycky se klíště zakousne, a ne jedno.
Když namažu, tak ne. Ale vědecky potvrdit vám to nemohu.
Zkuste.
Nemáte co ztratit.
Navíc, uvedené esence jsou blahodárné a léčivé i tak.

Mohou se požít esence i jiné značky?

Mohou esence nahradit vyluhované extrakty z
bylin?

Jistě, mohou - také klíšťatům nevoní. Moje zkušenost je však taková,
že některé esence jiné značky nedělaly dobře mému tělu (pokud totiž
nejsou úplně 100%, tak mohu způsobovat na holém těle alergické
reakce.) Sice na mnohých esencích v lékárnách se píše, že jsou 100%
čisté, ale úplně tomu tak není - jsou zpravidla vždy s nějakými
přídavky, ne vždy k vnitřnímu užívání. Zatímco esence Young
Living můžete naprosto bez obav užívat i vnitřně (samozřejmě velmi
šetrně, znale...) Nesou v sobě vysokou léčivou i duchovní
hodnotu. Zejména v této době pomáhají při procesu duchovní
transformace velmi blahodárně.

Samozřejmě mohou, odpuzují, ale ne tak výrazně. Mám
vyzkoušeno, že vyluhované extrakty z uvedených bylin nejsou tak
účinné, jako esence (obecně). Záleží, z jakých bylin se vyluhují, jak
se vyluhují a pod. To je docela alchymie. Esence je duše rostlin,
speciálně připravována, destilována...., pěstována ve speciálních
podmínkách - no prostě zázrak přírody. Takový skrytý zázrak,
jako v pohádce.

Oficiální stránky Young Living
Na oficiálních stránkách Young Living jsou účinky esencí popsány oficiálně – tedy nemůže být díky diskriminační legislativě napsáno, že jsou
léčivé. Ale je tomu tak.
Popisy jsou psány v naději, že tomu modrý uživatel bude rozumět.

