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Voorwoord 

Dit e-book is bedoelt om je eigen gezondheid in handen te kunnen nemen met producten uit de 

natuur.  

Dit e-book vervangt geen raad van een arts of medicatiegebruik.  

Bij twijfel, nooit etherische oliën en medicatie samen inzetten, vraag altijd eerst raad aan uw 

arts. 

Nooit gebruik van medicatie stopzetten op eigen initiatief. Doe dit steeds in overleg met je 

behandelend arts. 

KERNgezond Academy is opgericht met als doel zoveel mogelijk mensen bewust te 

maken van de werking van hun lichaam. Zo kan je meedenken in lichaamsprocessen en 

waar het bij jou fout gaat, dit noemt men ‘systeemdenken’. 

Er wordt extra ingezet op preventie. Beter voorkomen dan genezen! 

Sluit je meteen aan bij de Grootste en Leukste Gezondheidsclub en kom alles te weten 

over: 

-juiste (orthomoleculaire) voeding voor jouw lichaam 

-ademhaling -  mindset - beweging  

en het gebruik van essentiële oliën en voedingssupplementen voor een optimale 

gezondheid  

Vraag je eigen lidmaatschap via www.kerngezond.academy 

 

Gezonde Groet, 

Kathy Michielsen            

De uitgever kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor typfouten, foutief gebruik van de producten of advies. 

Copywright: Niets uit dit boek mag verveelvuldigd worden zonder toestemming van de auteur. Dank aan Hellen Venix. 
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Essentiële Oliën – waarom ze werken 

Essentiële oliën. Ik ga de deur niet meer uit zonder. Deze pure plantstoffen helpen me 

namelijk de hele dag door met van alles. Als HSP’er komen er heel veel prikkels op me af 

(luide mensen, toxische stoffen, drukke omgeving, druk verkeer,…) en heb ik vaak het 

gevoel dat ik veel ballen tegelijk in de lucht moet houden. Om me hiervoor af te schermen 

zet ik mijn oliën in. Ze ondersteunen me in mijn fysieke gezondheid, houden men 

immuniteit op peil, regelen mijn gevoelige darmwerking, maar schermen me ook 

energetisch af tegen al die prikkels die ik liever gefilterd heb. Bovendien geven ze me 

focus, regelen mijn hormonen en zijn bijzonder heerlijk van geur… Dus heb ik ook 

meteen mijn favoriete (therapeutische) parfum!  

In dit e-book verklap ik je waarom deze 

oliën ook jou, vooral in deze tijd met veel 

prikkels, zo goed kunnen ondersteunen.  
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WAT ZIJN ESSENTIËLE OLIËN? 

Essentiële of etherische oliën zijn plantstoffen die worden verkregen uit vruchten, bloemen, zaden, 

bladeren, schillen, schors of hout. Het zijn vluchtige stoffen wat betekent dat ze snel verdampen of 

vervliegen. De oliën bepalen de geur van de plant maar ze zorgen er ook voor dat de plant leeft, groeit 

en zich kan beschermen tegen invloeden van buitenaf. Een essentieel onderdeel van de plant dus. Een 

plant heeft vaak maar heel weinig essentiële olie, waardoor er relatief veel plantmateriaal nodig is voor 

een klein flesje essentiële olie. Voor 15 ml lavendelolie is bijvoorbeeld 70 kilo lavendelbloemetjes 

nodig. 

DE EXTRACTIE VAN DE OLIËN 

Elke olie van dōTERRA® wordt met veel zorg getest d.m.v. het CPTG protocol. Je weet met deze 

oliën dus altijd dat je de hoogste kwaliteit in huis haalt. Er zijn verschillende manier om de oliën te 

verkrijgen en dit vereist heel veel aandacht en ervaring. De meest gebruikte methode om essentiële 

oliën te verkrijgen is stoomdestillatie. Hierbij wordt er stoom gecirculeerd door het pl antmateriaal. De 

essentiële oliën komen hierbij vrij en worden meegenomen door de stoom. Wanneer de stoom afkoelt 

scheiden de stoom en oliën zich op een natuurlijke manier. Om de hoogste kwaliteit olie te garanderen 

is het belangrijk dat de stoom precies de juiste temperatuur heeft. Als de temperatuur te laag is zal de 

olie niet vrijkomen. Bij een te hoge temperatuur neemt de kwaliteit van de olie af. Het verkrijgen van de 

olie is dus echt een kunst! 

Stoomdestillatie 

Stoomdestillatie is de meest gebruikte manier om essentiële oliën te verkrijgen uit een plant. 

Gedurende dit proces wordt er stoom langs het plantmateriaal geblazen. De combinatie van de hete 

stoom en de lichte druk zorgt ervoor dat de essentiële olie vrijkomt. Als de stoom afkoelt vormt zich 

een laag olie en een laag water. De essentiële olie drijft dan op het water en  kan verzameld worden. 

Persing 

Bij persing wordt de olie verkregen door mechanische druk. Bij de volgende oliën wordt deze 

methode gebruikt: Wild Orange, Lemon, Lime, Bergamot en Grapefruit.Om de hoogste kwaliteit olie te 

verkrijgen is de juiste druk nodig, maar het is ook belangrijk dat de vrucht op het juiste moment geoogst 

wordt. Als de persing niet op de juiste manier gebeurt kunnen de aromatische deeltjes vernietigd 

worden waardoor de olie geen hoge medicinale werking meer heeft.  dōTERRA® werkt met de 

allerbeste destilleerderijen over de wereld die allemaal hun eigen expertise hebben. Destillatie is zowel 

een wetenschap als een kunst. 

mailto:kerngezondacademy@gmail.com
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ETHERISCHE OLIËN 

Essentiële oliën worden ook wel etherische oliën genoemd. Het woord etherisch ko mt uit het Grieks. 

Aither betekent lucht van de hemel. Daarmee duiden de oude Grieken de onderste laag van de kosmos 

aan. Etherische oliën zijn net als de ether vluchtig.  

HOE KUN JE ZE GEBRUIKEN?  

Aromatisch 

Een hele fijne manier om de oliën te gebruiken is om ze in de diffuser te doen. De diffuser die ik heb 

vul je met water en je doet er een aantal druppels olie bij. Deze worden dan samen met de 

waterdruppels verdampt in de lucht. Je krijgt zo niet alleen een heerlijke geur in je kamer, maar je 

neemt de olie ook op door je huid. Ik gebruik de diffuser elke dag. Als ik ga slapen gebruik ik lavendel, 

als ik gestresst ben vetiver of frankincense, als ik aan het werk ben lemon en rozemarijn. Richtlijn: 4-5 

druppels per keer in de diffuser. 

Je kunt ook een druppel essentiële olie in je handen doen, even wrijven en dan een paar keer heel goed 

inademen. Je zult merken dat dit direct effect heeft op je gemoedstoestand. Probeer bijvoorbeeld eens 

de combi pepermunt en wilde sinaasappel voor een energie-kick. 

Topisch = op je huid smeren 

Je kunt de olie rechtstreeks aanbrengen op de plek waar het nodig is, je noemt dat ook wel topisch 

aanbrengen. De olie wordt dan door de huid opgenomen en werkt in op het gebied waar je het hebt 

aangebracht. Wanneer zou je dit doen? Als je hoofdpijn hebt, een opgeblazen gevoel, maagkramp, 

spierpijn of gewrichtspijn. Je brengt het dus op de plek aan waar de klacht zit. Het is ook een aanrader 

om de olie aan te brengen onder je voeten, omdat je poriën daar het grootst zijn. Dit is een perf ecte plek 

als je wilt aarden of als je snel van je verkoudheid af wilt zijn. Natuurlijk kun je de olie ook gebruiken 

als parfum, massage-olie of bodylotion. Opletten met citrus oliën, met deze mag je niet in de zon! 

