
• Pajuskite įkvėpimą atsiverti naujoms idėjoms ir  
ateities galimybėms

• Leiskite, kad aromatinė energija motyvuotų  
pozityvias intencijas

• Atsikratykite senų minčių, kurios jus laiko praeityje,  
kad galėtumėte pasiekti savo sielos tikrąjį tikslą

• Šis aromatas padeda atsiverti dvasiniam nušvitimui

„Rise Above“ eterinių aliejų mišinys įkvėptas „Young Living“ 
bendrovės įkūrėjo D. Gary Young, per kitą bendrovės 
steigėją, bendrovės vadovę Mary Young. Šio aliejų derinio 
aromatas padeda transformuoti senas mintis, kurios laiko 
mus praeityje, kad būtų lengviau pasiektas tikrasis sielos 
tikslas. 

„Valor®“ aliejų mišinys gali padrąsinti ir sustiprinti dvasią, 
kad įveiktumėte asmeninius iššūkius. Frankincenso, kedrų 
ir kardamonų aliejai skatina pozityvų tikėjimą siekti bei 
pasiekti tikrąjį potencialą. Paprastųjų saikenių aliejaus 
sudedamoji dalis – 1,8 cineolio. Bergamočių, levandų 
ir kardamonų aliejai veikia balansuojančiai, skatina 
stabilumą, minčių aiškumą ir dvasingumą; jie atveria mums 

naujus būdus, kaip savo energiją sulieti su visatos energija, 
kuri mus supa. 

Eterinių aliejų energija viršija jų sudedamųjų dalių 
matavimo spektrą. Jie įkvepia atverti širdį, mintis ir 
sielą, kad būtų pereita iš praeities į ateitį. Atėjo laikas 
sąmoningai kilti aukščiau, per ketinimus, afirmacijas ir 
žodinius teiginius, kad įvyktų tai, ko trokštate. Įsivaizduokite 
savo realybę žodžiais ir mintimis, kad sukurtumėte dvasinę 
harmoniją, kurią pajus jūsų širdis ir siela. Pakilkite virš to, 
kas jus riboja, ir atverkite duris į naują nuostabią ateitį.

PRIVALUMAI IR YPATYBĖS

PRODUKTO INFORMACIJA

„Rise Above“ – tai 2021 m. konferencijos proginis aliejų 
mišinys. Jo sudėtyje yra aliejų mišinio „Valor®“, taip pat 
frankincenso, bergamočių, paprastųjų saikenių, Aidaho 
kaliforninių kėnių, kedrų, kardamonų, levandų ir rožių aliejų. 
Aromatas – energizuojantis bei padedantis transformuoti 
mintis.

Prekės dydis 5 ml Prekės nr. 38311 

„RISE ABOVE“



Tepkite pageidaujamoje vietoje pagal poreikį. Jei 
oda jautri, atskieskite 10 lašelių su 10 ml bazinio 
aliejaus „Young Living V-6® Enhanced Vegetable 
Oil Complex“.

INGREDIENTAI

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Tinka tik 
išoriniam naudojimui. Saugokite, kad nepatektų 
į akis ir ant gleivinių.  Nėštumo metu, maitinant 
krūtimi, vartojant vaistus ar sergant kokiomis 
nors ligomis prieš naudojant reikia pasitarti su 
gydytoju. Venkite tiesioginės saulės šviesos ar UV 
spindulių iki 12 valandų po šio gaminio naudojimo 
ant odos.

ĮSPĖJIMAIINSTRUKCIJOS

„RISE ABOVE“

• Patepkite odą, klausydamiesi harmoningos muzikos, kad 
padidintumėte aliejų dažnius ir sustiprintumėte dvasinio 
nušvitimo jausmą.

• 1–2 lašais patepkite pėdas ir įkvėpkite giliai 3 kartus; 
patepkite 1–2 lašais širdies sritį ir įkvėpkite giliai 3 kartus; 
tada 1–2 lašais patepkite galvą ir įkvėpkite giliai dar 3 
kartus.

• Naudokite aliejų mišinį „Rise Above“ dienos pradžioje, 
siekdami pašalinti senus įpročius ir atverti širdį naujoms 
perspektyvoms ir galimybėms.

• Sumaišę su baziniu aliejumi „Young Living V-6® Enhanced 
Vegetable Oil Complex“, atlikite raminamąjį pėdų masažą 
– mėgaukitės motyvuojančiu aromatu.

• Kasdien naudokite maldų, meditacijų metu, siekdami 
sutelkti mintis ties dienos intencijomis.

REKOMENDUOJAMA NAUDOTI

Cedrus atlantica* (kedrų) medienos aliejus, Abies 
grandis* (kaliforninių kėnių) aliejus, Boswellia carterii* 
(frankincenso) aliejus, Lavandula angustifolia* 
(levandų) aliejus, Citrus aurantium bergamia* 
(bergamočių) žievelių aliejus, Hyptis suaveolens* 
(paprastųjų saikenių) sėklų aliejus, kaprilo / kaprio 
trigliceridas, Elettaria cardamomum* (kardamonų) sėklų 
aliejus, Picea mariana* (juodųjų eglių) spyglių aliejus, 
Rosa damascena* (rožių) žiedų aliejus, Cinnamomum 
camphora* (kamparo) medienos aliejus, Tanacetum 
annuum* (bitkrėslių) žiedų aliejus, Pelargonium 
graveolens* (pelargonijų) žiedų aliejus

* 100 % grynas eterinis aliejus


