
• Moedig jezelf aan om open te staan voor nieuwe 
ideeën en mogelijkheden in de toekomst.

• Laat de energie van de geur positieve bedoelingen 
inspireren.

• Kan gebruikt worden om oude gedachten die je 
tegenhouden om te zetten zodat je er bovenuit  
kunt stijgen en je ware doel kunt ontdekken.

• Helpt je open te staan voor spirituele verlichting.

Etherische oliemelange Rise Above is geïnspireerd door 
Young Living-oprichter D. Gary Young en samengesteld 
met behulp van mede-oprichter en directeur Mary Young. 
De melange bevat specifieke etherische oliën die je helpen 
oude gedachten die je tegenhouden om te zetten zodat je 
er bovenuit kunt stijgen en je ware doel kunt ontdekken. 

Valor® kan de geest versterken en kracht geven en je 
aanmoedigen om persoonlijke uitdagingen te overwinnen. 
Wierook, cederhout en kardemom bevorderen positieve 
gedachten die je helpen je ware potentieel te ontdekken of 
bereiken. Dorado azul bevat het bestanddeel 1,8-cineool 
(eucalyptol). Bergamot, lavendel en kardemom vormen een 
harmonieuze combinatie van etherische oliën die gevoelens 
van stabiliteit, duidelijkheid en spiritualiteit bevordert; ze 
helpen ons open te staan voor de stroom van universele 
energie die ons omringt. 

De energieën van deze etherische oliën gaan verder dan 
het meetspectrum van hun samenstellende profiel. Ze 
inspireren je om het hart, de ziel en geest open te stellen 
zodat je het verleden los kunt laten en uit kunt kijken naar 
de toekomst. Het is tijd om met intentie, affirmaties en 
vocale decreten boven alles uit te stijgen en datgene waar 
je naar verlangt in gang te zetten. Visualiseer met woorden 
en gedachten je realiteit en creëer een spirituele balans 
die door het hart en de ziel aangevoeld wordt. 'Rise Above' 
waargenomen beperkingen en open de deur naar een 
schitterende nieuwe toekomst.

KENMERKEN EN VOORDELEN

GESCHIEDENIS

Rise Above is de etherische oliemelange voor de Convention 
van 2021 en bevat Valor®, wierook, bergamot, dorado azul, 
reuzenzilverspar, cederhout, kardemom, lavendel en roos. 
De energieke geur transformeert al je gedachten.

Inhoud: 5 ml Productnr. 38311 

RISE ABOVE



Breng aan op de gewenste plek. Verdun bij 
gevoeligheid 10 druppels met 10 ml Young Living 
V-6® Enhanced Vegetable Oil Complex.

INGREDIËNTEN

Buiten bereik van kinderen houden. Alleen voor 
uitwendig gebruik. Uit de buurt van ogen en 
slijmvliezen houden. Raadpleeg een arts als je 
zwanger bent, borstvoeding geeft, medicijnen 
neemt of een medische aandoening hebt. Vermijd 
tot twaalf uur na aanbrengen van het product 
direct zonlicht of UV-stralen.

WAARSCHUWINGENINSTRUCTIES

RISE ABOVE

• Breng aan op de huid terwijl je naar harmonieuze muziek 
luistert om de frequenties van de oliën te versterken en 
spirituele verlichting te bevorderen.

• Breng een tot twee druppels aan op de voeten en haal drie 
keer diep adem; breng een tot twee druppels aan op het 
hart en neem drie keer diep adem; breng vervolgens een 
tot twee druppels aan op het hoofd en neem drie keer diep 
adem.

• Gebruik Rise Above aan het begin van de dag zodat je 
gefocust oude gedachten los kunt laten en je hart open 
kunt stellen voor nieuwe perspectieven en mogelijkheden.

• Verdun met Young Living V-6® Vegetable Oil Complex en 
gebruik bij een verzachtende voetmassage om van de 
inspirerende geur te genieten.

• Gebruik dagelijks tijdens het bidden, mediteren en het 
stellen van doelen zodat je een duidelijk pad kunt volgen.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Cedrus atlantica (atlascederolie)*, Abies grandis 
(reuzenzilversparolie)*, Boswellia carterii (wierookolie)*, 
Lavandula angustifolia (lavendelolie)*, Citrus aurantium 
bergamia (bergamotolie)*, Hyptis suaveolens (dorado 
azulolie)*, caprylic/caprictriglyceride, Elettaria 
cardamomum (kardemomolie)*, Picea mariana (zwarte 
sparolie)*, Rosa damascena (damaskroosolie)*, 
Cinnamomum camphora (kamferboomolie)*, 
Tanacetum annuum (Marokkaans wormkruidolie)*, 
Pelargonium graveolens (geraniumolie)*

*100% pure etherische olie