Sommige oliën zoals oregano en kaneel zijn heel erg scherp en moet je altijd verdunnen met een 

draagolie* voordat je het op je huid aanbrengt.  Ook steeds verdunnen bij kinderen/dieren/ouderen. 

* een draagolie is een milde olie, zoals kokosolie, amandelolie, jojoba -olie of milde olijfolie. 
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Innemen 

Je kunt ook sommige oliën van dōTERRA® innemen. Essentiële oliën hebben een anti-

bacterieel/viraal/schimmelwerend effect op het lichaam en veel oliën versterken het immuunsysteem en 

de celfunctie. De olie is ook in te zetten bij virussen, schimmels (candida), parasieten, ontstekingen, 

weinig energie, disfunctioneren van bepaalde organen. 

Gezien ze werken tot in de celkern kunnen ze ziekteverwekkers opruimen, daar waar 

medicijnen falen omdat ze niet tot in de celkern raken! Een goed voorbeeld hiervan is de 

ziekte van LYME. Ik ben zelf drager van het Borrelia beestje en gelukkig heb ik de 

symptomen van Lyme goed onder controle dankzij de oliën. 

Wat voorbeelden: 

Als ik voelde dat mijn energie weer wegglipte zonder aanwijsbare reden en ik heel erg vermoeid was, 

dacht ik soms dat de Borrelia of een ander virus weer ‘actief’ werd. Ik wist dit meteen als ik de ‘On 

Guard olie’ innam en me weer instant fit voelde! 

Of in tijden van allergiën. Net hetzelfde. Overdreven moe of rode ogen…dan bracht de Tri Ease capsule 

mij de oplossing. Het is een mengeling van Lavendel-lemon-peppermint olie en deze zijn anti-histamine 

en immuunversterkend. Het bracht me heel snel weer tot leven. 

Gelukkig heb ik ook hier geen last meer van dankzij de Symphony of the Cells  behandeling. 

Neem essentiële olie alleen in als deze 100% pure plantstoffen bevat. Nooit als er iets aan toegevoegd 

is. Niet alle essentiële oliën zijn geschikt om in te nemen. Check altijd de verpakking voor het innemen 

of vraag iemand die gespecialiseerd is in essentiële oliën. 

Hoe kun je de olie innemen? 

– in vegan capsules (handig als je meer druppels wilt innemen) 

– 1-2 druppels in je smoothie, warme cacao, water, pasta, stoofpotjes of brownies 

– 1-2 druppels onder je tong (alleen met niet scherpe oliën!) 

! OPLETTEN MET KINDEREN, OUDEREN EN MENSEN DIE GEVOELIG REAGEREN ! 

mailto:kerngezondacademy@gmail.com
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IS HET NIET GEK DAT DEZE OLIËN ZO’N STERKE HELENDE WERKING HEBBEN? 

Nee hoor!  

Planten zetten deze aromatische deeltjes in om zichzelf te beschermen, het vormt de weerstand van die 

plant. Ze gebruiken ze ook om de plant zelf te helen van ziektes. Je raadt het al: deze oliën zijn het 

immuunsysteem van de plant. En het toffe: ze beschermen ons ook! 

Er bestaan heel veel verschillende soorten essentiële oliën. Sommigen zijn 100 % puur en andere zijn 

aangelengd en bevatten zelfs toegevoegde chemicaliën.  

Ikzelf ben verliefd geworden op de oliën van het merk dōTERRA®  

 

Ken je dat gevoel dat je gewoon weet dat het goed zit? 

Dat heb ik met het bedrijf dōTERRA® en hun producten.  
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EMOTIES BEHANDELEN 

Waarom werken de essentiële oliën op je emoties? Als je een geur inademt dan gebeurt dit via een 

zenuw bovenin je neus die verbonden is met het limbische systeem van je hersenen. Dit is het gebied 

van je hersenen waar emoties, herinneringen, motivatie, seksuele gevoelens en genot worden 

gereguleerd. Nu snap je misschien iets beter waarom ik me urenlang kan focussen als er rozemarijn in 

de diffuser zit of waarom cederhout me direct kalmeert. 

Een paar emoties/gevoelens waarvoor je de olie kunt inzetten: 

– meer vreugde 

– overprikkeling 

– boosheid 

– verdriet 

– laag zelfbeeld 

– meer vertrouwen in het leven 

– gevoel niet in je lichaam te zijn 

– je vrouwelijker voelen 

FYSIEKE KLACHTEN BEHANDELEN 

Een aantal lichamelijk klachten waarbij je de olie heel goed kunt gebruiken: 

– PMS, menstruatieklachten 

– Energie gebrek 

– Hoofdpijn, reflux 

– Prikkelbare Darm Syndroom, Buikpijn of opgeblazen gevoel, spijsverteringsklachten 

– Benauwdheid 

– Wondjes en schrammen, Littekens,  Brandwonden (ook zonnebrand) 

– Gewrichts- en spierklachten, fibromyalgie, reuma, artrose 

– Lage weerstand, immuniteitsproblemen 

– Verkoudheid en griep, tandvleesproblemen, aften 

– Onzuivere huid, acne, eczeem, psoriasis 

– Libidoverlies 

 

mailto:kerngezondacademy@gmail.com
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CONNECTIE MET JOUW NATUUR 

Voor mij zijn de oliën pure liefde en passie. Ze zijn zo’n mooie manier om in een paar seconden te 

connecten met de natuur. Met jouw natuur!! 

In deze tijden met veel prikkels en drukte ondersteunen ze mij om bij mezelf te blijven en me te 

herinneren aan mijn eigen kracht. Ik merk ook dat mijn klanten vaak vrouwen zijn die erg gevoelig zijn 

en de oliën helpen om meer hun eigen energie te vinden of eigen energie te houden en je niet te laten 

leegzuigen door energievreters in je omgeving.   

HOOGGEVOELIGHEID 

Hooggevoeligheid speelt een grote rol in mijn leven. Ik ben altijd snel overprikkeld geweest door 

mensen, technologie en geluiden. Ik voelde mij altijd raar en anders. Nu heb ik mijn kracht gevonden in 

het anders zijn. Door je gevoeligheid te omarmen kan jij dat ook.  Voel jij je soms totaal overprikkeld? 

Weet je niet waar te beginnen om het leven te leiden wat je écht wilt? Kun je jouw lichaam nooit 

helemaal ontspannen? 

 

CONTACTEER ME VOOR EEN VRIJBLIJVEND WELLNESS CONSULT EN 

IK HELP JE DOORMIDDEL VAN DE OLIËN, VOEDING EN/OF 

AROMATOUCH MASSAGE OM WEER HELEMAAL IN JOUW KRACHT TE 

GAAN STAAN. 

 

 

 

 

mailto:kerngezondacademy@gmail.com
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AROMATOUCH™ TECHNIEK Massage : Heerlijk om te geven - Heerlijk om te krijgen.   

Je kan bij mij terecht voor een AromaTouch™ Techniek (hand) Massage te Dessel.             

Op aanvraag ook bij u thuis of op uw bedrijf of in een (zorg-of ouderen) instelling. 

WAT IS AROMATOUCH™ Techniek? 

 

De AromaTouch™ Techniek is een klinische benadering om essentiële oliën toe te passen ontwikkeld door Dr. 

