
Seeds to serendipity

Essentiële oliën 
Ebook



Over Essentiële oliën  
Essentiële oliën zijn de natuurlijke aromatische onderdelen die gewonnen worden uit planten. Omdat deze gewonnen worden uit de kern van de plant, de essentie, is de 
werking ervan 50 tot 70 keer krachtiger dan kruiden.  
Hiermee is het een pure en natuurlijke manier om voor je gezondheid te zorgen.  

Alle oliën hebben van oudsher een medicinale benadering. Dit betekent dat in sommige culturen deze planten als zaadje voor een helend medicijn werd gebruikt en zo 
talloze ziektes genezen zijn door de kracht van de natuur.  
Therapeutisch hebben essentiële oliën weer hun werking op onze geestestoestand, ons emotionele welzijn. Dit is iets wat diep benaderd kan worden zoals ‘het maken van 
de connectie met je hart’ of iets simpeler ‘zorgt voor een opgewekt gevoel’.  

Oliën zijn op verschillende manier te gebruiken en in dit ebook zal daarom bij iedere olie een symbool staan wat aangeeft hoe deze kan worden toegepast.  

   

In dit boek zul je de werking van verschillende oliën vinden, recepten voor blends en een prijslijst van de in dit ebook genoemde oliën. Informatie over andere oliën en hun 
prijzen zijn beschikbaar op aanvraag of via de website www.seedstoserendipity.com 

Aromatisch toepassen Toedienen Innemen
Door bijvoorbeeld het gebruik van een diffuser of te 

dragen in een ketting.
Plaatselijk op de huid aanbrengen vermengt met 

een draagolie
Gemakkelijk te verwerken in recepten of drankjes



 

Enkelvoudige 
Oliën



 

BERGAMOT
Herkomst Ivoorkust  

Deze unieke vrucht heeft als kracht zowel 
opwekkend als kalmerend te werken. Deze 
citrusvrucht wordt door de italianen gebruikt 
als stress-verlichtend middel.   

Medisch 
 Brengt hormonen in evenwicht 
 Verzacht ademhalingsproblemen 
 Verzacht krampen 
 Stimuleert herstel van de huid 
 Ondersteunt en bevorderd de     

 spijsvertering en stoelgang 

Therapeutisch 
 Verlicht stress gerelateerde slapeloosheid 
 Vermindert depressie

“ Accepteer jezelf zoals je bent  
‘Ik geloof in mijzelf en mijn talenten en ik 
weet dat ik de kracht heb om van mezelf 

te houden.’”



  KANEEL
Medisch 

 Ondersteunt een gezond metabolisme 
 Bevordert een gezond gebit en tandvlees 
 Stimuleert bloedcirculatie 
 Helpt onderhouden van het      

 immuunsysteem 

Therapeutisch  
  Helpt om emoties bij onrust weer onder   

 controle te krijgen 
  Stimuleert connectie met het hart  
  Stimuleert het libido 
  Verzacht depressieklachten

Herkomst Sri Lanka en Zuid Amerika 

“ Leef je intimiteit en seksualiteit 
‘Ik ben vrij om mijn verleden los te laten en 
beleef een diepgaande en liefdevolle 
seksualiteit’.”



 

CEDARWOOD
Medisch 

 Stimuleert de bloedsomloop 
 Ondersteunt bij reuma en artritis 
 Bestrijdt vochtretentie en      

 gewichtstoename 

Therapeutisch  
  Biedt emotionele aarding 
  Rustgevend, kalmerend en verwarmend 
  Bestrijd algemene lethargie & nerveuze   

  zwakte“ Verbind je met vrienden en familie.  
‘Ik ben altijd door goede vrienden, mijn familie 

en andere lieve mensen omringd en mijn 
vertrouwen in mijzelf en de wereld om me 

heen wordt met de dag groter’.”

Herkomst Atlasgebergte, Afrika: Marokko, Algerije 
en Tunesië. 

