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Guiden her er skabt til at du kan komme godt i gang med at bruge dine
essentielle olier til at harmonisere din type og dermed dine ubalancer.

Du får en kort introduktion til hvordan olierne virker, hvordan typerne virker
indbyrdes og en anbefaling til hvordan du bruger olierne helt specifikt til
din type.

Kroppen er så genial. Alt hvad vi har af udfordringer kan støttes og
transformeres igennem kropsarbejde og bevidsthedsarbejde.

Her i guiden finder du mine bedste anbefalinger til at harmonisere lige
præcis din type.

Jeg har udvalgt olierne, så de støtter dine dominerende organer.

Indenfor Traditionel Kinesisk Medicin er organer holistiske. Dvs de handler
ikke kun om at udøve en fysisk funktion, men de repræsentere også dele af
vores sjæl, følelser og sind.

Olierne er valgt ud fra et holistisk perspektiv, hvor jeg ikke kun anbefaler
olier der nærer et organ, men som også støtter de tilstødende organer, så
de organer der støtter det organ der er ubalanceret også bliver boostet og
på den måde bliver støtten organisk og holistisk.

Vi er altid i udvikling og selvom du måske har en ubalance i en type lige nu,
kan det flytte sig. Derfor anbefaler jeg at teste dig selv igen efter 2-3
måneder, hvor du har arbejdet med olierne, for at se om du har udviklet dig
et andet sted hen. Hvis du har, så skift dine olier til de nye organer der skal
støttes og hvis ikke, kan du overveje at udvælge nye olier som støtter dine
organer fra en ny vinkel. 

En sådan hjælp, finder du altid i The Soulful Tribe.

HVORDAN DU BRUGER GUIDEN
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HVORDAN OLIERNE STØTTER DIN TYPE
Essentielle olier er planteekstrakter, som per definition, er mange gange
mere potente end planten selv.

Alle planterne har specifikke egenskaber, som både bio-kemisk og
energetisk, kan stimulere, støtte og harmonisere et eller flere af vores
organer og meridianbaner (energi systemer som er koblet sammen med
organerne).

Oliernes egenskaber er testet og afprøver i mange tusinde år at vores
forfædre, og specielt Tradition Kinesisk Medicin har gjort brug af planter og
planteekstrakter i mere end 5000 år.

Fx ved vi at kamille har en beroligende effekt på maven. Men vidste du at
den har kølende egenskaber og er utrolig god til feber eller ophedede
følelser, og at den også støtter hjertet og lungerne, og på den måde også
harmonisere sorg og kærlighed og kan hjælpe igennem svære følelser.

Der findes mange måder at bruge essentielle olier på, men her er
nogle af de mest almindelige:

En diffuser er en lille maskine som spreder aroma rundt i rum. Den kan man
have stående i det rum man er i. Man få effekten igennem de små aroma
molekyler som bliver spredt med diffuseren.

DIFFUSE

Du kan også indånde direkte fra flasken, putte et par dråber i hænderne og
indånde derfra. Det er også klassisk aromaterapi og nemt at bruge.

INDÅNDE
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Du kan blande olien med flydende kokosolie og smøre dem direkte på
organerne eller de tilhørende meridianer. Du kan blande i forholde 1:10 -
altså en dråbe essentiel olie til 10 dråber blandingsolie. 

Du kan også lave en lille roller med olierne i, så du nemt kan smøre dem op
organerne eller i fx nakken, bag ørene, på håndled og hjertet. På den måde
får du også nemt en effekt.

TOPISK

Du kan indtage olierne i kapsler og på den måde få en effekt indefra og ud.
Det giver rigtig god mening når vi gerne vil støtte fx fordøjelsen.

INDTAGE

ET PAR ORD OM SIKKERHED
Essentielle olier er meget potente, og der skal få dråber til, for at få effekt.
Så overforbrug dem ikke. Start i det små.

Når du indtager olier, så brug en vegetabilsk kapsel. De kan købes hos
Doterra eller i helsekosten.

Alle citrus olier er fotosensitive, så dem skal du ikke smøre på huden, hvor
solen rammer. Det giver forbrændinger.

Nogle olier må ikke indtages. Det er dem med sikkerhedskapsel på.
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DEN NÆRENDE, DRÆNENDE OG 
DESTRUKTIVE CYKLUS
Hvordan typerne støtter, dræner og destruerer hinanden

Vi er allesammen et stykke natur og består af alle typer.

Dog har vi en type vi er mest.