David Hill, een vooraanstaand expert op het gebied van alternatieve geneeskunde en therapeutische toepassingen 

van essentiële oliën. 

 

Tijdens de AromaTouch™ behandeling krijg je 8 oliën aangebracht in een bepaalde volgorde zodat de ene olie 

de andere kan versterken. De oliën worden aangebracht langs je ruggegraad van staartbeen tot kruin, aan je oren 

en onder je voeten. 

 

De techniek is zowel eenvoudig als intuïtief en zeer doeltreffend door het gebruik van CPTG® gecertificeerde 

essentiële oliën. Er wordt gewerkt langs de meridiaan energiebanen en viscerale contactpunten van de rug tot 

aan de voeten. De oliën in combinatie met de techniek zorgen voor het in balans brengen van het sympathisch en 

parasympatisch zenuwstelsel én voor een ongeëvenaarde ervaring voor de ontvanger. 

 

Deze ervaring (60 min – 60 euro) omvat: 

*Ontvangst met ontspannen voetbad, lekker drankje en intakegesprek 

*AromaTouch™ behandeling op maat met de 8 oliën 

(er zal extra aandacht gegeven worden aan actuele klachten) 

 
Je kan ook kiezen voor enkel de AromaTouch™ Handtechniek (30 min- 25 euro), deze behandeling omvat: 

  *Ontvangst met ontspannen voetbad, lekker drankje en intakegesprek 

  *AromaTouch™ handmassage met 1 van de 8 oliën naar keuze 

mailto:kerngezondacademy@gmail.com
http://www.kerngezond.academy/
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WAAROM IK AROMATOUCH® AANRAAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stress vermindering 

De meeste mensen ervaren tegenwoordig meer stress dan hun lichaam en geest aankan. Stress 

kan voor veel ongemak zorgen in het lichaam. Daarom focust AromaTouch® als eerst op het 

verminderen van stress.  Je lichaam ontspant en een ontspannen lichaam kan beter de 

aangebrachte essentiële oliën opnemen. 

 
Versterken van het immuunsysteem 

Het immuunsysteem is een verdedigingsmechanisme met als doel indringers of veranderde 

eigen cellen te bestrijden. De tweede fase van de AromaTouch® focust zich daar waar het nodig 

is je immuunsysteem een boost te geven. Hoe beter ons immuunsysteem, hoe beter ons lichaam 

in staat is zich te verdedigen. 

 

Verlichting van pijn en ontsteking  

In de derde face focust de AromaTouch® op het terugdringen van pijn en ontstekingen.  Dat 

pijn niet leuk is dat weten we allemaal maar wist je dat aanhoudende ontstekingen vaak de 

oorzaak zijn van chronische aandoeningen? De twee oliën ondersteunen je lichaam in dit proces. 

 
Bevorderen van homeostase 

Homeostase is een toestand waarvan alle functies in het lichaam in evenwicht zijn. Door deze 

drukke maatschappij ervaren we vaak een vlucht of vechtreactie. In deze toestaand zijn we in 

uiterste paraatheid en kunnen dan heel snel denken en reageren. Als we te lang in deze toestand 

blijven zal dit vroeg of laat zijn tol eisen op ons lichaam.  Daarom is het belangrijk om je 

lichaam in balans te brengen. De vierde en laatste fase helpt hierbij. 

mailto:kerngezondacademy@gmail.com
http://www.kerngezond.academy/
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WELKE OLIEN WORDEN TOEGEPAST? 
 

 

Balance & Lavendel 

Stap 1: Stress vermindering 

 

Melaleuca & On Guard 

Stap 2: Immuunversterking 

 

AromaTouch & Deep Blue 

Stap 3: ontstekingsreactie vermindering 

 

Wild Orange & Pepermunt 

Stap 4: Homeostase 

 

 

 

Reservaties kunnen via www.KERNgezond.Academy of GSM 0032 (0)486 72 30 25  

Uitsluitend op afspraak.  

 

 

 

 

 

 

 

AROMATOUCH® TECHNIQUE OPLEIDING in 1 dag 

Deze behandeltechnique is eenvoudig aan te leren voor privé of 

professionele doeleinden.  

Meer info op www.KERNgezond.academy over de 1-daagse opleidingen in 

België en Nederland.  

Gecertificeerde opleiding : Kostprijs 150 euro (incl. set van 8 oliën (5ml) 

en certificaat) 

Kennismaking : Kostprijs 45 euro (u ontvangt geen certificaat of set oliën) 

mailto:kerngezondacademy@gmail.com
http://www.kerngezond.academy/
http://www.kerngezond.academy/
http://www.kerngezond.academy/
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Symphony of the Cells™  is een unieke behandeltechniek die is toe te passen voor alle mogelijke 

klachten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de essentiële oliën van dōTERRA® en 18 unieke 

protocollen. De verzameling van de 16 protocollen is opgesteld door Boyd Truman waarbij elke protocol zich 
richt op een specifiek lichaamssysteem. Je kan hierbij denken aan het limbische systeem, het 

immuunsysteem, het spijsverteringsstelsel etc. De oliën worden aangebracht op de wervelkolom en op de 

voeten. Hierbij is elke gebruikte olie specifiek geselecteerd voor het protocol.  

Wat is Symphony of the cells™ (SOTC)                                                

Symphony of the Cells™ betekent letterlijk “symfonie van de cellen”. Hiermee wordt bedoeld dat de 

cellen met elkaar in balans of harmonie zijn. Net als bij een symfonie moeten de goede noten worden 
gespeeld. Zo is dat ook voor de cellen in ons lichaam. Als er symfonie is tussen de cellen in ons lichaam, 

werken deze in harmonie samen. Dit is wat we willen bereiken met de symphony of the cells™.  

Wanneer kies je voor de symphony of the cells™ en wanneer voor de AromaTouch™? De symphony 

of the cells™ is een reset van je systeem en de AromaTouch™ is voor het algeheel welbevinden. 

Hoe werkt de symphony of the cells™                                                               

Bij deze behandeltechniek gebruik ik 16 unieke protocollen. Hierbij breng ik de essentiële oliën 
van dōTERRA® aan op de wervelkolom en voeten. De verzameling van de 16 protocollen is opgesteld 

door Boyd Truman  waarbij elke protocol zich richt op een specifiek lichaamssysteem. De keuze van de oliën 
wordt bepaald op basis van de affiniteit die ze hebben met bepaalde organen in het lichaam. Elk protocol 

bestaat uit ongeveer 10 stappen. Hierbij breng ik per stap een andere olie aan. Bij de eerste stap breng ik 

doorgaans de olie aan op de schouders en onder de voeten. Daarna meestal op de wervelkolom en de 

voeten. Ook laat ik de cliënt de olie ruiken. Bij het vergeving protocol wordt er ook olie aangebracht op de 
hartstreek en bij de lever. 

mailto:kerngezondacademy@gmail.com
http://www.kerngezond.academy/
https://www.symphonyofthecells.com/about/
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De bepaling van het protocol 

Eerst zal ik een anamnese afnemen, een soort vraaggesprek. Op basis daarvan kijk ik welk protocol het beste 

toepasbaar is. Als je na drie behandelingen geen verbetering merkt dan overleggen we samen welk ander 
protocol we gaan gebruiken. Tenslotte willen we dat de klacht verminderd of zelfs helemaal weggaat. Hierbij 

is het belangrijk om goed te overleggen. 

