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Jaaaaaaa... rollers

Ik houd van rollers. Dat komt ook omdat ik
graag de dingen makkelijk heb. En dat is
het ding met rollers, pakken, dop er af en
rollen maar (of ruiken). 
Wanneer je (hoog) sensitief bent of
kinderen hebt, zijn de rollers ook een
uitkomst. De rollers bestaat uit een
(geheim) aantal pure druppels van de olie
die op het etiket staat aangevuld met
gefractioneerde kokosolie. Meer niet, dus
superpuur natuur. De werking vermindert
niet, eigenlijk wordt de dosering beter (we
gebruiken vaak teveel). We hebben per
keer maar een beetje nodig.
Deze maand 3 nieuwe rollers, vast in de
collectie. 

Contact via mail:
marian@jouwaromacoach.nl

of text:
06-34873407

Met geurende groeten, Marian

Lieve allemaal,

Een jaar geleden startte ik op Facebook de Jouw Aroma Coach Community,
een superleuke groep met dōTERRA fans. ik heb daar, ook samen met
anderen, allerlei posts, zoom workshops, loterijen, Lives en meer neergezet. Ik
heb daar met veel enthousiasme aan gewerkt. Toch ga ik nu een andere koers
inzetten, de hoofdreden is toch wel dat het algoritme van Facebook vreselijk
is. Nu wil ik persoonlijk ook met Facebook stoppen, het voelt voor mij geen
fijne plek meer om te zijn.

Toch wil ik graag met iedereen in verbinding blijven. Een nieuwe formule was
nodig en ik heb het volgende bedacht: de ene week een nieuwsbrief met
allerlei info, video's en leuks, de week erop een Zoom waarin we elkaar
kunnen ontmoeten en uitwisselen (scroll naar onder voor de zoomlink). Ik ga
het natuurlijk hebben over de dōTERRA oliën en producten, maar eigenlijk
zijn allerlei verwante zaken ook welkom, zolang het gaat over puur &
natuurlijk leven.

Ik heb er ontzettend veel zin in en ik hoop dat jullie met me mee gaan!

Bomen in je huis
Wanneer je in het bos wandelt en je diep ademhaalt, kun je zo'n gevoel van rust en kalmte
voelen. Het aroma van bomen is grondend en rustgevend. Door de essentiele olien van
bomen thuis in je diffuser te doen, kun je dit effect in huis halen. De cederboom olie wordt
gemaakt van het hout (snippers), het aroma van de boom en is bijzonder rustgevend.
Ceder is ook fijn voor je huid en is insectenwerend.

Emotioneel:
Heb jij moeite met hulp vragen? Cedarwood laat zien dat je niet alleen bent, er is al een
ondersteuningssysteem voor jou beschikbaar, zoals familie en vrienden. Cedarwood
inspireert het gevoel erbij te horen en je hart te openen. Geven en ontvangen is belangrijk
om in een gemeenschap te staan en zo ervaar je de kracht en de vreugde van een
gemeenschap.

Tip: ga eens naar de website SourcetoYou en rechtsbovenin (op je computer) kun je het
nummer van de onderkant van je flesje invoeren. Je krijgt een korte beschrijving en het
(onafhankelijke) testrapport. Je zult versteld staan van de details op het rapport. Zoals, dat
er geen vervuilingen aangetroffen zijn en dat de Cedarwood olie wel 60 verschillende
inhoudsstoffen heeft.

Wist je dat een flesje Cedarwood van 15 ml slechts €14,50 kost? Wanneer je meedoet
met het maandelijkse puntenspaarprogramma is hij deze maand gratis, wanneer je een
bestelling doet van minimaal 125 pv uiterlijk op de 15e van deze maand. 

Bekijken op

Cedarwood Essential Oil Uses and Be…
Later bekij… Delen

Aroma Zoom

Donderdag 19 augustus starten we met de 1e Aroma Zoom om 19.30 uur. Om de 2
weken (de oneven weken) is er een Aroma Zoom. De Zoom wordt niet opgenomen, zo
kunnen we vrijuit praten en is de privacy van iedereen gewaarborgd. We gaan in de
eerste Zoom het hebben over de emotionele kant van de oliën en graag hoor ik ook jullie
ervaringen.

donderdag 19 augustus om 19.30 uur
Log in via deze link: https://zoom.us/j/2229992900 wachtwoord: aroma

https://nl.pinterest.com/jouwaromacoach/
https://www.youtube.com/channel/UCFbN5r1ClXIC2cYtcuvGNkw
https://www.jouwaromacoach.nl/View-Email/bf0894e6-2a92-4538-b750-cf6201e5d464/marian@jouwaromacoach.nl

