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S V A J O N I Ų
Į G Y V E N D I N I M U I !

Sėkmė, tai sisteminis dalykas ir nuoseklus darbas su savimi. Jūsų sėkmė ir svajonių
įgyvendinimas prasideda jūsų mintyse ir ji priklauso, kaip stipriai tikite savo idėjos
įgyvendinimu. Nėra lengva,  ypač,  jei siekiate didelių  tikslų ar esate naujame etape ir
kai kažkas nesigauna, o taip norisi įgyvendinti sugalvotas idėjas.

Jūsų kelionėje padės metinė SĖKMĖS programa su 7-iais eteriniais aliejais.  Kiekvieną
jų būtina naudoti mažiausiai 30 dienų.  Naudoti juos galima garinant, tepant visą
kūną ar vietoj kvepalų.
Siekiantiems ypatingo proveržio veiklose,  rekomenduojama eterinius aliejus naudoti
kaip metinės programos pokyčių įrankį. 



Po mėnesio nuo SĖKMĖS programos pradžios - pradėkite gyventi su "TRANSFORMATION"
eteriniu alieju. Tai aromatas padedantis lengviau praeiti pokyčių kalnelius. Šis kvapas yra
labai gaivus, įneša daugiau aiškumo ir drąsos eiti pirmyn. Jo sudėtis puikiai tinka naudoti
garintuve ir tepant visą kūną rytais po dušo. 
Tvirtai tikima, jog šis eterinis aliejus yra labiausiai padedantis keistis vidumi teigiamų
pokyčių link. 
Naudokite jį kasdien mažiausiai 42 dienas. Suskaupusias neigiamas emocijas reikia pakeisti
džiaugsmu, viltim ir drąsa. Mišinys "TRANSFORMATION"  pasižymi gryninamosiomis
citrinų ir pipirmėčių aliejų savybėmis, o kartu turi seskviterpenų atgaivinančią galią, kurią
jam sutekė baltųjų santalų ir bosvelijų eteriniai aliejai.

Sudedamos dalys:
Lemon, Peppermint, Clary Sage, Sandalwood,  Idaho Blue Spruce, Cardamom, Palo Santo, 
 Ocotea.

 

 

BIELIEVE

 

Ttransformation

"BELIEVE" (liet. Tikėjimas) eterinių aliejų mišinys padeda atskleisti aukščiausią potencialą,
kuris slypi kiekviename iš mūsų.  Jis sugražina vilties jausmą, kuris įgalina visapusiškai
mėgautis sveikata, laime bei gyvenimu!  Kvapas ypač patinka ir vyrams.  Jis kvepia saugumo
ir stabilumo būsenomis. Garinkite šį eterinį aliejų kasdien ir naudokite įtrinant kūną, ypač
pulsuojančias vietas bent tris kartus per dieną. Rekomenduojama jį naudoti 63 dienas iš
eilės. Šis terminas sudaro tris ciklus po 21 dieną tam, kad sėkmės tikėjimu užsipildytų visa
jūsų Esybė. 

Sudedamos dalys : 
Coriander, Idaho Balsam Fir,  Bergamot,  Frankincense,  Idaho Blue Spruce, Ylang Ylang, 
 Geranium.



Pakeliui į sėkmę, svarbu nepamiršti džiaugsmo jausmo. Kuo daugiau sugebame atrasti
laimės akimirkų net smulkmenose, tuo mažiau klaidžiojame nesėkmių klystkeliais. 
Todėl džiaugsmo eterinį aliejų “JOY” (liet. Džiaugsmas) turėkite visada po ranka jau
trečiame SĖKMĖS programos etape. Po trijų mėnesių nuo pradžios - įveskite į kasdienį
gyvenimą "JOY" kvapą. 
 Jis padės užpildyti  save džiugesio ir aistros būsenomis. Jame dominuoja gėlių kvapas ir
yra labai mėgstamas tiek vyrų tiek moterų. Moterys įsimyli šį kvapą iš pirmo įkvėpimo, o
pradėjusios naudoti dažnai pastebi, kad pradeda gauti daugiau komplimentų nei įprastai.
Vyrai naudojantys  "JOY" - pajunta daugiau lengvumo darbiniuose reikaluose.  Jis padės
užpildyti  save džiugesio ir aistros būsenomis. 

 Apie ketvirtą mėnesį esame dar labiau pasiryžę sukonkretinti ar padidinti savo tikslus ir
dar atkakliau  jų siekti. Tad "MANIFY YOUR PURPOSE" (liet. Sustiprink savo tikslą) tampa
ypatingai aktualus pajutus savyje naujus sparnus. Ši eterinių aliejų kompozicija padeda
per pasąmonę siekti savo tikslų. Tai tarsi mini raketos mygtukas viduje, kuris savaime neša
link tikslų įgyvendinimo. 
Kaip tai vyksta? Naudojant šį aromatą, žmonės radedame pastebėti daugiau naujų 
 galimybių, sutinka reikiamus žmones ir tampa labiau kūrybiški. Šios kompozicijos kvapas
tai gausos ar prabangių kvepalų aromatas su cinamono nata. Jį naudokite taip pat, kaip
ankstesnius eterinius aliejus: garinkite, kvepinkitės ir galvokite apie savo tikslus.
Svarbiausia, kad ši kompozicija jus lydėtų mažiausiai 21 dieną.  Kuo giliau į mišką, tuo
daugiau malkų - taip sako liaudies išmintis.  Kuo labiau tobulėjate, tuo kartais išbandymai
pasitaiko vis stipresni. Kuo didesni tikslai, tuo didesnė atsakomybė.