Wat kan ik verwachten bij symphony of the cells™ 

Als we samen het protocol hebben bepaald dan ga je op de massagetafel liggen. Ik zal de oliën volgens het 
bepaalde protocol aanbrengen in de aangegeven stappen. Dit duurt ongeveer 20 minuten en daarna blijf je 

nog 10 tot 15 minuten liggen. Er kan tijdens en na de behandeling van alles gebeuren. Je zou in slaap kunnen 

vallen, maar ook kunnen gaan huilen. Emoties die je veilig had weggestopt komen door de oliën naar boven. 

Welke protocollen kent symphony of the cells™ 

1.Basis Protocol 

Dit is een simpel protocol wat goed te gebruiken is bij kinderen of als onderhoud. Dit protocol heeft een 

positieve invloed op het immuunsysteem en stress.  Andere klachten waarbij je dit protocol onder 
andere kan gebruiken zijn: buikpijn, oorpijn, griep, hoofdpijn, diarree, keelpijn. 

2.Protocol voor hart en bloedvaten 

Dit protocol heeft een positieve invloed op het cardiovasculair systeem en ook op het immuunsysteem. 

Klachten waarbij je dit protocol o.a. kan gebruiken zijn: angina, artherosclerose, cholesterol problemen, 
hoge en lage bloeddruk, diabetes, adervervetting. 

3.Protocol voor de cellen 

Dit protocol heeft een positieve invloed op het immuunsysteem, het zenuwstelsel, het cardiovasculair 
systeem en ook op het endocrien systeem (hormoon stelsel). Klachten waarbij je dit protocol o.a. kan 

gebruiken zijn: cystic fibrosis, sikkel cel anemie, dementie, Alzheimer, MS, 
Parkinson, depressie, fibromyalgie, Lime, lupus, auto-immuunziektes, Graves. 

mailto:kerngezondacademy@gmail.com
http://www.kerngezond.academy/
https://www.oerlogisch.nl/2018/03/18/multiple-sclerose-voeding-supplementen-essentiele-olie/
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https://www.oerlogisch.nl/2018/09/29/fibromyalgie-voeding-supplementen-en-essentiele-olie/
https://www.oerlogisch.nl/2018/10/07/graves-en-hashimoto-voeding-supplementen-essentiele-olie/
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4.Protocol voor de cellen #2 

Dit is een nieuw protocol en heeft zeer specifieke toepassingen. Klachten waarbij je dit protocol o.a. kan 
gebruiken zijn: hoogeteziekte, sarcoom, ziekte van Kahler, longoedeem, beenmergdepressie, ziekte van 

Wilson, endometriose, eierstokkanker, sikkelziekte, CVS, beroerte, taaislijmziekte, galstenen,PDS, Epstein-
barr, blaasontsteking, neuralgie, COPD, ALS, zware metaalvergiftiging. 

5.Chi protocol 

Dit protocol heeft een positieve invloed op het zenuwstelsel, de botten, spieren en ook het immuunsysteem. 
Klachten waarbij je dit protocol o.a. kan gebruiken zijn: lage rugpijn, (reumatoïden) artritis, fibromyalgie, 

auto-immuunziektes, slappe spieren, griep, migraine, restless legs, scoliose. 

6.Spijsvertering protocol 

Dit protocol heeft een positieve invloed op de spijsvertering, het immuunsysteem, de huid, haar en ook op 
de nagels. Klachten waarbij je dit protocol o.a. kan gebruiken zijn: candida, winderigheid, hepatitis, reflux, 

acne, allergieën, cellulitis, Cröhn, cysten, detoxificatie lever, pancreatitis, psoriasis, urineweg ontstekingen. 

7.Mentaal protocol 

Dit protocol heeft een positieve invloed op de emotie, het limbisch systeem, de hormoonhuishouding, de 

nieren en de longen. Klachten waarbij je dit protocol o.a. kan gebruiken zijn: bipolaire ziektes, depressie, 

emotioneel trauma, paniek, insomnia, OCD, stress, Graves, diabetes, PMS, nier ziektes, geheugen verlies, 

epilepsie. 

8.Vergeving protocol 

Dit protocol heeft een positieve invloed op de emotie, het limbisch systeem, de hormoonhuishouding, het 

zenuwstelsel, het cardiovasculair systeem en ook op de circulatie. Klachten waarbij je dit protocol o.a. kan 
gebruiken zijn: boosheid, haat, depressie, angst, emotioneel trauma, stress, OCD, boulimia, hoge bloeddruk, 

een gebroken hart, eenzaamheid, sinus infectie, hepatitis, zelf haat. Op de hartstreek en bij de lever wordt 

ook olie aangebracht, dat maakt dit protocol zo bijzonder. Het  haalt diepe emoties naar boven. 

mailto:kerngezondacademy@gmail.com
http://www.kerngezond.academy/
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9.Protocol voor hormonaal evenwicht 

Dit protocol heeft een positieve invloed op de hormoonhuishouding, het zenuwstelsel, de emotie, het 
limbisch systeem, de huid, haar en ook op de nagels. Klachten waarbij je dit protocol o.a. kan gebruiken zijn: 

ziekte van Addison, Cushing, endometriose, Graves, Hashimoto, menopauze, PMS, stress, rosacea, ADHD, 

maagkrampen, insomnia. 

10.Protocol voor infectieziekten 

Dit protocol heeft een positieve invloed op het immuunsysteem, het spijsverteringstelsel,  de huid, haar en 

ook op de nagels. Klachten waarbij je dit protocol o.a. kan gebruiken zijn: griep, streptokokken, malaria, 

ziekte van lyme, infecties, candida, parasieten, hepatitis, keelpijn, bacteriële en virale infecties. 

11.Protocol voor ontsteking 

Dit protocol heeft een positieve invloed op het bewegingsapparaat, het zenuwstelsel en ook op het 

spijsverteringstelsel. Klachten waarbij je dit protocol o.a. kan gebruiken zijn: rugklachten, neuropathie, 
meningitis, artritis, voetklachten, peesontsteking, fibromyalgie, dementie, lime, hernia, 

ontstekingen, migraine, prostaat. 

12.Protocol voor het lymfesysteem 

Dit protocol heeft een positieve invloed op de nieren, het spijsverteringstelsel, het immuunsysteem en ook 
op de longen. Klachten waarbij je dit protocol o.a. kan gebruiken zijn: afvallen, cellulitis, Cushing, 
nierstenen, acne, diabetes, eczeem, gehoorproblemen, overgewicht, psoriasis. 

13.Maxim protocol 

Dit protocol heeft een positieve invloed op het immuunsysteem, het spijsverteringstelsel, het 

cardiovasculair systeem, de bloedsomloop en ook op de hormoonhuishouding. Klachten waarbij je dit 
protocol o.a. kan gebruiken zijn: spijsverteringsklachten, lever problemen, allergieën, nier problemen, Lyme, 

parasieten, migraine, MS, nierstenen. 

 

mailto:kerngezondacademy@gmail.com
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14.Neurologisch protocol 

Dit protocol heeft een positieve invloed op het zenuwstelsel, de hormoonhuishouding, de emotie en ook op 
het limbisch systeem. Klachten waarbij je dit protocol o.a. kan gebruiken zijn: depressie, trauma’s, PTS, 

Alzheimer, MS, Parkinson, ADHD, autisme, Grave, hoofdpijn, geheugenverlies. 

15.Botten protocol 

Dit protocol heeft een positieve invloed op het bewegingsapparaat, het immuunsysteem en ook op het 

spijsverteringsstelsel. Klachten waarbij je dit protocol o.a. kan gebruiken zijn: gebroken botten, 

osteoporose, slijmbeursontsteking, reumatoïde artritis, aderverkalking. 

