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12 Bibliska Oljor

Emotionellt/andligt lugnande.

Aloes/Sandelträ
Programmerar om DNA nivå -3: dje ögat för omprogrammeringar
Tystar ner mentalt tjatter.
Anpassar alla chakran och subtila organ och tillåter en person att vara helt i sin 
kropp och lära känna alla de subtila energierna omkring dem.
Är en byggmästare i hela det endokrina systemet.

Cassia
Humörshöjande.
Bra för meditation
Används för 3: dje ögat för tydligare vision.
Används i det eteriska över chakrarna.

Cederträ
Lugnande
Slappnar av ett överanalytiskt sinne.
Ökar andlighet o stärker förbindelsen med det gudomliga.
Stimulerar minnet o känslan av sann andlig kärlek.

Cypress
Lugnar ilska
Skapar en känsla av trygghet, stabilitet är grundande.
Bidrar till att läka känslomässiga trauman.
Hjälper i tider av andliga beslut.

Galbanum
Den bidrar till att behålla fokus.
Den drar energin tillsammans.
Det är en kapitulerande (jag ger upp) olja.



Den används för att balansera extrema eller intensiva känslor (Moses favoritolja)

Isop-Hyssop
Stimulerare kreativitet och meditation
Den rensar inre sörjande
Den rensar auran och energier.
Rensar tätheter runt auran som orsakas av mentalt tjatter.

Frankincense
Ökar den andliga medvetenheten
Den öppnar och ansluter det 3: dje ögat.
Lugnande inverkan vid meditation och bön.
Används för att läka sorg och depression

Myrra
Humörshöjande
Ökar den andliga medvetenheten.
Bra för att minska kontrollbehovet
Hjälper oss att släppa våra sår, förlåta och gå vidare 

Myrtle
Balanserar inre manliga och kvinnliga egenskaper och uppnår harmoni
genom att lösa inre konflikter och förvirring.
Bra mot allergiker.
Myrtens anda är sanning, förlåtelse och Gudomlig kärlek.

Onycha
Öppnar hjärtat och sinnet.
Hjälper till att gör val utifrån hjärtat.
Den kan hjälpa oss hem till sammanslutning av själen.
Lugnande.

Rose Sharon
Lugnande och humörshöjande
Vision sanning … inre kunskap.
Stimulerar kunskap som är inneboende i alla människor.

Spikenard
Avslappnande,
Lugnande för nerverna
Hjälper människor att känna sig ansvarig för sitt liv.