Men de andre typer og det de repræsenterer består vi også af.

Herunder finder du en tegning der viser hvordan de forskellige typer og deres
egenskaber kan dræne, støtte og ligefrem destruerer hinanden.

Tænk på det sådan her:
“The Seeking Alchemist” går meget op i detaljer og har ofte brug for en stram
struktur, så de kan få afsluttet ting.
Den energi er enormt drænende for “The Visionary Leader” og de organer den
type repræsenterer, som har brug for frihed, fleksible rammer og en vision for
at kunne vækste.
Så hvis du er “The Seeking Alchemist” og har ubalancer, kan du direkte
destruere den energi “The Visionary Leader” repræsentere og blokere din lever
og galdeblære, og lande i smerter, migræner og total handlings- og
beslutningslammelse.

Eller hvis du er “The Visionary Leader”, som er meget go-getter agtige og
virkelig elsker at handle og du ikke er balanceret. Så kan du dræne din “Flow
Maker” energi, så du mister evnen til at være vedholdende, flyde lidt med og
ryger over i frygt og et nervesystem der fryser til.

Omvendt kan en stimulering af “The Nurser” energien, virkelig være støttende
for “The Seeking Alchemist”, fordi de vil føle sig trygge og set, så du tør lade
paraderne falde og vise hvem de er.
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“The Nurturer” nærer “The Seeking Alchemist”

“The Seeking Alchemist” nærer “The Flow Maker”

“The Flow Maker” nærer “The Visionary Leader”

“The Visionary Leader” nærer “The People Wizard”

“The People Wizard” nærer “The Nurturer”

DEN NÆRENDE CYKLUS
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“The Nurturer” dræner “The People Wizard”

“The People Wizard” dræner “The Visionary Leader”

“The Visionary Leader” dræner “The Flow Maker”

“The Flow Maker” dræner “The Seeking Alchemist” 

“The Seeking Alchemist” dræner “The Nurturer” 

DEN DRÆNENDE CYKLUS
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DEN DESTRUKTIVE CYKLUS

“The Nurturer” destruerer “The Flow Maker”

“The Flow Maker” destruerer “The People Wizard”

“The People Wizard” destruerer “The Seeking Alchemist” 

“The Seeking Alchemist” destruerer “The Visionary Leader”

“The Visionary Leader” destruerer “The Nurturer”
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THE NURTURER
DINE DOMINERENDE ORGANER ER:

Mave: 
Maven er hvor alle indtryk lander og bliver mixet. Når den er i balance, er
det nemt at mixe det hele og køre den rigtige næring/information videre i
sit system. Når maven er ude af balance, er det svært at omsætte det man
indtager, og man bliver tung og træt.

Milt: 
Milten transformerer og transporterer energi rundt i kroppen. Den sørger
for der er et godt flow af livsenergi. Når den er ude af balance føler man sig
ofte tung, stagneret og ude af stand til at bevæge sig i livet.

HER ER 5 TERAPEUTISKE ESSENTIELLE OLIER 
(PLANTEEKSTRAKTER) SOM STYRKER MAVE OG 
MILT OG DIG SOM “THE NURTURER”:

VETIVER:
Olien er grounder og centrerer. Den hjælper dig med at blive nærværende
og connected og bevidst om dine egne følelser.
Brug den sådan her:
Smør den ufortyndet under fødderne når du har brug for grounding.
Den er også genial i diffuseren. Specielt til natten. Du kan putte 2-3 dråber i
og evt blande den med lavendel, for afslapning og chill-vibes.

GINGER: 
Olien sætter gang i maven og støtter med at du får sat handling på dine
ønsker i stedet for at stagnere og overtænke. Den tænder for din indre
power og hjælper dig med at stå stærkt i dig selv og vælge dig.
Brug den sådan her:
Smør den 2-3 gange dagligt fortyndet over solar plexus.
Den er også rigtig god at indtage i en kapsel. Indtag 1-3 dråber dagligt
morgen og aften.
Den er også god i diffuseren, hvor den gør det godt sammen med de fleste
citrus olier og blomsterolier.



© M I A  P O U L S E N 9

CORIANDER: 
Hjælper dig med at leve i integritet med dig selv og tage dig af egne behov,
før du tager dig af andres.
Brug den sådan her:
Coriander er at foretrække at indtage i kapsler. Du kan tage 1-3 dråber
morgen og aften.
Alternativt kan du smøre den fortyndet på maven 2-3 gange om dagen.