Het is afkomstig van de naalden, bladeren, 
schors en vruchten van de cedar bomen. Het 
is vroeger veelal gebruikt voor balseming 
doeleinden en kleine aandoeningen. In huis kan 
het gebruikt worden om insecten te weren en 
om meeldauw te voorkomen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Marokko
https://nl.wikipedia.org/wiki/Algerije
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tunesi%C3%AB


 

WIEROOK
Medisch 

 Bevorderd cel vernieuwing 
 Reguleert menstruatie 
 Vermindert ontstaan van puistjes 
  Ondersteunt bij pre-menstruale krampen 
  Ondersteund de afgifte van gifstoffen en   

 overtollig water 

Therapeutisch  
  Vermindert mentale spanning 
  Helpt bij slapeloosheid 
  Helpt bij meditatie 
  Bevordert een vredig, ontspannen en    

 tevreden gevoel van algemeen welbehagen

“ Herken je spirituele waarheid  
‘Ik geloof in een goede God die van me houdt, 
me kracht geeft en me wil zien groeien in de 
vaderlijke kracht en ik weet dat ik altijd in het 

licht zal zijn’.”

Herkomst Yemen 

Dankzij de chemische samenstelling heeft 
wierookolie (Frankinscence) belangrijke 
vernieuwende eigenschappen. Wierook wordt al 
eeuwen gebruikt vanwege zijn kalmerende en 
verfraaiende eigenschappen met name voor het 
verjongen van de huid en het bevorderen van 
een ontspannen gevoel. 



 

GEMBER
Medisch 

 Helpt bij misselijkheid 
 Ondersteunt bij darmproblemen 
 Ondersteunt bij verkoudheid 
 Verzacht tijdens migraine 

Therapeutisch  
  Geeft een warm gevoel op de huid 
  Heeft een kalmerende werking op de   

 geest“ Succesvol zijn is je geboorterecht  
‘Ik neem mijn leven nu in eigen hand en heb 

vertrouwen in mezelf en mijn gaven en 
talenten. Ik geloof in mijn succes en neem de 

verantwoordelijkheid voor mijn leven’.”

Herkomst Indonesië, Sri Lanka, India, China 

Gemberolie wordt gewonnen uit de verse 
wortelstok van de gemberplant. Deze olie 
heeft vooral een gebruikswaarde in gerechten. 



 

LAVENDEL
Medisch 

 Bevorderd de stoelgang 
  Verhelpt hoofdpijn 
 Heelt wonden 
 Verzacht vermoeide spieren 
	 Verzacht irritaties op de huid 

Therapeutisch  
  Verzacht bij angst en depressie  
  Helpt het lichaam ontgiften 
  Werkt ontspannend  
 Bevordert een goede nachtrust

“ Spreek je waarheid uit.  
‘Ik ben zeker van mezelf als ik me liefdevol 
tot uitdrukking breng en ik heb de moed om 

mezelf te blijven’.”

Herkomst Middellandse zeegebied 

Lavendel is een sterk kruid dat op veel 
verschillende manieren wordt ingezet. Zo 
bevat het onder andere antidepressieve en 
antibacteriële stoffen. 



 

CIT ROEN
Medisch 

 Gewichtsverlies 
  Verbeterd de conditie van de huid 
 Ondersteund het verteringsproces 

Therapeutisch  
  Verbetert de concentratie 
  Verlicht je stemming   

“ Concentreer je  
‘Ik ben opmerkzaam en aanwezig. Ik heb 
de gave dat ik nieuwe dingen kan leren en 
heb vertrouwen in mijn talenten. Ik stel me 
open voor het ontvangen van wijsheid en 
kennis’.” 

Herkomst Italië.  

Citroen heeft een hele duidelijke reinigende werking. 
Zo heeft het invloed op het afvoeren van de 
afvalstoffen in je lichaam maar wordt het 
tegelijkertijd vaak ingezet met een desinfecterend 
doeleinde. 



 

T EA T REE
Medisch 

 Verlicht jeuk na insectenbeet 
  Verlicht opstoppingen en      

 luchtweginfecties 
 Ondersteunt bij het verminderen van   

 schimmelinfecties 

“ Erken je grenzen en geef ze aan  
‘Ik heb de moed om mijn grenzen aan te 
geven en mijn zelfgekozen weg te begaan die 
goed voor mij is’.”

