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Hei, jeg er Caroline

I årevis ble jeg tappet for energi fordi jeg var oversensitiv for andres energier, og uten evne til å sette
grenser for meg selv. Jeg kjente på en konstant uro, og en følelse av at jeg var på feil sted. 

De siste 15 årene har jeg brukt på finne tilbake igjen til meg selv. Og de viktigste verktøyene som har fulgt
meg hele veien er mat- og medisinplantene våre. De har fulgt meg gjennom en bachelor i
plantevitenskap, en master i agroøkologi og som trainee i Norges største landbruksorganisasjoner. Og
gjennom mer enn 12 år som vegetarianer, i egne dyrkningsprosjekter i vinduskarmer og takhager, og i
min personlige praksis med plantemedisin.

Men det var først da jeg oppdaget eteriske oljer, at jeg skjønte jeg hadde kommet hjem. Med de hadde jeg
konkrete verktøy for å ta i bruk plantenes dype visdom for å lege mine egne sår.

I denne guiden skal jeg vise deg hvordan du også kan bruke eteriske oljer til emosjonell healing og indre
vekst.

 
 

Caroline Ålum Solberg
 



 

Eteriske oljer og følelser
Eteriske oljer er rene og konsentrerte, høykvalitets-dråper av de viktigste medisinplantene våre. Det er
ikke uten grunn de blir kalt naturens apotek. Hver olje har sin unike visdom som kan støtte deg fysisk,
emosjonelt og spirituelt. De har generelt høye vibrasjoner, og er kjente for å "løfte" kropp, sjel og sinn.

Eteriske oljer er fantastiske verktøy for å få støtte gjennom alle livets faser og prosesser, og har en unik
evne til å hente frem følelser som til daglig ikke er tilgjengelig for oss. Følelser vi har gjemt unna fordi de
var for vonde å kjenne på. 

Men følelsene våre er egentlig våre aller viktigste verktøy for å navigere gjennom livet. De forteller oss hva
som er riktig for oss og hva som ikke er det. De er der for at vi skal høre på hva de forteller oss, la de lede
vei og forløse de. 

Men så mange av oss har aldri lært å forholde oss til følelser på denne måten. Vi har lært at det er
skamfullt å ha for mye følelser, og vi har gjemt de langt, langt bort. 

Men det er ikke løsningen for å leve et liv i frihet. Vi må hente følelsene våre frem igjen, og gi slipp. Så de
ikke blir store, vonde blokkeringer som hindrer oss i å leve det livet vi er ment til. 

På veien for å heale følelsene dine, kan eteriske oljer støtte deg gjennom prosessene. De hjelper deg å heale
den fysiske kroppen og hjertet, gi slipp på begrensende tankemønstre, skape dypere spirituell kontakt og
bevissthet, og inspirere og minne deg på hva du er her for å gjøre (Essential emotions 9th ed.). 

I denne guiden har jeg valgt ut tjue eteriske oljer, men husk at det aller viktigste når du jobber med
eteriske oljer er å bruke intuisjonen din (det er et eget kapittel om intuisjon og eteriske oljer i denne
guiden). Stol på at intuisjonen din kommuniserer med deg, og at du får det du har behov for, når du har
behov for det. 



 

Hvordan bruke 
eteriske oljer?

Det er mange måter å bruke eteriske oljer. Her kommer
noen forslag: 

Massasje. De aller fleste eteriske oljer kan brukes på huden.
Da kan det være lurt å blande de ut i det som kalles en
bæreolje. Dette er en nøytral olje uten lukt som sørger for at
de eteriske oljene blir jevnt fordelt utover huden, og at det
ikke blir for sterkt. Bruk gjerne en kombinasjon av
intuisjonen din og informasjon du finner i for eksempel
bøker eller på nett, når du blir kjent med oljene dine, i
forhold til hvor og hvordan du skal bruke de. 

Hudepleie. Eteriske oljer passer like godt til massasje som å
blande inn i hudpleierutinen din. Du kan blande inn
eteriske oljer i kremer og oljer du bruker til daglig, eller lage
dine helt egne.

Aromatisk i diffuser for å skape deilig stemning i et helt
rom. Følg instruksjonene på diffuseren din, som regel skal
den fylles opp med vann, og noen dråper utvalgte eteriske
oljer. Du kan også bruke eteriske oljer aromatisk ved å lukte
på de fra flasken eller ved å ta noen dråper i hendene, gni
sammen og inhalere. 