FRANKINCENSE: 
Olien for sandhed. Den hjælper dig med at komme i dyb ro og være tro
mod dig selv, så du kan stå i din sandhed og hjælpe derfra.
Brug den sådan her:
Frankincense er et must for din type og den skal helst bruges dagligt. Du
kan tage en dråbe i nakken 2-3 gange om dagen. Og lave en lille roller, du
kan smøre i nakken ved behov

MYRRH: 
Hjælper dig med at få kontakt med en følelse af støtte, tillid og tryghed og
hjælper dig med at føle dig fuldt næret.
Brug den sådan her:
Olien er god at diffuse. Du kan putte 2-3 dråber i en diffuser sammen med
en hvilken som helst citrusolie eller fx lavendel. Det plejer at give en skøn og
indbydende aroma.
Den er også god til at smøre på hjertet. Du kan bruge en dråbe ufortyndet
og bruge 5 min på at reflektere over hvordan du kan føle dig mere støttet
og hvordan du kan nære dig selv.

THE NURTURER
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THE SEEKING ALCHEMIST
DINE DOMINERENDE ORGANER ER:

Lungerne: 
Lunger er det organ der tager vital livsenergi ind via åndedrættet. Når
lungerne er ude af balance, kan vi ikke tage livet ordenlig ind. Hverken
fysisk, mentalt, følelsesmæssigt eller spirituelt. Vi bliver beskyttende,
oversensitive, lukker os ned og inde og kan opbygge en sorg over ikke at
leve livet. Modsat kan en harmonisk lunge energi trække alt livets magi ind
og fordele det smukt ud i alle celler og oplevelser, så vi lever et liv i
overskud.

Tyktarm: 
Tyktarmen står for at udskille alt det der ikke kan og skal bruges. I sin
harmoniske version giver man nemt slip på alt det man ikke har brug for. I
en uharmonisk version kan man ikke rigtig slippe og der ophober sig
negative og tunge følelser og tanker, og man kan energetisk føle sig
drænet, over-sensitiv og ude af stand til at slippe og move on.

HER ER 4 TERAPEUTISKE ESSENTIELLE OLIER 
(PLANTEEKSTRAKTER) SOM STYRKER LUNGERNE OG 
TYKTARM OG DIG SOM “THE SEEKING ALCHEMIST”:

COPAIBA: 
Olien støtter op om både dine lunger og tyktarm. Den hjælper dig med at
se alt det der ikke virker i dit liv, så du kan slippe det. Den hjælper dig med
at balancere din perfektionist og selvværd.
Brug den sådan her:
Olien kan indtages ren ved at bruge to dråber under tungen hver morgen
og aften eller smøres ufortyndet op ad rygsøjlen.
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CILANTO: 
Olien harmoniserer specielt dit fordøjelsessystem og herunder tyktarmen.
Den hjælper med at detoxe alt det som skal slippes, så det ikke ophober sig
og bliver til stagnerede tanker, følelser og energi (og fysiske
fordøjelsesproblemer). Den hjælper dig også med at slippe kontrol og en
tendens til at være obsessive.
Brug den sådan her:
Cilantro er at foretrække at indtage i kapsler. Du kan tage 1-3 dråber
morgen og aften.
Alternativt kan du smøre den fortyndet på maven 2-3 gange om dagen.

BLACK PEPPER: 
Støtter både lunger og tyktarm. Olien står emotionelt for at vise hvem man
er. At lade maskerne falde og stå frem som den man er inden i.
Brug den sådan her:
Olien er absolut genial i en diffuser, så du igennem dagen kan få kontakt til
dit autentiske jeg.
Bland 2-3 dråber i en diffuser sammen med fx en citrus olie.
Alternativt kan du lave en roller, hvor du blander i forholdet 1 til 10 med
flydende kokosolie, som du kan rulle på håndled og hjertet.
Olien kan også indtages i en kapsel. 1 dråbe 2 gange om dagen.

ARBORVITAE: 
Også denne olier støtter og harmonisere lunge og tyktarms energien og
hjælper spirituelt og emotionelt med at åbne op for at modtage
Brug den sådan her:
Olien er rigtig god i en diffuser.
Bland 2-3 dråber i en diffuser sammen med fx en citrus olie.
Alternativt kan du lave en roller, hvor du blander i forholdet 1 til 10 med
flydende kokosolie, som du kan rulle på håndled og hjertet.