Herkomst Australië 

Tea tree, officieel Melaleuca Alternifolia, kent ongeveer 
215 verschillende soorten. 210 hiervan groeien 
uitsluitend in Australië. 
Over Tea tree wordt vooral gesproken op medisch en 
reinigend aspect en minder op therapeutische 
bijkomstigheden. De reinigende werking van dit product 
komt vooral voort uit het vet-oplossend vermogen van 
deze olie. Het heeft een bijzonder vermogen om diep in 
de huid en het daar onderliggend weefsel te trekken. 



 

OREGANO
Medisch 

 Ondersteund de spijsvertering 
  Desinfecteert wondjes 
 Heeft een hele sterke werking als   

 antibiotica 
  Helpt bij schimmelinfecties 

Therapeutisch  
  Brengt harmonie en kalmte 
  Vult mentale energie weer aan 

  
“ Laat los  
‘Ik ben flexibel in mijn opvattingen en richt 
me op nieuwe patronen en positieve 
gehechtheden’.”

Herkomst Zuid-Europa  

Oregano is een kruidige olie met verschillende 
toepassingen. Het wordt gebruikt als smaakmaker 
in de Italiaanse, Spaanse en Mexicaanse keukens 
maar de oude Egyptenaren hadden de 
ontsmettende en conserverende eigenschappen 
van dit plantje al ontdekt. 



 

PEPERMUNT
Medisch 

 Bevorderd de ademhaling 
  Helpt bij onrustige maag / spijsvertering 
 Bij gebruikt tijdens een massage verlicht  

 het spierpijn 
 Verlicht hoofdpijn 

Therapeutisch  
  Bevorderd het concentratievermogen 
  Wekt op  

  

“ Laat je hart opbloeien  
‘Ik heb mijn levensvreugde weer ontdekt en 
kan met alles omgaan’.”

Pepermunt is een veelzijdig plantje met zowel 
medische als therapeutische en aromatische 
voordelen. Daarnaast kan het ook heel goed 
gebruikt worden in blends en als bestandsdeel in 
verschillende cosmetische producten. Ook werkt 
pepermunt goed in veel gerechten en drankjes en 
kan het daardoor helpen je spijsvertering tot rust 
te brengen. 



 

YLANG YLANG
Medisch 

 Draagt bij aan gezonde huid en haar 
  Verbetert de bloedsomloop 

Therapeutisch  
 Bouwt een gevoel van vertrouwen op 
  Verbetert de stemming 
	 Helpt stress en spanning te verminderen


  “ Je innerlijke kind bevrijd zich 
‘Ik kan en durf nu alle oude pijn los te laten 
en ik heb mijn speelse vreugde opnieuw 
ontdekt’.”

Herkomst Filipijnen  

Deze olie word gewonnen uit de bloemen van de 
wilde Ylang Ylang boom ook wel Cananga Odorate 
genoemd. Deze boom stamt oorspronkelijk uit de 
Filipijnen en haar naam Ylang Ylang betekent 
offiecieel Bloem der bloemen. De olie wordt veel 
gebruikt in de huidverzorging en parfumindustrie. 
Zo is het een bekend bestandsdeel in veel 
bekende parfums. 



 

Blends



 

FORGIVE
Therapeutisch  

 Stimuleert positieve gedachten 
 Biedt een gevoel van veiligheid 
  Ondersteunt bij het ontwikkelen van een 

 rustgevend gevoel 

  

“ Ik laat los  
‘Ik ben klaar om los te laten wat mij niet 
meer dient en wordt mij bewust van alle 
liefde in mij om te kunnen helen’.”

Deze frisse, zachte olie ondersteunt bij het gevoel 
van verlichting, geduld en tevredenheid. Deze blend 
is perfect als je de ultieme rust wil ervaren of 
vergeving zoekt. 



 

ON GUARD
Therapeutisch  

 Draagt bij aan emotionele rus 
 Ondersteunt om je energie te bewaken 
  Heeft stimulerende en opwekkende    

 eigenschappen 

  

“ Bescherm je eigen energie 
‘Ik ben me bewust van mijn eigen energie 
en laat deze leidend zijn in mijn groei en 
wezen’.” 

