
Przepisy na magiczne olejki 
Olejek na szybkie pieniądze 

7 kropli paczuli, 5 kropli cedru, 

4 krople wetiweru, 2 krople imbiru 

W celu przyciągnięcia pieniędzy, wcieraj w ciało, namaszczaj dłonie lub zielone świece. Przed dokonaniem zakupu namaść też 

pieniądze. W ten sposób możesz być pewien ich szybkiego zwrotu. 

 

Olejek sukcesu w biznesie 

3 krople bergamotki miętowej, 1 kropla bazylii, 

1 kropla paczuli, 1 szczypta rozdrobnionego cynamonu 

Zmieszaj olejki i do bazy dodaj szczyptę rozdrobnionego cynamonu. Aby zwiększyć przypływ gotówki, namaść dłonie, kasę 

fiskalną, kartę biznesową lub frontowe drzwi Twojej firmy. 

 

Olejek miłosny 

7 kropli palmarozy, 2 kropli ylang ylang, 

1 kropla imbiru, 2 krople rozmarynu 

1 kropla kardamonu 

Używaj w celu przyciągnięcia miłości. Namaść różowe świece i spalaj je podczas wizualizacji. 

 

Olejek przyjdź do mnie 

5 kropli paczuli, 1 kropla cynamonu 

Aby przyciągnąć idealnego partnera, zmieszaj wyżej wymienione olejki eteryczne z bazą oliwy z oliwek. Następnie posmaruj 

białą świecę reprezentującą odpowiednią płeć i spalaj ją podczas wizualizacji. 

 

Olejek energii seksualnej 

2 krople imbiru, 2 krople paczuli, 

1 kropla kardamonu, 1 kropla drzewa sandałowego 

Stosuj, aby przyciągnąć partnerów seksualnych. 

 

Cytrusowy olejek oczyszczający otoczenie 

3 krople pomarańczy, 2 krople lemon grass 

2 krople cytryny, 1 kropla limetki 

Namaść białe świece i spalaj, aby oczyścić dom. 

 

Olejek oczyszczający 

4 krople kadzidłowca, 3 krople mirry, 

1 kropla drzewa sandałowego 

Dodawaj do kąpieli lub wcieraj w ciało, aby odepchnąć negatywne energie. 

 

Olejek na odwagę 

3 krople imbiru, 1 kropla pieprzu czarnego, 

1 kropla goździku (przyprawy) 

Wcieraj w ciało, aby dodać sobie odwagi, szczególnie przed spotkaniami z nowymi ludźmi, wystąpieniami publicznymi i innymi 

sytuacjami narażającymi nerwy na szwank. 

 

Olejek na rozmowę kwalifikacyjną 

4 krople ylang ylang, 3 krople lawendy, 

1 kropla róży 

Stosuj przed wszelkimi rozmowami o pracę, a zobaczysz jak powoli całe zdenerwowanie gdzieś umknie. Dzięki temu olejkowi 

oczarujesz każdego, a przede wszystkim zrobisz dobre wrażenie na przyszłym pracodawcy. 

 

Olejek uleczający 

4 krople rozmarynu, 2 krople jałowca, 

1 kropla drzewa sandałowego 

Stosuj, aby przyspieszyć proces leczenia. 
olejki do nabycia na stronie: www.fraida.pl 

 



 

Przepisy na magiczne olejki 

Olejek energetyczny 

4 krople pomarańczy, 2 krople limetki, 

1 kropla kardamonu 

Stosuj w sytuacji, gdy jesteś zmęczony, chory lub w celu zwiększenia własnych pokładów energii. Olejek sprawdza się doskonale 

po przeprowadzeniu wyczerpującego rytuału magicznego. 

 

Olejek mocy 

4 krople pomarańczy, 1 kropla imbiru, 

1 kropla sosny 

Stosuj, aby natchnąć się dodatkową mocą podczas przeprowadzania silnych rytuałów.  

 

Olejek Księżyca 

4 kropla jaśminu, 1 kropla  drzewa sandałowego 

Olejek ten wywoła psychiczne sny, przyspieszy proces leczenia, ułatwi zasypianie, zwiększy płodność. Olejek stosuj też podczas 

pełni Księżyca, aby zestroić się z jego wibracjami 

 

Olejek Słońca 

4 krople kadzidłowca, 2 krople cynamonu, 

1 kropla neroli (kwiat gorzkiej pomarańczy), 

1 kropla rozmarynu 

Doskonały jako środek uleczający, pobudzający witalność i siłę, umożliwiający drogę do awansów. Sprawdza się świetnie przy 

wszystkich oddziaływaniach słonecznych. 

 

Olejek ołtarzowy 

4 krople kadzidłowca, 2 krople mirry, 

1 kropla cedru 

Namaszczaj ołtarz w regularnych odstępach, wzywając swoje Bóstwo (Bóstwa), aby czuwało nad rytuałem. 

 

Olejek ochronny 

5 kropli neroli (kwiat gorzkiej pomarańczy) 

5 kropli pieprzu czarnego 

Stosowanie tego olejku uchroni Cię przed wszelkimi atakami. Możesz również namaścić okna, drzwi i inne części domu, aby 

zapewnić sobie maksymalne bezpieczeństwo. 

 

Olejek podróży astralnej 

5 kropli drzewa sandałowego, 

1 kropla ylang ylang, 1 kropla cynamonu 

Składniki dodaj do olejku bazowego (czystego bezzapachowego) i zmieszaj. Namaść brzuch, nadgarstki, tylną część szyi i czoło. 

Połóż się wygodnie i wizualizuj własną osobę wchodzącą w stan projekcji astralnej. 

 

Olejek na sen 

2 krople róży, 1 kropla jaśminu, 

1 kropla rumianku 

Namaść skronie, szyję, miejsca wibracji dwóch nadgarstków, podeszwy stóp. Olejek sprowadzi naturalny sen. 

 

Olejek psychiczny 

5 kropli lemon grass, 1 kropla krwawnika 

Stosuj przede wszystkim podczas wróżenia, przepowiadania przyszłości, aby zwiększyć swoje moce psychiczne. 

 

Olejek wizyjny 

4 krople lemon grass, 2 krople ziela angielskiego, 

1 kropla gałki muszkatołowej 

Namaść czoło, aby pobudzić świadomość psychiczną. 
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