Innvortes i mat, et glass med vann eller i kapsel. Om du
bruker eteriske oljer i tomme kapsler, tar du noen dråper
eteriske oljer og fyller opp resten av kapselen med en
baseolje som er trygg å spise. For eksempel en økologisk
olivenolje av god kvalitet. Eteriske oljer kan alene være for
sterke fordøyelseskanalen.

I badekaret. Mange eteriske oljer passer utmerket til å ha i
badekaret. Bruk intuisjonen din eller les deg opp på hvilke
oljer som passer til den sinnsstemningen du ønsker å
komme i. 



 

Vår sykliske natur

Hvis jeg ikke tar helt feil, er du her fordi du føler livet vil noe mer med deg, og kjenner at du har noe mer
du er her for å skape. Du står kanskje akkurat nå midt i en omfattende transformasjon, der du må gi
slipp på det du trodde var sant, for å tre inn i det du er her for å gjøre.

Å benytte seg av plantenes visdom, både fysisk og energetisk på denne reisen er utrolig kraftfullt. Vi
mennesker har vært tett knytta til planter i all tid og samspillet mellom oss ligger dypt, dypt inni oss. De
har evnen til å minne oss på at vi også er natur. 

Tenk på frøet som ligger i oss alle og venter på de rette forholdene til å spire. 
Veien vi går gjennom mørket, med et indre driv, uten å vite hvor vi skal. 
Tiden der vi blomstrer i all vår kraft og viser oss frem.
Fruktene vi bærer frem av alt vårt harde arbeid.
Og tiden for å gi dypt slipp med vissheten om at det er satt nye frø som vil spire når tiden er moden. 

Denne sykliske reisen vi alle skal gjennom, flere ganger i løpet av livet.

Eteriske oljer er et fantastisk verktøy for å bruke gjennom sin egen personlige vekst. Fordi de er så
konsentrerte, skal det kun noen få dråper til for oppleve plantenes visdom, og for å sette i gang store
prosesser i deg. 

Når du jobber med plantemedisin og eteriske oljer, husk at den fysiske egenskapen i de aller 
fleste tilfeller kan overføres til den samme energetiske egenskapen. Hvis du for eksempel leser 
at en eterisk olje (eller matvare for den saks skyld) har en rensende effekt på kroppen, 
kan du regne med at det samme gjelder på et energetisk plan.



 

Tips 1: Bruk intuisjon din
Stikkord: Tillit og intuisjon

Det finnes et hav av ulike eteriske oljer, og det
kan være nyttig å velge seg ut noen oljer og bli
kjent med de. 

Når du velger eteriske oljer for emosjonell
healing er det helt essensielt å bruke intuisjonen
din. Husk at den kan snakke til deg på mange
måter, eksempel kan det se ut som at du
drømmer om en olje, tenker mye på en, at du
ser den gjentatte ganger, får en sterk følelse av at
du skal ha den, eller at det dukker opp en
lukt/smak hos deg. La oljene velge deg, og stol
på at de kommer inn i livet ditt akkurat når du
trenger de. 

Noen oljer skal inn i livet ditt og brukes
intensivt i en eller flere perioder for å støtte
spesifikke prosesser, mens andre oljer kan være
med jevnlig i lang tid. La kroppen og
intuisjonen din fortelle deg hva som er riktig for
deg til enhver tid. 

Eteriske oljer er også et fantastisk verktøy for å øve deg på å bruke intuisjonen din, og å lære deg å stole på
deg selv. Når du har valgt en olje, kan en fin måte å bli kjent med den på være å finne noen kilder som
resonnerer med deg og lese mer. I begynnelsen er det alltid lurt å lese om oljene før du bruker de, så du
ikke bruker de på en måte som potensielt gjør skade. Husk at eteriske oljer er svært konsentrerte og
potente.



 

Clary sage (muskatsalvie) - En av de mest
potente oljene for å styrke intuisjonen og
komme i kontakt med det spirituelle. Hjelper
deg å se sannheten i en situasjon og åpne opp
for nye perspektiver. Det er en spesielt
kraftfull olje for kvinner som jobber med
healing av livmor, reproduksjonsorganer og
seksualitet. Forslag til bruk: Massasje av
harachakraet noen cm under navlen, korsrygg
eller en dråpe på det tredje øyet. 