Deze mooie blend staat bekend als de tempel van 
bescherming. Deze blend heeft een samenstelling 
van verschillende kruiden die bijdragen aan een 
veilige, natuurlijke manier om het immuunsysteem te 
versterken. Daarnaast biedt het emotionele 
veiligheid door de zachte ingrediënten zoals kaneel, 
kruidnagel en sinaasappel. 



 

Recepten



  Passie 
 3 druppels Patchouli 
 3 druppels Lavendel 
  3 druppels Sinaasappel 

Geluk 
 2 druppels Frankincense 
 2 druppels Pepermunt 
  2 druppels Citroen 

Reset 
 1 druppel Citroen 
 2 druppels Bergamot 
  2 druppels Lavendel 

  

Schone lucht  
 2 druppels Citroen 
 2 druppels Tea tree 
  2 druppels Lavendel 

Voorjaarskriebels 
 2 druppels Lavendel 
 2 druppels Bergamot 
  2 druppels Ylang Ylang 

Romantiek 
 4 druppels Ylang Ylang 
 2 druppels Sinaasappel 
  1 druppel Cedarhout 
 1 druppel Sandalhout



Wasmiddel 
Let op; producten op waterbasis hebben een houdbaarheid van een week. Voor voor 
langere houdbaarheid bijvoorbeeld glycerine toe.  

 2,5 liter gekookt water 
 40 gram natuurlijke + plantaardige zeep 
  40 druppels Lavendel 
 36 druppel eucalyptus  
 20 druppels cypress 

Afwasmiddel 
 20 gram geraspte biologische    

 marseillezeep/olijfoliezeep of zeepvlokken 
 1 liter warm water (moet gekookt      

 hebben) 
 1/2 theelepel glycerine 
 1 eetlepel citroensap 
 1 eetlepel  azijn (of citrusazijn) 
 15 druppels etherische olie naar keuze 

Mondwater  

Niet geschikt om door te slikken 
 4 druppels Kaneel 
 150 ml water 

Stenen vloerreiniger 
Let op; producten op waterbasis hebben een houdbaarheid van een week. Voor voor langere 
houdbaarheid bijvoorbeeld glycerine toe. Wees voorzichtig met houten oppervlakte.  

 300 ml water 
 150 ml witte azijn 
 15 druppels Pepermunt 
  40 druppels Sinaasappel 

Meng in een plantenspuit en breng aan op 
gewenste oppervlak.  



DISCLAIMER: Aan alle informatie uit dit ebook kunnen geen rechten ontleend worden. Seeds to serendipity 
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve 

informatie. 

Bronnen:  
https://aromalifestyle.nl/aromatherapie-kennis/ 

https://hysses.com/ 

Met seeds to serendipity is het mijn verlangen om andere mooie vrouwen te ondersteunen in het loslaten van dat wat je vrijheid/geluk/
plezier in de weg staat. En een manier van leven te omarmen die ervoor zorgt dat jij volledig doet wat bij jou past, vanuit jouw passie, 
vanuit jouw hart.  

Het delen van de zaadjes, die leiden het volledig mogen omarmen van de serendipiteit in jouw leven, is mijn missie.  

Alles begint bij bewustzijn. Zodra we ons bewust worden van onze pijnen, de oorsprong of onze patronen en hoe ze ons belemmeren, zijn 
we klaar om ze los te laten. Met deze oliën hoop ik je zaadjes aan te reiken voor healing en bewustzijn.  
Zelfbewustzijn voor mij is oprecht naar jezelf kijken, niet met oordeel, maar met een open blik, liefde, nieuwsgierigheid. Wat gebeurt er bij 
me? Waar wil ik zijn? Wat heb ik nodig? 
Kies je je olie bewust, dan mag je ruimte ontvangen om met bewustzijn stil te staan bij wat het in je opwerkt. En daarmee ruimte te 
maken voor jouw reis.  

Meer leren of dieper aan de slag met jouw uitdagingen?  
Kijk op www.seedstoserendipity.com 

 

A colourful growth 

https://aromalifestyle.nl/aromatherapie-kennis
https://hysses.com/
http://www.seedstoserendipity.com