Sudedamosios dalys:
Sandalwood, Sage, Coriander, Patchouli, Nutmeg, Bergamot, Cinnamon Bark, Ginger,
Ylang Ylang, Geranium.

Sudedamosios  dalys:
Bergamot, Ylang Ylang , Geranium, Lemon, Coriander, Tangerine, Roman Chamomile,
Palmarosa, Rose.

Magnify your purpose

Joy



Apie šeštą mėnesį labai verta praturtinti savo būsenas besąlyginio priėmimo jausmu. Tai
padės kompozicija "ACCEPTANCE" (liet. Priėmimas). Ji padeda priimti visas pamokas, kaip
didžiausias dovanas, priimti tiek save su visais savo netobulumais,  tiek kitus žmones tokius,
kokie jie yra ir nesistengiant jų pakeisti. Tai atneša daugiau ramybės, išminties ir jaukumo
jausmo. Šis aromatas vilioja visus savo paslaptingumu ir barchatiniu švelnumu. Jis ruošia
jus etapui, kai ateina laikas, kai vis daugiau žmonių nori būti šalia jūsų, dirbti su jumis ir
mokytis iš jūsų.
"ACCEPTANCE" stimuliuoja protą, padeda sustaikyti bei priimti naujus įvykius, žmones ir
santykius, leidžia pasiekti aukštesnį pontencialą. Taip pat padeda įveiktį atidėliojimą ir
pesimizmą.

Septintą programos mėnesį paimkite vieną stipriausių eterinių aliejų kompozicijų
"HIGHEST PONTENTIAL" (Liet. Aukščiausias potencialas). Jis yra Gario Young
mylimiausias.
Jis patinka ir moterims ir vyrams. Mano akimis, kad tai yra idealus vyriškų kvepalų
pasirinkimas. 
Tai talentų eterinis aliejus. Mes kiekvienas turime savyje  neatskleistų talentų, bet visą
gyvenimą bandome po kruopelytę juos skleisti. Tikiu, kad atėjo pats geriausias laikas Jums
atskleisti visus savo talentus ir jais apdovanoti ne tik save, bet aplink jus esančius žmones.
Pradėjus naudoti šį eterinį aliejų vieni žmonės net pradeda piešti, kiti dainuoti, treti savo
verslus užaugina iki netikėčiausių aukštumų, o ketvirti tiesiog atranda daug harmonijos
savyje ar šeimoje.
"HIGHEST PONTENTIAL" naudokite nuo trisdešimties iki devyniasdešimties dienų tais
pačiais būdais, kaip ir visus anksčiau išvardintus eterinius aliejus. Svarbiausia, mažiausiai
tris kartus per dieną kvapu priminti sau apie savo aukščiausio potencialo galimybes.

Acceptance

Highest Potential

Sudedamosios dalys:
Almond oil, Coriander, Geranium, Bergamot, Frankincense, Sandalwood, Blue Tansy, Neroli,
Ylang Ylang.

Sudedamosios dalys:
Australian Blue, Gathering, Ylang Ylang. 



 Ir galiausiai apie dešimtą-dvyliktą mėnesį imkite "JOURNEY ON" (liet. Kelionė tęsiasi) arba
imkite jį visada, kai jaučiate, jog būtent šio eterinio aliejaus jums reikia. Tai aromatas skirtas
nuolatinės motyvacijos palaikymui įgyvendinant savo svajonę. Kai atrodo rankos svyra arba, kai
jaučiate, jog stovite vietoje imkite "JOURNEY ON" kaip teisingiausią pakeleivį kasdieniuose
veiksmuose. Šis kvapas tai pagalbininkas pereinant į kitą lygį ar  į kitą SĖKMĖS  etapą. Kaip
sakoma “Kelią nueina einantys”.

Sudedamosios dalys:
Cobaiba, Hypssop, Peppermint, Winter Savory, Cistus, Revintsara, Frankincense, Oregano,
Sandalwood, Tangerine, Ylang Ylang, Cinnamon Bark, Clove, Black pepper, Cumin, Roman
Chamomile, Bergamot, Anis, Utah Juniper, Black Spruce, Geranium, Lavander, Alfazema, Davana,
Jasmine, German Chamomile, Blue Tansy, Rose, Grapefruit, Spearmint, Lemon, Ocotea. 

"Kelią nueina einantys"

Journey on