THE SEEKING ALCHEMIST
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THE FLOW MAKER
DINE DOMINERENDE ORGANER ER:

Nyrerne: 
Nyrernes opgave er at kontrollere vandet i kroppen. Vi består af mere en 80
% vand, så deres funktion er meget vigtig. Når der er en god balance flyder
væsken i vores kroop ubesværet og det samme gør vores følelser.
Det er også i nyren at være essens hører til. Når vi har god kontakt, så er
større og mindre transitioner i livet nemmere og elegante.
Nyrernes følelse er frygt i den uharmoniske version og mental klarhed og
opmærksomhed i den harmoniske version.

Blære: 
Blæren er forbundet med vedholdenhed og viljestyrke. Når den er stærk har
man en god og sund vilje og kan holde sig selv. Når blæreenergien er svag,
mangler man mod og kan ikke bevæge sig igennem den frygt man oplever
i sine følelser (uanset om det man frygter er en ægte risiko eller ej)

HER ER 5 TERAPEUTISKE ESSENTIELLE OLIER 
(PLANTEEKSTRAKTER) SOM STYRKER NYRERNE OG 
BLÆRE OG DIG SOM “THE FLOW MAKER”

COPAIBA: 
Støtter nyrerne og hele nervesystemet. Den hjælper med at forløse traumer,
stress og angst. 
Brug den sådan her:
Olien kan indtages ren ved at bruge to dråber under tungen hver morgen
og aften eller smøres ufortyndet op ad rygsøjlen.

CEDARWOOD: 
Støtter dine nyrere og skaber mental klarhed. Den støtter følelsen af
tryghed og i at du aldrig er alene. 
Brug den sådan her:
Du kan diffuse olien eller smøre den, oplandet med ren naturlig kokoolie, på
rygsøjlen.
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WINTERGREEN: 
Støtter blæren i at slippe frygt tilstand og ego´ets konstant behov for
kontrol og hvad-nu-hvis mindset. 
Brug den sådan her:
Olien er god i en diffuser eller i fortyndet op ad rygsøjlen, men må ikke
indtages.

CLARY SAGE: 
Olien for intuition og klarsyn. Den beroligere også nyrerne og hjælper dig
med at se klart i enhver situation, så du nemt kan tage de actions der er
nødvendige for at kunne skabe flow.
Brug den sådan her:
Du kan bruge den i en diffuser. 2-3 dråber sammen med en hvilken som
helst citrusolie. 
Du kan også smøre den fortyndet på dit 3. Øje eller over nyrerne.

FENNEL: 
Støtter nyrer og blære, så du forvandler manglende handlekraft og ansvar
pga frygt-lammelser til en dyb tunen ind i kroppen og din kerne og en lyst
til at tage et balanceret ansvar igen.
Brug den sådan her:
Olien er god til at indtage ved bare at dryppe 1-2 dråber under tungen. Den
smager skønt. Alternativt kan den smøres på mave eller indtages i kapsler.
Gerne 2-3 gange om dagen.

THE FLOW MAKER
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THE VISIONARY LEADER
DINE DOMINERENDE ORGANER ER:

Leveren: 
Leverens egenskab er bla at være “generalen” der hjælper med at vise
vejen, mens galdeblæren træffer beslutningerne og udføre handlingerne.

Galdeblæren:
Når de to ikke er oppe og køre, enten fordi de er i overgear eller blokerede,
så kan de ubalancerede egenskaber din type har vise sig.

HER ER 5 TERAPEUTISKE ESSENTIELLE OLIER 
(PLANTEEKSTRAKTER) SOM STYRKER LEVER OG 
GALDEBLÆRE OG DIG SOM “THE VISIONARY LEADER”:

SERENITY: 
Det er en olierblanding, som skaber dyb ro og overgivelse, kontakt til
kroppen og dens behov. Den smelter stress og pres, hvilket er godt for din
type.
Brug den sådan her:
Olien er genial i en diffuser om eftermiddagen, aftenen og natten.
Den kan også bruges direkte på huden og smøres på bag ørene og på den
måde erstatte parfume.

LEMON: 
Olien styrker leveren og dens rensningsproces og hjælper med at give dig
et skarpt fokus og prioritere hvad du skal handle på.
Brug den sådan her:
Den nemmeste måde at gøre brug af lemons egenskaber, er at putte to
dråber i sit vand hver morgen.
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BERGEMOT: 
Olien styrker generelt leveren. Emotionelt skruer op for selvomsorg og
selvaccept og følelsen af at være nok og gøre nok.
Brug den sådan her:
Olien er genial i en diffuser. 2-3 dråber sammen med Serenity giver en smuk
og indbydende aroma.