Whisper (oljeblanding fra doTERRA med
patchouli, bergamot, sandeltre, rose, vanilje,
jasmin, kanel, vetiver, labdanum, kakao og
ylang ylang) - En blanding laget spesifikt for
å lege emosjonelle sår i morslinjen, og for å
komme i kontakt med det feminine. Spesielt
nyttig om du opplever ubalanse mellom de
maskuline (være aktiv, vende utover,
konkurrerende, kontrollerende) og de
feminine energiene (mottakende, intuitiv,
hvilende, vende innover, omsorgsfull)
Forslag til bruk: Over hjertet eller
harachakraet noen cm under navelen.

Oljer for å komme i kontakt med
intuisjonen din

Immortelle (oljeblanding fra doTERRA med frankincense, sandeltre, lavendel, myrra,
helichrysum og rose) - Utviklet for å hjelpe deg åpne opp for intuisjonen din og spirituelle
innsikter. Er du på en spirituell reise, er dette er fantastisk oljeblanding for å sette i gang
transformasjon. Kjenner du det er vanskelig å åpne opp for og godta det spirituelle, er dette
en oljeblanding som er laget for å forbinde kropp og sjel. Forslag til bruk: La intuisjonen
din vise deg. 



 

Tips 2: Sett en intensjon
Stikkord: Intensjon og kjærlighet

Som med alt du bringer inn i hjemmet, kan det være fint å energetisk rense de nye eteriske oljene dine før
du begynner å bruke de. Alle energier påvirker hverandre, og på sin reise mot deg har oljene vært i
kontakt med mange ulike mennesker og energier. 

Når du renser noe er det en måte å nullstille energien, og gjøre rom for en ny intensjon. Å energetisk
rense noe kan gjøres for eksempel med et lysbad. Det kan du gjøre på denne måten:

Ta noen dype pust, finne ditt senter og en følelse av takknemlighet i hjertet. Se på de edle dråpene som
en gave, og som et offer plantene har gjort med deg for å hjelpe deg videre på reisen din. Sett en intensjon
for hva du ønsker at oljen skal bringe inn i livet ditt. Hvis det kjennes riktig kan du se for deg at de små
flaskene bader i lys i minst 20 sekunder. 

Rose - Eterisk olje av rose er svært eksklusiv og kjent
som dronningen av eteriske oljer. Den holder den
aller høyeste frekvensen av alle planteoljer vi kjenner
til, og er forbundet med ubetinget kjærlighet i sin
reneste form. Forslag til bruk: Over hjertet når du
har lyst til å lukke deg, men trenger mot til å møte
verden med et åpent hjerte. 

Sandalwood - Lang historie til brukt i ritualer og for
å komme i kontakt med spirituelle vibrasjoner.
Hjelper deg å gi slipp på støy fra hodet og ego for å gi
rom for spirituell dedikasjon, veiledning og kontakt
med intuisjonen din. Forslag til bruk: Aromatisk
eller på kroppen under meditasjon, i ritualer og når
du setter intensjoner. 

Blue tansy - støtter deg hvis du føler at du sitter fast.
Hjelper deg å finne inspirasjon til å ta stegene du
trenger for å leve drømmelivet ditt. Forslag til bruk:
På solar plexus, over halschakraet eller bak ørene dine. 

Oljer for ritualer og å finne mening



 

Tips 3: Vend innover
Stikkord: Stillhet og indre oppmerksomhet 

En stor del av emosjonell healing handler om å bli bevisst på og og anerkjenne de vonde følelsene. De
som en gang var for mye for deg å forholde deg til, så du gjemte de bort. Men så ble de ikke borte. De satt
seg i kroppen og sinnet ditt som blokkeringer som hindrer deg i å leve det livet du drømmer om i dag.

Det finnes dessverre ingen vei rundt, følelsene må kjennes på hvis du vil leve et autentisk liv i frihet, og i
tråd med ditt hjerte. Og eteriske oljer er fantastiske verktøy for å få tilgang på følelser som til daglig er
vanskelige å få kontakt med.

Det å sette av tid til å lytte innover, gjerne ved hjelp av meditasjon, er en kraftfull kombinasjon med
eteriske oljer for emosjonell healing. 