16.Ademhaling protocol 

Dit protocol heeft een positieve invloed op de ademhaling en ook op het immuunsysteem. Klachten waarbij 
je dit protocol o.a. kan gebruiken zijn: astma, bronchitis, griep, sinus infectie, ademhaling problemen, 

keelpijn, COPD, verkoudheid. 

17.Protocol voor de zintuigen 

Dit is ook een nieuw protocol. Klachten waarbij je dit protocol o.a. kan gebruiken zijn: dystonie, autisme, 
epilepsie, MS, ADHD, neurodegeneratieve aandoeningen, huntington, auto-immuunziekten, 

hartaandoeningen, nieraandoeningen, prikkelondergevoeligheid, geurverwerkingsstoornis, stress, asperger, 
dwangmatig gedrag, stemmingswisselingen, angsten. 

18.Zonnevlecht protocol 

Dit protocol heeft een positieve invloed op de hormoonhuishouding, de emotie, het limbisch systeem, het 
cardiovasculair systeem en ook op de bloedsomloop. Klachten waarbij je dit protocol o.a. kan gebruiken 

zijn: Addison, anorexia, diabetes, hoge bloeddruk, lage bloeddruk, zwakke spieren, osteoporose, stress, 
afvallen, depressie, lage energie, overspannen. 

 

mailto:kerngezondacademy@gmail.com
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Hoeveel behandelingen heb ik nodig 

Het aantal behandelingen dat iemand nodig heeft verschilt per persoon. Hierbij adviseer ik drie 

behandelingen per week en dit twee weken lang. Dat zijn zes behandelingen in twee weken. Vervolgens zal 
je ook één of twee oliën moeten innemen in een capsule. Welke oliën dat zijn hangt af van het gebruikte 
protocol. 

Ook kan het aantal behandelingen worden aangepast, net als het protocol. Dit is afhankelijk van hoe jij 
reageert op de behandeling. Als het te heftig is plannen we wat langer tussen de behandelingen in. Voor het 

beste effect zijn de zes behandelingen wel aan te raden. Daarna kom je één keer per maand voor een 
onderhouds behandeling. Hoe vaak je uit eindelijk komt hangt erg af van jouw reactie op de behandeling en 

hoe snel we resultaat bereiken. 

De Symphony of the cells™ kan ik ook inzetten als ondersteuning bij  orthomoleculair voedingsadvies. 

Dan zal het aantal behandelingen uiteraard minder zijn. 

Wat kost de Symphony of the cells™ 

De kosten voor de behandeling hangen af van een aantal factoren. Welke protocollen gekozen worden, hoe 

vaak ik behandeling zal geven, etc. 

 Het is mogelijk de behandeling aan te leren aan jouw partner. Hiermee kan je thuis elkaar behandelen.  

Aan de oliën, mijn tijd en advies hangt een prijskaartje, maar jouw gezondheid is het zeker waard. 

Om inzicht te krijgen in wat Symphony of the cells™ voor jouw gezondheid kan betekenen dien je 

een consultatie te boeken.  

 Indien je een lidmaatschap hebt of neemt via KERNgezond Academy krijg je onmiddellijk 25% korting (zie pag 29 e.v.) 

 Indien je geen lidmaatschap hebt via KERNgezond Academy kan ik je hiermee op weg helpen. Dan betaal je gewoon 

consultatietarief en laat ik je de producten via je eigen account bestellen. 

Op basis van een eerste gesprek kan ik een behandelplan voor je uitwerken.  

mailto:kerngezondacademy@gmail.com
http://www.kerngezond.academy/
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WAAROM dōTERRA®? 

dōTERRA® betekent: “Gift van de aarde”.  

Ik kan geen betere omschrijving vinden voor deze essentiële oliën. De oliën zijn 

werkelijk magisch!  

Ze ondersteunen je op emotioneel, fysiek, mentaal en spiritueel niveau.  

Als je eenmaal de effecten hebt ervaren van de oliën wil je niet meer zonder.                  

Ik in ieder geval niet!  

Hieronder zie je een overzicht waar alle verschillende oliën wereldwijd vandaan komen.  

 

 

mailto:kerngezondacademy@gmail.com
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HET (WETENSCHAPS)BEDRIJF  

dōTERRA® is opgericht in 2008. Hun doel was om de hoogste kwaliteit te garanderen in 

de productie van essentiële oliën. Ze wilden niet alleen de olie beschikbaar stellen aan 

families over de hele wereld maar de dōTERRA® oprichters waren vastbesloten om 

alleen de hoogste kwaliteit oliën beschikbaar te stellen, zodat iedereen zeker kan zijn dat 

ze alleen de olie gebruiken met de allerhoogste medicinale werking. Deze 

vastberadenheid zorgde voor de oprichting van een nieuwe standaard van therapeutische 

kwaliteit die noemt : CPTG Certified Pure Therapeutic Grade®. 

De missie van dōTERRA® is om essentiële oliën beschikbaar te stellen voor iedereen, 

van beginnende olie-gebruiker tot therapeuten, en dat de olie veilig kan worden gebruikt. 

Wat voor mij als orthomoleculair therapeut belangrijk is en 1 van de redenen waarom ik besloten 

heb om met dit bedrijf te werken, is de wetenschap die erachter staat. “Is dit wetenschappelijk 

aangetoond?” krijg ik vaak te horen. “Ja hoor!”. Bij elke olie en gebruik staan de onafhankelijke 

Pubmed artikels en verwijzingen. Zeer interessant als je een collega therapeut of (reguliere) arts 

iets meer wilt vertellen over de werking van deze bijzondere producten. (samenvatting terug te 

vinden in het boek Modern Essentials) 

Omdat het delen van de essentiële oliën een unieke ervaring is wilden de oprichters van 

dōTERRA® daarom ook een nieuw business model creëren. Zij kozen voor een direct 

selling model. Dit betekent dat de verspreiders van dōTERRA® direct contact hebben met 

hun klanten en dat daarom massa-marketing niet nodig is. Deze individuele aanpak leidt 

ertoe dat dōTERRA® delers een band op kunnen bouwen met hun klanten. Tegelijkertijd 

zorgt dit model ervoor dat duizenden mensen en families financiële vrijheid voor zichzelf 

kunnen creëren.  

Wereldwijd zijn er nu meer dan 7 miljoen 

gebruikers, waaronder ik! 

mailto:kerngezondacademy@gmail.com
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CO-IMPACT SOURCING 

Het allermooiste aan dōTERRA® vind ik dat het bedrijf zich inzet voor mensen én de 

aarde. Dit noemt co-impact sourcing. Veel van het plantmateriaal dat gebruikt wordt voor 

de essentiële oliën komt uit derde wereldlanden waar mensen vaak moeite hebben met het 

financieel onderhouden van hun families. Door co-impact sourcing werkt dōTERRA® 

met de boeren samen om coöperaties te ontwikkelen. Ze werken samen om te kijken hoe 

ze de hoogste kwaliteit olie met de correcte ratio van chemische bestanddelen kunnen 

maken. En de boeren worden er correct voor beloond, ook als er door bv overmacht geen 

oogst is van het plantmateriaal. 

Heerlijk bedrijf dōTERRA® dat zoveel goed werk verricht in de wereld. Bijvoorbeeld 

door middel van de Healing Hands Foundation. Dankzij dit fonds worden er bijvoorbeeld 

scholen en huizen gebouwd en wordt er gezorgd voor schoon drinkwater. Ze initiëren 

verschillende projecten zoals Days For Girls.  

