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Met geurende groeten, Marian

Lieve allemaal,

We gaan lekker door met het 2e nummer van de Aroma Nieuwsbrief. Ik merk
dat het alweer begint te borrelen met ideeën. Wat voor leuks kan ik allemaal
voor jullie bedenken... De kickoff is geweest, de 1e nieuwsbrief en de 1e Aroma
Zoom. Die Aroma Zoom was supergezellig, dus ik hoop dat jij (als je er niet
was) de volgende keer kan aansluiten. De Zoom is net als de Facebook Live, ik
praat er vrolijk op los en laat me leiden door het moment en jullie reacties.

Online workshops
Via de Facebook groep weet ik al, jullie zijn dol op workshops, toch? Ze
werden altijd supergoed bezocht. En ja, ik heb er weer 1 in petto!! En ik ga
volgende week in de Zoom verklappen wat we gaan doen en wanneer, want
ik moet nog wel wat praktische zaken op een rijtje zetten. 

Bekijk eerdere uitgaves van de Aroma Nieuwsbrief hier.

Kom tot rust met...
De meest bekende essentiële olie waarschijnlijk, en ik denk dat iedere
essentiele olie-fan deze wel in huis heeft: Lavendel. Als je zoals ik "alle" oliën
hebt, dan denk je vaak te moeilijk in allerlei blends en protocollen, terwijl de
Lavendel alleen al, zoveel kan. Dit heb ik onlangs weer eens gemerkt. Door
gewoon weer eens de Lavendel in te ademen en ik het gevoel kreeg dat er
een last van mijn schouders viel, wat een opluchting en ontspanning bracht
dat. De frequentie van Lavendel is ca. 120 MHz, een mens zit tussen de 60
en 70. Dus alleen daarom al, super.

Met Lavendel kun je zoveel, bijna teveel om op te noemen. In ieder geval heeft
het veel anti-oxidanten, belangrijk tegen allerlei stressoren die onze cellen
aanvallen. Maar ik gebruik Lavendel voornamelijk om tot rust te komen, om
alles van me af te laten vallen. Supersimpel door 1-2 druppels in mijn handen
samen te wrijven en dit in te ademen. Zo makkelijk is het.

Een studie heeft aangetoond dat wanneer je iedere keer voor het slapengaan
Lavendel inhaleert, dit een positief effect kan hebben op je slaapcyclus.
Wanneer je Lavendel intern neemt kan het ook nog effect hebben op je
energielevel gedurende de dag. Je kunt Lavendel in een veggie capsule
druppelen (1-2 druppels) of de Serenity softgels nemen. Doe het tenminste 2
weken om de volledige benefits te ervaren. 

Bekijken op

Lavender Essential Oil | doTERRA Behi…
Later bekij… Delen

Waar komt de Lavendel van dōTERRA vandaan? Niet uit Frankrijk, kijk maar
eens naar deze video. Je ziet ook weer de korte lijnen waarin dōTERRA werkt,
direct met de boeren, geen tussenhandel. Een situatie die voor beide partijen
het eerlijkste, betrouwbaarste en financieel het beste is.

Wist je dat lavendelolie vaak wordt vermengd met synthetische linalool en
lavandin? Het ruikt dan wel als Lavendel, maar heeft totaal geen
therapeutische werking en als het synthetisch is, is dat ook niet goed voor je
lichaam. Gelukkig wordt elk flesje dōTERRA Lavendel grondig getest op
zuiverheid. Veiligheid en betrouwbaarheid vind je gelukkig wel bij dōTERRA.

Het project
Op Facebook heb ik al het begin laten zien van mijn project Buiten Leven. Ik
heb een jaarplek gekregen op de Hof van Moeder Aarde. Een bijzondere plek,
klik op de link voor meer info. We hebben een opknap-chalet op ons plekje
gezet, en ja wat een project zeg, maar het wordt steeds mooier. Onlangs is er
een nieuw kamertje weer superdeluxe opgeknapt en we hebben nu
wc, wastafel en toilet. Dit was een behoorlijke klus en (bijna) helemaal door
mijn vriend gemaakt. Goed he? Ongelooflijk hoeveel werk er in zo'n klein hokje
zit en ook hoe ik de luxe van een eigen wc, douche en zelfs stromend water
ben gaan zien. Het project is meer dan alleen maar een materieel huisje, er
gebeurt veel meer.

Ondertussen
Ja ondertussen, ben ik nog bezig met zoveel dingen (die ik niet in 1
nieuwsbrief ga opnoemen) maar 1 superleuk ding is buiten koken in een Dutch
Oven. Wil je daar meer over weten, hou dan vooral mijn blog pagina in de
gaten, daar ga ik nog wel lekker recepten posten, leuke foto's en tips.
Er gebeurt ook veel in mijn persoonlijke groei, daar worden ook enorme
stappen gezet. Er zijn veel topics om over te schrijven.

Aroma Zoom
Donderdag 2 september is er weer een Aroma Zoom om 19.30 uur. Om de
2 weken (de oneven weken) is er een Aroma Zoom.

We gaan het in deze Aroma Zoom hebben over:
- Een nieuwe online workshop, woohoo!!
- Slaap, wat kun je inzetten (oliën en meer)

donderdag 2 september om 19.30 uur
Log in via deze link: https://zoom.us/j/2229992900 wachtwoord: aroma. De
Zoom wordt niet opgenomen, zo kunnen we vrijuit praten en is de privacy van
iedereen gewaarborgd.

Promotie
Alleen deze maand nog is de Home Essential kit met extra 10% korting te bestellen! 

Dus wil jij alle 10 basis oliën in huis (of opnieuw aanvullen) met een diffuser,
dan heb je nog een weekje de tijd.

https://www.jouwaromacoach.nl/links/
https://zoom.us/j/2229992900
https://nl.pinterest.com/jouwaromacoach/
https://www.youtube.com/channel/UCFbN5r1ClXIC2cYtcuvGNkw
https://www.jouwaromacoach.nl/View-Email/e7124f32-6f1a-4674-907a-04d275c82cb0/marian@jouwaromacoach.nl