Når følelser dukker opp hos deg, husk å være raus med deg selv, og møt det som kommer opp med
medfølelse. Se om du klarer å være åpen for å ta imot visdommen de eteriske oljene har å komme med til
deg. Selv om det ikke ser ut akkurat som du hadde tenkt. 



 

Geranium - En hjerte-healer, og en mild og
kjærlig olje som hjelper deg å åpne opp for
aksept og egenkjærlighet. Geranium kan også
støtte deg i å stole på den indre stemmen, og
generelt for å oppleve en større tillit til livet.
Sliter du med lav toleranse, overfor deg selv
eller andre, er dette en nydelig olje å jobbe
med. Forslag til bruk: Over hjertet, i
badekaret eller i diffuser. 

Juniper berry (einebær) - De svarte
einebærene er assosiert med natten, og denne
oljen er en av de mest kraftfulle for å høste
visdom av mørket. Den gir deg mot til å tre
inn i det ukjente, og motta innsikter fra dine
dyreste lag med åpenhet. Forslag til bruk: I
diffuser før du skal legge deg eller under
meditasjon. Under føttene eller andre steder
på kroppen der det kjennes riktig. I te eller
kapsel. 

Oljer for å kontakte ditt indre

Anchor (oljeblanding fra doTERRA med lavendel, sedertre, frankincense, kanel, sandeltre, svart
pepper og patchouli). Hjelper deg å stå støtt i din sannhet, spesielt i tider med mye ustabilitet. Den
oppfordrer deg å søke innover for klarhet, og å bruke intuisjonen som anker når livet kjennes ut som en
båttur i høye bølger. Forslag til bruk: Under føttene, over kraftsenteret solar plexus eller andre steder du
kjenner du trenger ekstra forankring. 

Deep blue (oljeblanding fra doTERRA med wintergreen, kamfer, peppermynte, ylang ylang,
helichrysum, blå reinfann, blå kamille og osmanthus) Denne blandingen gir deg mulighet til å la smerte
komme til overflaten og kjenne på det. Det er en helt unik olje som jobber dypt med å akseptere
følelsene og vonde hendelser fra fortiden, og gi slipp på de. Deep blue hjelper deg også å se at de
vanskeligste og vondeste opplevelsene faktisk er dine viktigste læremestere. Forslag til bruk: På huden
på det området du kjenner blokkeringene sitter. 



 

Tips 4: Gi slipp
Stikkord: Tilgivelse og medfølelse

Grunnen til at vi ikke har det livet vi drømmer om er som oftes at vi står i veien for oss selv. Bevisst eller
ubevisst blokkerer vi vår egen lykke og egne drømmer, fordi det er ukjent. Og ukjent er det samme som
utrygt. 

På veien mot det livet vi ønsker oss, er vi derfor nødt til å gi slipp på mye som står i veien. På mønstre,
vaner, tanker, ting og mennesker som holder oss igjen.

En av de viktigste tingene du gir slipp på, på din reise for å “komme deg løs” fra fortiden er å tilgi. Da tar
du ansvar for deg selv og ditt liv, for det å bære nag krever mye energi du kunne brukt til noe annet. Å
tilgi deg selv og andre er derfor en av nøklene for å bli fri. 

Magnolia - I prosessen med å tilgi deg selv og andre, er det svært kraftfullt åpne opp for medfølelse.
Magnolia er en nydelig plantemedisin som hjelper oss å åpne opp for medfølelse og for å se det vakre i alt
og alle. Den er medisin for et frosset hjerte, og kan brukes når vi kjenner vi trenger å møte verden rundt
deg med en større kjærlighet og respekt. Forslag til bruk: Over hjertet og håndleddene.

Siberian Fir (sibirsk gran) - En fin olje å bruke for å jobbe seg gjennom sorg og smerte, gi slipp på det
gamle og gjøre klart for et nytt kapittel i livet. Stikkord for denne oljen er å finne mening i vanskelige
omveltninger og overganger, og er spesielt knyttet til alder og modning. Forslag til bruk: I diffuser,
badekar, i nakken, på anklene eller håndleddene.