CPTG® GECERTIFICEERD 

De oliën van dōTERRA® worden getest door middel van de CPTG methode (Certified 

Pure Therapeutic Grade). Alle olie doorgaat strenge testen die worden gedaan door 

onafhankelijke partijen. Zij gebruiken hiervoor methodes als massaspectrometrie en 

gaschromatografie. Hierdoor kan de zuiverheid en de samenstelling van iedere  olie 

worden gegarandeerd. De olie bevat hierdoor geen zware metalen en pesticiden die 

irritatie kunnen opwekken of zelfs ziekten kunnen veroorzaken.  

De oliën van dōTERRA® zijn 100% puur en bevatten helemaal geen 

vulmiddelen of chemische ingrediënten. 

Ze onderscheiden zich vooral omdat de energetische waarde per 

druppel zo immens hoog is dat ze therapeutisch ingezet kunnen 

worden. 'Just 1 drop' 

mailto:kerngezondacademy@gmail.com
http://www.kerngezond.academy/
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DE MENSEN ACHTER DŌTERRA 

Achter dōTERRA® sta ik echter met heel mijn hart. Het voelt als één grote familie waar 

iedereen met liefde werkt. Ik heb altijd ondersteuning van andere ondernemers die ook 

zien hoeveel kracht de olie heeft. Toen ik een paar jaar geleden voor het eers t naar een 

dōTERRA® bijeenkomst ging was ik meteen overtuigd. (Als hooggevoelige voel je dit 

meteen ☺)  

Dit was precies waar ik al heel lang naar zocht!  

Allemaal mensen die bezig zijn met natuurlijke gezondheid, gezonde voeding, maar ook 

de kracht van gedachten.  

Het voelt alsof ik er een hele grote familie heb bijgekregen. 

 

WORKSHOPS 

Voor beginners zijn er workshops waarin je de basis van essentiële olie leert en waar je 

kunt bepalen of de oliën iets voor jou zijn of niet. 

Voor mensen die reeds vertrouwd zijn met dōTERRA® en/of etherische oliën houden we 

maandelijks bijeenkomsten om ervaringen en nieuwigheden te delen.  

Meldt je aan op www.KERNgezond.academy zo blijf je op de hoogte van alle info. 

Woon je ver uit de buurt of heb je zelf al een aantal mensen waarmee je graag een 

workshop wil volgen? Dan kan ik ook naar jullie toekomen!  

 

mailto:kerngezondacademy@gmail.com
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PERSOONLIJKE CONSULTATIE (25 euro per 30 minuten) 

Voor een persoonlijk holistisch consult kan je bij mij terecht in Dessel. 

Consultaties kunnen ook vanop afstand via telefoon/skype/Messenger call/etc. 

Hier ga ik samen met je op zoek naar de werkelijke oorzaak van je klachten. Vertrekkende 

vanuit voeding en leefstijl. Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst kan ik meestal 

vrij snel in kaart brengen wat er aan de hand is in je lichaam en waar we verbeterpunten 

vinden.  

Ook zal ik je vrijblijvend adviseren op gebied van voeding, leefstijl, essentiële oliën en 

voedingssupplementen.  

Indien noodzakelijk zal ik je adviseren om testen te la ten afnemen, betreffende bloed- 

urine – ontlastingsonderzoeken, om meer duidelijkheid in je situatie te brengen, maar 

gezien dit vaak hoge kosten met zich meebrengt wordt dit niet standaard geadviseerd.  

Voor actuele tarieven en boekingen kan je terecht op www.KERNgezond.academy 

  

Ben jij klaar om de essentiële oliën zelf te gaan proberen? 

Dan ben je hier helemaal op de juiste plaats. 

De essentiële oliën hebben de kracht om ook jouw leven te 

transformeren! 

 

mailto:kerngezondacademy@gmail.com
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JE EIGEN MEDICIJNKASTJE, BODY, HAIR EN HUISHOUD PRODUCTEN  

De oliën zijn puur en sterk en hebben allemaal hun eigen kwaliteit. Lemon helpt voor 

rode plekjes op je huid, om je lichaam te detoxen of om je humeur een zetje in de goede 

richting te geven. OnGuard is perfect in te zetten bij griep of verkoudheid en om je 

immuunsysteem snel op te krikken. Lavendel of Balance is dé olie als je gestresst bent of 

niet goed in slaap kunt komen. Vetiver of Peace haalt je uit je hoofd en zet je weer in je 

lichaam. Rozemarijn of Intune helpt je te focussen als je aan het werk bent. Basilicum is 

perfect tegen een vette (hoofd)huid of als je bijnier het moeilijk heeft. Wild Orange is 

heerlijk door een raw chocolate cake of in pralines. Slim & Sassy is perfect om van je 

cravings af te komen en gewicht te verliezen. En Frankincense wordt niet voor niets de 

King of the Oils genoemd. Hij helpt bij onder andere: het in balans brengen van je 

hormonen, ontstekingen, een onrustige huid, een druk hoofd en een diepe nachtrust.  

Vaak wordt de aanschaf van etherische oliën even als een flinke investering gezien, maar 

als je eenmaal ontdekt: 

1. hoe lang je met de olie doet 

2. dat het je natuurlijke medicijnkastje is 

3. je er al je eigen beauty, body en hair producten mee kan maken  

4. je gemoedstoestand aanzienlijk verbetert 

5. je energiepeil(en libido!) een enorme boost kent 

6. je er je eigen huishoud- en poetsproducten mee kan maken 

7. je steeds je eigen overheerlijk parfum kan dragen 

dan wil je niet meer terug! Zo gaat het in ieder geval bij de meeste mensen.  

Op deze manier creëer je een milieuvriendelijke omgeving voor jezelf, je dierbaren en ook 

voor je dieren! 

Weg met al die synthetische troep uit parfum, poetsproducten, shampoo, cosmetica,…                   

waar je lichaam alleen maar ziek van wordt. 

 

mailto:kerngezondacademy@gmail.com
http://www.kerngezond.academy/


 

  

20 JUNI 2019 28 
 

Kathy Michielsen 

Orthomoleculair Health Coach & Trainer 

 

Turnhoutsebaan 112 

2480 Dessel (B) 

0032 (0)486 72 30 25 

kerngezondacademy@gmail.com 

 

www.KERNgezond.Academy 
HR 0731.545.888 

  

VERDEROP IN HET BOEK STAAT DE UITGEBREIDE BESCHRIJVING VAN DE 

10 BASISOLIËN UIT ‘HET NATUURLIJKE EHBO KITJE’  EN HOE JE DEZE 

VOORDELIG KAN AANSCHAFFEN VIA DE  

-‘FAMILY ESSENTIALS & BEADLETS KIT’  (5ML FLESJES) 

-‘HOME ESSENTIAL KIT”   (15ML FLESJES + DIFFUSER) 

 

ER STAAT BESCHREVEN HOE JE DEZE KAN INZETTEN OM 

- FYSIEKE KLACHTEN TE BEHANDELEN 

- HOE DEZE WERKT OP EMOTIONEEL GEBIED 

- WAT DEZE VOOR JE KAN BETEKENEN OP SPIRITUEEL GEBIED 

VEEL LEESPLEZIER! 

