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Feminine dufte  
 
 

Rose  
Denne rosenolie har en frekvens der minder os om Enhed, healer fødsel og fødselstraumer og 
genskaber livmoderens intuitive natur. Den er en blanding af Bulgarsk og Egyptisk absolut 
rosenessens. 

 

Lotus 
Denne duft skaber en meget dyb opvågning i kroppens skjulte centre, specielt pinealkirtlen 
og det højere hjerte. Den skaber et felt af gyldent lys omkring kroppen.  

 

 

Magnolia  
Magnolie healer temaer omkring moderskab, enten tendensen til at være mor for andre, eller 
være krævende pga. utilstrækkelig forældreomsorg i barndommen. Magnolie bringer dyb 
tilfredshed og følelser af helhed, samt eliminerer utilfredshed. 
 

Lily 
Lilje skaber forfinelse af nydelse og dybde af sensuel oplevelse.  
 
 

 

Jasmine 
Jasmin bringer intensitet til sensuel oplevelse. Den øger opmærksomheden på livets glæder 
og genskaber emotionel velvære.  
 
 

The Secret of the Desert 
Secret of the Desert giver jordforbindelse til kvinder som har tendens til at leve uden for 
kroppen, eller som undertrykker deres feminine udtryk til fordel for det maskuline. Den 
skaber en følelse af trygt feminint udtryk. 

 

Narcissus 
Kan kaldes månens duft idet den forstærker det feminine mysterie. Den vækker det feminine 

reproduktionssystems intuitive natur og kommunikationen med de skjulte riger. 
 

 

Secret of Nefertiti 
Forstærker det poetiske perspektiv og romancen med livet. Den forfiner sensuel oplevelse og 
stimulerer seksualitet, ligesom Lotus gør. 
 

 

Queen of the Nile 
Styrker mesterskabets fluiditet og hjælper med at opløse bindinger til trossystemer. Den 
opmuntrer til spontan autenticitet og selvsikkert udtryk. Den kan være gavnlig for frigørelsen 
af forsnævringer i led og ligamenter. 

 

Flower of Saffron 
Safranblomst bringer dybde til intuition og spiritualitet, og giver dyb fred og tilfredshed. 
Denne olie virker stimulerende på organernes funktioner.   
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Gardenia 
Gardenia bringer tillid til styrken af det feminine. Den fremmer ynde og selvsuverænitet.  
 
  

 

 

Fuchsia 
Denne eksotiske duftolie stimulerer optimisme og selvværd, og balancerer ligevægtigheden i 
humøret. Fuchsias lette note skaber den indre fred af orkanens øje.   

 

 

Henna Flower 
Denne kraftfulde og hellige olie, som er elsket af kvinder og nydt af mænd, bringer minder 
tilbage om den rene, oprindelige tilstand vi dvælede i før faldet ind i dualitet. Lad dig 
omslutte af lyksaligheden i denne udsøgte duftolie og de højnede bevidsthedstilstande den 
fremkalder.   

 

Goddess Blend 
Som en gylden tråd gennem gobelinen af tid, har legender fortalt om det ultimative feminine. 
Inspireret af disse gamle fortællinger om en Gudinde blandt menneskene, blev denne 
stemningsfulde duft skabt til at røre hjerter og glæde sanserne.  
 

Goddess Blend er et kraftfuldt redskab til at aktivere fortolkningscentrene i rygraden, som tillader os at 
tolke de indre sanser når de kombinerer på en integreret måde til at opfatte verden med de ydre sanser. 
Dette er en kulmination af livet i matrix når de indre og ydre virkeligheder smelter sammen til ét. 
 
Selvom duften er feminin vil den også aktivere maskuline koder. Olien kan bruges af en mand ved at 
placere nogle dråber ved bunden af rygraden. Mænd i omgivelserne hos en kvinde der bærer denne olie vil 
blive påvirket af den gave den bringer.   
 
Denne essentielle duftolie er en udsøgt blanding af egenskaber til at balancere og forstærke alle feminine 
kvaliteter. Den indeholder Fuchsia og andre blomster, og har længe været forudsagt af Almine at ville 
komme frem på et tidspunkt hvor det feminine skal bringes i balance.  

 

Blue Lagoon 
Denne skønne blanding af vaniljeblomst, kornblomst og andre blomster, bringer lettelse i 

humøret ved at hjælpe med at stimulere frigivelsen af serotonin i hjernen. Den fremkalder 
optimisme, håb og lethed af væren, mens den frigiver spændinger forårsaget af gammel 
cellehukommelse. Denne romantiske duft inspirerer hjertets sang. 