Forgive (Oljeblanding fra doTERRA med gran, bergamot, einebær, myrra, arborvitae, nootkatre,
timian og citronella). Den er spesielt utviklet for å hjelpe deg å tilgi, ved å myke opp bitterhet og sinne, og
erstatte det med å se det beste i menneskene rundt deg. Støtter deg i å leve etter regelen “Gjør mot andre
det du vil at andre skal gjøre mot deg”.  Forslag til bruk: Der det kjennes riktig på kroppen, for eksempel i
et fullmånerituale. 

Rosmarin - Etter å ha gitt slipp på noe gammelt, vil det midlertidig oppstå et vakuum i deg. Det er nå
plass til å romme noe nytt, og en ny versjon av deg selv. En vakker plante og eterisk olje som kan hjelpe
deg å akklimatiseres det nye, er rosmarin. Rosmarin hjelper oss å stå i forandring, og å tilpasse oss noe
nytt. Enten det er et hus, eller noe annet nytt og uvant. Det er også en fantastisk olje for å skape rom og
klarhet i hodet, og for å åpne opp for nye muligheter. Tenk på det som en olje som hjelper deg og
nullstilles. Forslag til bruk: Aromatisk i diffuser eller håndflatene, i nakken og hodet eller innvortes
mat/kapsel. 

Oljer for å gi slipp og tilgi



 

Tips 5: Stol på deg selv
Stikkord: Selvtillit og sannhet

Du har noe du er her for å gjøre og
skape. Noe du har forberedt deg
på, og som har vokst i deg over
lang, lang tid. Eteriske oljer er
fantastiske verktøy for å minne deg
på hvem du er, og hva du er her for
å gjøre. 

Det minner deg på at du ikke skal
undervurdere, verken kraften i deg
selv eller i de små dråpene med
eterisk olje. Det hjelper deg og
skrelle bort lang på lang av den du
ikke lenger er, men likevel har tatt
med deg videre. Så du kan gi slipp
og vokse inn i den kraften du er
ment til. 

Eteriske oljer hjelper deg også og
minnes det du en gang måtte kaste
fra deg. fordi det ikke var trygt.
Visdom fra en annen tid som
ligger dypt inni deg. De er rett og
slett fantastiske verktøy for å vekke
følelser, minner og kunnskap.



 

Frankincense - en av de mest eksklusive oljene,
som ofte blir kalt the king of oils. I århundrer har
den blitt brukt i ritualer og seremonier, og er en
kraftfull olje for å få kontakt med de spirituelle
vibrasjonene. Det er en fantastisk olje for å gi
slipp på lave vibrasjoner, og å la deg selv løfte.
Fra det utgangspunktet er det lettere å se
sannheten i en situasjon og vite hvilke steg du
trenger å ta for å skape nødvendig fornyelse i
livet ditt. Forslag til bruk: På kronen, halsen
eller skuldrene under meditasjon. I diffuser, eller
en dråpe eller to under tunga. 

InTune (oljeblanding fra doTERRA med
amyris, patchhouli, frankincense, lime, ylang
ylang, sandeltre og romersk kamille). Alt for
mange av oss lever for mye i hodet, og har
vansker med å skille sinnets babling fra hjertets
lengsler. InTune er laget for tilstedeværelse, og
for å koble kropp og sinn sammen, for å hjelpe
deg å leve et mer integrert liv. Forslag til bruk:
På siden av halsen eller håndleddene. Lukt på
den direkte fra flaska når du kjenner hodet
spinner. 

Eteriske oljer for selvtilitt og sannhet:

Sitrus-oljer - Eteriske oljer av sitrus virker oppløftende, energigivende og rensende. Veldig mange av de
bærer ildens kraft og kan hjelpe deg å tune vibrasjonene dine til selvtillit og en leken og ærlig spontanitet
i uttrykket ditt. 

Sitron - konsentrasjon, tilstedeværelse, glede i øyeblikket
Appelsin - overflod, spontanitet, glede og lekenhet
Bergamot - kjærlighet og aksept for deg selv, optimisme
Lime - appetitt for livet, takknemlighet, renser hjertet
Grapefrukt - respekt og glede over kroppen, lege emosjonelle sår knytta til kropp

Forslag til bruk: I mat og drikke, noen dråper i kapsel, aromaterapi/i diffuser



 

Kvalitet i oljer
Hvis du vil bruke eteriske oljer som et verktøy for indre vekst, anbefaler jeg å velge den høyeste
kvaliteten. Oljer av dårlig kvalitet kan i beste fall ikke gi dårlig, eller ingen virkning, og i verste fall virke
mot sin hensikt og være skadelige. 