KATHY MICHIELSEN 

MOCHT JE VERDER NOG INTERESSE HEBBEN IN: 

- EEN GRATIS E-BOOK OVER DE AROMATOUCH™ OLIËN                                           

- EEN GRATIS E-BOOK OVER DE EMOTIE OLIËN                                                     

- OF WIL JE DE VOLLEDIGE PRIJSLIJST OF PRODUCTENGIDS ONTVANGEN 

  DAN MAG JE EEN MAIL RICHTEN AAN KERNGEZONDACADEMY@GMAIL.COM 

mailto:kerngezondacademy@gmail.com
http://www.kerngezond.academy/
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VOORDELEN INDIEN JE JE LIDMAATSCHAP VIA                      

KERNGEZOND ACADEMY AANVRAAGT: 

1. Het lidmaatschap kost 25 euro, maar je krijgt meteen 25% korting op dōTERRA® producten, 

(bij aankoop vanaf 150 euro aan producten krijg je ook 25% korting op behandelingen en 

consultaties en een consultatie t.w.v. 50 euro) 

2. Je krijgt meteen toegang tot de Facebookgroep van De grootste Olie Club  met meer dan 7000 

Nederlandstalige leden. Hier kan je al je vragen stellen en veel bijleren over het gebruik van 

de producten. 

3. Je ontvangt een leuk e-book over oliën en emoties zodat je meteen aan de slag kan. 

4. Je hebt toegang tot alle dōTERRA® bijeenkomsten, verdiepingsklassen en Masterclasses, 

workshops DIY (Do It Yourself)  in binnen- en buitenland om zo je eigen essentiële olie 

expert te worden. Hier leg ik je uit hoe je lichaam werkt, hoe de oliën werken en hoe keuzes 

te maken in welke producten te gebruiken. 

5. Je krijgt onbeperkt toegang tot online webinars om te leren over de werking van je lichaam en 

de oliën 

6. Je kan regelmatig gratis producten ontvangen 
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VOORDELEN INDIEN JE METEEN KIEST VOOR DE AANSCHAF 

VAN DE “FAMILY ESSENTIALS & BEADLETS KIT” VIA 

KERNGEZOND ACADEMY  

1. De “Family Essentials & beadlets kit” kost 147 euro incl. verzending 

2. Het lidmaatschap van 25 euro zit hier inbegrepen dus hoef je niet extra te betalen. 

3. Je krijgt meteen 25% korting op dōTERRA® producten, behandelingen en consultaties. 

4. Je krijgt meteen toegang tot de Facebookgroep van De grootste Olie Club met meer dan 

7000 Nederlandstalige leden. Hier kan je al je vragen stellen en veel bijleren over het 

gebruik van de producten. 

5. Je ontvangt een leuk e-book over oliën en emoties zodat je meteen aan de slag kan. 

6. Je hebt toegang tot alle dōTERRA® bijeenkomsten, verdiepingsklassen en Masterclasses, 

workshops DIY (Do It Yourself)  in binnen- en buitenland om zo je eigen essentiële olie 

expert te worden. Hier leg ik je uit hoe je lichaam werkt, hoe de oliën werken en hoe 

keuzes te maken in welke producten te gebruiken. 

7. Je krijgt onbeperkt toegang tot online webinars om te leren over de werking van je 

lichaam en de oliën 

8. Je kan regelmatig gratis producten ontvangen 

9. Je hebt recht op een gratis wellness consult (twv 50 euro) om jouw persoonlijke situatie te 

bespreken 

Biedt geweldige kansen voor ondernemende mensen! 
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VOORDELEN INDIEN JE METEEN KIEST VOOR DE AANSCHAF 

VAN DE “HOME ESSENTIALS KIT” VIA KERNGEZOND ACADEMY  

1. De “Home Essentials kit” kost 280.47 euro incl. verzending  

2. Bij deze kit ontvang je 3 x zoveel olie als de “Family Essentials kit” + een diffuser voor 

minder dan het dubbele van de prijs (147.47 euro t.o.v. 280.47 euro)  

3. Het lidmaatschap van 25 euro zit hier inbegrepen dus hoef je niet extra te betalen.  

4. Je krijgt meteen 25% korting op dōTERRA® producten, behandelingen en consultaties. 

5. Je krijgt meteen toegang tot de Facebookgroep van De grootste Olie Club met meer dan 

7000 Nederlandstalige leden. Hier kan je al je vragen stellen en veel bijleren over het 

gebruik van de producten. 

6. Je ontvangt een leuk e-book over oliën en emoties zodat je meteen aan de slag kan.  

7. Je hebt toegang tot alle dōTERRA® bijeenkomsten, verdiepingsklassen en Masterclasses, 

workshops DIY (Do It Yourself)  in binnen- en buitenland om zo je eigen essentiële olie 

expert te worden. Hier leg ik je uit hoe je lichaam werkt, hoe de oliën werken en hoe 

keuzes te maken in welke producten te gebruiken.  

8. Je krijgt onbeperkt toegang tot online webinars om te leren over de werking van je 

lichaam en de oliën 

9. Je kan regelmatig gratis producten ontvangen 

10. Je hebt recht op een gratis wellness consult (twv 50 euro) om jouw persoonlijke situatie te 

bespreken en je ontvangt meteen het boek Modern Essentials 

Biedt geweldige kansen voor ondernemende mensen! 
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Ben jij klaar om het olie avontuur aan te gaan?  

Volg dan deze stappen en je hebt je pakketje in no time in huis.  

STAP 1 

Maak je keuze voor een van de twee opties: 

• Losse oliën: Kies de oliën waar je graag mee aan de slag wil en betaal 

eenmalig €25 lidmaatschap. Zo koop je meteen met 25% korting en geniet je 

van extra voordelen. 

óf 

• Kies een inschrijfkit: Je profiteert meteen van ALLE voordelen en je kan 

aan de slag met de meest populaire oliën of supplementen.  

STAP 2 

Stuur je keuze samen met onderstaande gegevens naar 

kerngezondacademy@gmail.com 

Voornaam – Achternaam - Straat en huisnummer - Postcode en gemeente 

Provincie - Land – GSM - Geboortedatum – emailadres 

Alvast bedankt voor je bestelling! 
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AIR = Breathe = Luchtweg samenstelling      

Houdt blijvend het gevoel van schone luchtwegen en eenvoudig ademhalen. Rustgevende 
slaap, minimaliseert seizoensdreigingen. 

De oliën in deze samenstelling zijn onderzocht op hun vermogen om het weefsel van de 
luchtwegen te openen en te verzachten. Het werkt ook slijmoplossend en zal ook bacteriën en 
virussen die schadelijk zijn voor de luchtwegen bestrijden. 

 

Werking fysiek: 

Antiviraal, angst, astma, bronchitis, congestie, hoesten, emfyseem, influenza, klierkoorts, 
neuspoliep, longontsteking, ademhalingstelsel, sinusitis, tuberculose 

 

Werking emotioneel: 

Wanneer een persoon behoefte heeft aan deze olie, heeft hij problemen met het loslaten van 
boosheid en pijn. Het voelt zich overspoeld door verdriet. De luchtwegen en longen raken 
geblokkeerd omdat de emoties niet losgelaten worden. De basis hiervan is zich niet geliefd 
voelen. Vaak sluiten deze mensen zich af uit angst nog meer afwijzing te krijgen als ze geen 
liefde ontvangen die ze zo nodig hebben. Ze zijn het vertrouwen kwijtgeraakt om open te 
staan in het leven in alle veiligheid. Air moedigt de mens weer aan om verdriet los te laten 
en open te staan voor liefde en heling. 
Het spoort je aan om je individuele relatie met je ziel en de verbinding met je leven weer op 
te pakken. Het nodigt je uit om los te laten ( uitademen) en op te nemen ( inademen). Zo  
leer je het leven opnieuw te omarmen en met vertrouwen jezelf open te stellen. 