LIME: 
Styrke galdeblæren og dermed din handlekraft. Den skaber en følelse af leg
og livsglæde, så den tunghed og anspændthed din type kan have tendens
til forsvinder og bliver erstattet af højt humør og en legende lethed. 
Brug den sådan her:
Lime er genial i diffuseren. Den virker godt alene eller sammen med
Bergamot og Serenity. Det er også nemt at putte 2 dråber i et glas vand og
få samme effekt.

FRANKINCENSE: 
Styrker leveren. Olien er meget groundende og står emotionelt for kontakt
til din indre sandhed. Den er genial til at hjælpe os med at få ro på og
navigere indefra.
Brug den sådan her:
Frankincense er et must for din type og den skal helst bruges dagligt. Du
kan tage en dråbe i nakken 2-3 gange om dagen. Og lave en lille roller, du
kan smøre i nakken ved behov.

THE VISIONARY LEADER
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THE PEOPLE WIZARD
DINE DOMINERENDE ORGANER ER:

Hjertet: 
The Empress, hende der når hun er i ro, spreder en varme og kærlighed,
som holder alt andet i dit liv i balance og i gang.

Kredsløb: 
Sørger for at beskytte hjertet så kun det rigtige kan komme ind, sender
næring og varme ud til alle de andre organer og er med til at skabe en
strøm af balance og harmoni (eller det modsatte).

Triplevarmeren: 
Sørger for at distribuere energi og aktivitet til hele kroppen.

Tyndtarmen: 
Skiller det rene fra det urene og hjælper os med at kunne sortere det
værdifulde fra det ikke-værdifulde i livet

HER ER 5 TERAPEUTISKE ESSENTIELLE OLIER 
(PLANTEEKSTRAKTER) SOM STYRKER DINE DOMINERENDE 
ORGANER OG DIG SOM “THE PEOPLE WIZARD”:

YLANG YLANG: 
Forbinder dig med din indre legebarn og åbner for nydelse og sjov
Brug den sådan her:
Olien er absolut genial i en diffuser
Bland 2-3 dråber i en diffuser sammen med fx en citrus olie.
Den er også god i en roller, hvor du blander i forholdet 1 til 10 med flydende
kokosolie, som du kan rulle på håndled og hjertet.

CELERY SEED: 
Hjælper dig med at adskille og fordøje indtryk, så du kan se hvad er
værdifuldt for dig og hvad der ikke er
Brug den sådan her:
Cilantro er at foretrække at indtage i kapsler. Du kan tage 1-3 dråber
morgen og aften.
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PETIT GRAIN: 
Hjælper dig med at bryde kæder af karma i relationer, så du kan vælge
hjertets vej og være den du er
Brug den sådan her:
Olien er god i en diffuser, hvor den med fordel kan blandes med lavendel.
Mix 2-3 dråber af hver.
Du kan også lave en roller med både lavendel og petit grain, som er
fortyndet i forholdet 1 til 10 med flydende kokosolier og smøre på hjertet
dagligt (obs på at du ikke må få sol på olien, da det giver forbrændinger)

LAVENDEL: 
Skaber en dyb ro indeni og åbner dig op til ærlighed fra egen banehalvdel
Brug den sådan her:
Olien er god i en diffuser, hvor den med fordel kan blandes med Petit Grain.
Mix 2-3 dråber af hver.
Du kan også lave en roller med både lavendel, som er fortyndet i forholdet 1
til 10 med flydende kokosolier og smøre på hjertet dagligt.

COPAIBA: 
Hjælper dig med at slippe skyld og skam, så du fx tydeligt kan mærke,
hvornår du overskrider dine egne grænser eller påtager dig en skyld der er
andres.
Brug den sådan her:
Olien kan indtages ren ved at bruge to dråber under tungen hver morgen
og aften eller smøres ufortyndet op ad rygsøjlen.

THE PEOPLE WIZARD



Hej, jeg hedder Mia.

Soul Path & Business Mentor.

Jeg hjælper kvinder som dig med at finde vej hjem til deres egen power
imens de bygger en profitable business fra deres essens. Ikke en hvilken
som helst forretning, men en som gør en kæmpe forskel for verdenen og
deres familie.

Jeg underviser i simple, men effektive business strategier og systemer og i
hvordan du styrker dig både emotionelt, mentalt og energetisk, så du step
by step kan omsætte dine ideer til handling og skabe den succes du er født
til.

HVEM STÅR BAG BOGEN
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