Bruk oljer du er sikker på er av topp kvalitet, og se på de som en investering i deg selv og din fysiske og
emosjonelle helse. Se også på de som et verktøy for å komme deg videre på din reise, så du kan komme
nærmere din sannhet og det livet du er ment å leve. 

Eteriske oljer er essensen av medisinplantene vår, og noen få dråper er nok til å gjøre en forskjell. De er
uten tvil verdt investeringen.

Jeg bruker selv eteriske oljer mange ganger daglig for å finne senteret mitt, løfte energien min når jeg
trenger det, roe ned hodet og kropp for kvelden, til avslapning i badekaret, massasje og i kapsler for ekstra
styrke. De er også fast følge i meditasjoner og når jeg jobber meg gjennom emosjonelle prosesser. 

Jeg har valgt å jobbe med doTERRAs eteriske oljer fordi de er rene og av høy kvalitet, og de har vært helt
essensielle for min reise på vei mot et hjertestyrt liv i frihet og sannhet.

Det har derfor vært helt naturlig for meg å dele visdommen min om plantemedisin og eteriske oljer
videre, ved å bli en del av doTERRA. Det er et selskap som tar etikk, økologi og renhet på alvor, og som
skaper rene kvalitetsprodukter, og som jeg er så stolt av å være en del av. Hvis du også har lyst til å
investere i dine egne eteriske oljer fra doTERRA, kan du gjøre det gjennom meg. Da får både du og jeg
fordeler. Du kan lese mer her. 

Ønsker du å fordype deg i eteriske oljer og emosjonell healing? 
Da anbefaler jeg boken Essential emotions (9th edition). Jeg får ingen fordeler hvis du kjøper den, men
det er en fantastisk bok som jeg bruker hver eneste dag og som har vært inspirasjon for dette heftet. Det
er ikke så mange steder i Norge som selger den, men du finner den i skrivende stund her.

Vil du også komme i gang med eteriske oljer?

https://www.plantwhispers.no/eteriske-oljer
https://www.plantwhispers.no/eteriske-oljer
https://inspira-shop-as.myshopify.com/products/essential-emotions-bok


 

Jobb med meg
Kjenner du at tiden er inne for å endre kurs?

 
Og for å bruke intuisjonen din som viktigste verktøy?

 
Vil du bryte ut av andres sannheter og finne din egen?

 
Er du klar for å skape den verden du drømmer om?

Vi er mange gamle sjeler som har forberedt oss på akkurat dette tidspunktet i
historien. Tiden der vi legger bak oss misbruk og rovdrift av natur, og en ny
verden ledet av hjertet og en dyp respekt for alt levende vokser frem. 

Jeg tilbyr 1-til-1 coaching og nettkurset Lev og spis i takt med naturen for
deg som ønsker å være med å skape denne verden. For deg selv, for jorda,
økosystemene våre og menneskene rundt deg.
 
Det er for deg som ønsker deg verktøy for å styrke kontakten med hjertet og
intuisjonen din. Og som er klar for å ta radikalt ansvar for deg selv og bli den
forandringen du ønsker å se i verden.
 
Både nettkurs og coaching er lagt opp for å sette i gang dyp og regenerativ
transformasjon, så du kan finne frem igjen visdommen din, og gjøre det du kom
hit for å gjøre. 

Les mer om coaching og nettkurset Lev og spis i takt med naturen her.

Coaching og nettkurs 

https://www.plantwhispers.no/coaching
https://www.plantwhispers.no/nettkurs
https://www.plantwhispers.no/coaching
https://www.plantwhispers.no/nettkurs


 

Rising From Plant Whispers er støtten din gjennom indre vekst. 

Inspirert av planters visdom, for å minne deg på at du også er natur. 

Frøet som ligger i oss alle og venter på de rette forholdene til å spire. 
Veien gjennom mørket, med et indre driv, uten å vite hvor vi skal. 
Tiden der vi står i  blomst og viser oss frem.
Og tiden for å gi dypt slipp med vissheten om at det er satt nye frø som vil spire når
tiden er moden. 

Denne sykliske utviklingen vi alle er en del av.

Les mer på www.plantwhispers.no 

Hva er Rising From
Plant Whispers?

http://www.plantwhispers.no/
http://www.plantwhispers.no/