 

Neroli 
Poesien af denne hjertegribende duft dvæler som et løfte i luften, og frigiver sorg og 
intolerance. Den bringer dyb velvære og optimisme. 
      

 

The Garden of Eden 
Almine er blevet spurgt om hvornår vi ville modtage duften som genskaber uskyld i alle 
niveauer af livet. Den egyptiske olieblanding – The Garden of Eden – er nu blevet modtaget 
og blandet af Almine, og den kommer med en frekvens der effektivt kan genskabe uskylden 
af tidløshed i kroppen og dens felter. Selvom denne duft måske appellerer mest til kvinder, er 

den gavnlig for alle, og bør påføres på Solar Plexus. 
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The Realms of Innocence 
Den alkymistiske formel for blandingen The Realms of Innocence, er den mest komplekse og 
detaljerede af alle duftformler der endnu har været modtaget. Formålet med, og gaven i, 
planteessenserne og alkymien i denne blanding, er den forhøjede kapacitet af den 
ekstrasensoriske perception, der muliggør selvvejledning. Det er tydeligt ud fra selve formlen 

at den faciliterer åbningen af en portal mellem det fysiske og de magiske riger, kendt som Uskyldens Riger 
(Realms of Innocence). Selvom dens magiske egenskaber kan frigøres til bæreren hvor som helst på 
kroppen man placerer olien, er dens optimale placering det 3. øje.   
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Maskuline dufte 
 
 

 

Patchouli 
Patchouli skaber meget jordforbindelse for den mandlige tendens til at overforstærke det 
elektriske (sind, fornuft og intellekt). Den hjælper med at stilne sindets dialog så spirituelt 
mesterskab kan opnås. Den fremmer dyb meditation og ekspansion. 

. 

Tutankhamun 
Opløser følelsesmæssig stagnation og undertrykkelse af det mandlige udtryks autenticitet.  
 

 

 

Bedouin of the Night 
Vækker det mandliges feminine kvaliteter, og stimulerer det rigtige flow af energy i de lavere 
chakraer. Den genskaber det maskulines intuitive evner.  
 

 

Arabian Nights 
Denne duft er dybt sensuel og vækker selvbevidstheden om mandlig kraft. Den har 
afrodisiske kvaliteter.  
 

 

Desert Moon 
Denne duft stimulerer funktionen af de skjulte centre der kun findes i menneskets 
drømmekrop. Den maskuline livmoder, et center der findes over rodchakraet i 
drømmekroppen, bliver vækket for derved at skabe en følelse af selvbefrugtning af hans 
drømme. Den skaber en følelse af at være hjemme og tillid til egne præstationer. 

 

Papyrus 
Genskaber kærligheden til eventyr i livet og vækker seksualitetens fulde funktion.   
 

 

 

Hathor 
Fremhæver indre maskulin styrke og selvtillid. Skaber tro på evnen til at opnå resultater.  
 
 

 

Sandalwood 
Sandeltræs rene, friske duft opløfter ånden og højner humøret. Den hjælper med at slippe 
fortidens greb og indgyder håb. Den kan være gavnlig til at skabe optimisme og selvtillid. 
 

 

Luxor 
Denne duft af dyb sanselighed øger sensorisk oplevelse ved at øge følsomheden af 
bevidsthed. Dens rige blanding af duftende noter komplementerer udtrykket af maskulin 

virilitet og tiltrækning. Luxor vækker stigningen af kundalini. 
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Blend of the Gods 
Den primære ingrediens i denne uovertrufne blanding er Oud olie af den højeste kvalitet, 
udvundet fra Agartræer som kun findes få steder på jorden. Dens sjældenhed og ypperlighed 
har givet den tilnavnet ’The Oil of Kings’ (Kongernes olie), og i Mellemøsten kaldes den 

’The Oil of the Sultans’ (Sultanernes olie). Dens raffinerede egenskaber stimulerer produktionen og 
frigivelsen af hormoner der styrker levetid, personlig power og tiltrækningskraft, og det højere udtryk af 
maskulin balance. 

 

Lion of Judah 
Lion of Judah olien placeres ideelt set 5 cm under navlen. Dens primære formål er at skabe 
overensstemmelse mellem individuel vilje og den Uendeliges vilje. Når dette punkt på 
kroppen ikke fungerer fra sit højeste, udviklede stadie, er individet tilbøjelig til at kontrollere 

og manipulere for at gennemtvinge individuel hensigt. Dette bringer modstand i stedet for 
den yndefulde udfoldelse af livet i overgivelse.  
 