 

Negatieve emoties zoals 

Verdriet, boosheid, wanhoop, niet geliefd voelen, moeite met ademen, gebrek aan 
vertrouwen 

 

Kan het omvormen tot Positieve emoties: 

Geliefd, ontvankelijk, de moed om volledig open te staan. Leven omarmen, geheeld. 

mailto:kerngezondacademy@gmail.com
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Toepassing: 

• Zorgt bij verdampen voor het vrijmaken van de luchtwegen 

• Ondersteunt bij verkoudheden 

• Verdamp in de slaapkamer om een aangename nachtrust te verkrijgen 

• Doe 1 a 2 druppels in de palm van je hand of op een basis olie op de borst, rug of 

voetzolen bij verkoudheden 

• Vul een kom met heet water, voeg Air en Wintergreen er aan toe. Leg een 

handdoek over het hoofd en inhaleer diep om de sinussen te openen die geblokkeerd 

zijn door griep, verkoudheid of longontsteking 

 
Ingrediënten 

Laurel Leaf, Eucalyptus Leaf, Peppermint Plant, Melaleuca Leaf, Lemon Peel, Ravensara 

Leaf, Cardamom Seed essential oils 
 

 

 
Gebruik volwassen Kind Zwanger 

Topisch Veilig Matig verdunnen veilig 

Aromatisch Veilig Veilig veilig 

Inwendig niet niet niet 
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Deep blue = verzachtende samenstelling 
 

 

Kalmerende massage 

Volgens recente studies heeft meer dan de helft van de mensen last van ongemakken aan 
spieren, botten en gewrichten. Deep Blue® is een verzachtende oplossing voor deze 
uitdaging. Eenmaal zachtjes ingewreven op het gebied van het ongemak, zal Deep Blue’s 
koele therapeutisch effect vrijwel direct voelbaar zijn. 

 

Werking fysiek: 

Artritis, rugpijn, kneuzingen, botpijn, bursitis, fibromyalgie, ontsteking, gewrichtspijn, 
spierpijn / pijn, spierspanning, spanningshoofdpijn, whiplash, 

 

Emotionele werking: 

Het kan naast de fysieke kant ook gebruiken worden voor mensen die hun emotionele 
achtergrond van de fysieke pijn willen vermijden of verzet hebben tegen het voelen ervan. 
Het geeft je de kracht om je emotionele wonden onder ogen te zien waardoor ze kunnen 
transformeren. Het kan je leren om observeerder te worden van je eigen emotionele pijn in 
plaats van je ermee te identificeren. Het leert je kalm te blijven zodat je niet jezelf verliest 
of irrationeel reageert zodra je in aanraking komt met je eigen emotionele pijn. Hierdoor 
houdt je overzicht en klaarheid en daardoor de mogelijkheid je pijn gewoon onder ogen te 
zien zonder het te worden. 
In de basis leert Deep Blue je om pijn te accepteren en te leren dat de pijn op zichzelf niets 
zegt. Het is simpelweg een communicatie les en zodra je je weerstand los hebt kunnen laten 
vervaagt de pijn en kun je de les die er achter zat omarmen. Door de oorzaak en   
achtergrond van de (emotionele) pijn te begrijpen leer je met moed en acceptatie de lessen 
van het leven te integreren. 

 

Negatieve emoties zoals 

Weerstand tegen pijn, vermijden van emotionele onderwerpen, hysterisch in pijnlijke 
situaties 

 

Kan het ombuigen in Positieve emoties: 

Kracht, acceptatie van pijnlijke ervaringen. Sereniteit, omarmen van dat wat is. Overzicht 
houdend in welke situatie dan ook. 
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Toepassing: 

• Breng als een kompres aan op de rug en reflexpunten van de voeten. Breng lokaal aan 
bij spierkrampen, kneuzingen of andere pijn. 

• Werkt ontspannend na bv een lange dag werken 

• Heeft een ontspannende en daardoor pijnstillende werking op spieren 

• Helpt bij groeipijnen 

• Niet innemen 

Ingrediënten: 

Wintergreen, Camphor, Peppermint, Ylang Ylang, Helichrysum, Blue Tansy, Blue 
Chamomile, and Osmanthus 

 

 
 

Gebruik volwassen Kind Zwanger 

Topisch Veilig Matige verdunning hoge verdunning 

Aromatisch Niet Niet niet 

Inwendig Niet Niet Niet 
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Zengest = spijsverteringssamenstelling 
 

Bevordert de spijsvertering, gezond maag darmstelsel, verlicht braakneiging 

Deze samenstelling kan nuttig zijn bij het verbeteren van spijsverteringsfuncties. De oliën 

in deze samenstelling zijn onderzocht op kenmerken die de spijsvertering in evenwicht 

brengen en bij allerlei ongemakken ervan. 

 

Werking fysiek: 

Opgeblazen gevoel, colitis, constipatie, krampen, ziekte van Crohn, diarree, 
voedselvergiftiging, gastritis, maagzuur, misselijkheid, parasieten, sinusitis, wagenziekte 

 

Emotionele werking: 

Dit is een krachtige emotionele samenstelling voor mensen die een gebrek aan interesse in 
het leven en de fysieke kant ervan hebben. Mensen die te grote stukken op hun bord leggen 
en niet de mogelijkheid hebben dit ook te verwerken of te verteren. Dit geeft een te grote 
input op het systeem waardoor de verwerking stil komt te liggen. De ziel komt dan op 
een punt van teveel informatie en het vertalen hiervan naar hapklare brokken stokt. Als 
een mens overvoerd is met teveel aan informatie en stimulatie neigt uiteraard de mens 
ertoe dingen los te laten en zich terug te trekken. Ze kunnen dan apathisch worden over 
hun situatie en hun lichamelijke behoeften gaan negeren. 

 

Digest zen stimuleert het lichaam en de geest om ervaringen en informatie op te nemen en 
te verwerken. Het versterkt het vermogen op nieuwe info op te nemen, nieuwe relaties aan 
te gaan en nieuwe ervaring als mogelijkheden te ervaren. Het zorgt dat je het leven weer 
kunt verteren. 

 

Negatieve emoties zoals  

Verlies van eetlust op voeding of emotioneel gebied. Verlies van vermogen om nieuwe 
ervaringen op te nemen. Over gestimuleerd voelen 

 

Kan het ombuigen naar Positieve emoties: 

Enthousiasme, gevoed voelen, geïnteresseerd, nieuwe informatie en gebeurtenissen in 
zichzelf opnemen 
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Toepassing: 

• Op reflexpunten van voeten aanbrengen 

• Kan topisch op de maagstreek of buikstreek worden aangebracht 

• Verdund in rijstemelk 1 dr na de maaltijd drinken 

• Kan in klysma gebruikt worden om de darmen vrij te maken van parasieten en 
candida 

• Verdund Aanbrengen op de pootjes van een dier tegen parasieten 

 

Ingrediënten 

Ginger Rhizome/Root, Peppermint Plant, Caraway Seed, Coriander Seed, Anise Seed, 
Tarragon Plant, and Fennel Seed essential oils. 

 

 
 

gebruik volwassen Kind Zwanger 

Topisch Veilig Matig verdund Hoge verdunning 

Aromatisch Veilig Veilig Matige verdunning 

Inwendig Veilig Matige verdunning Hoge verdunning 
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Frankincense – olibanum - boswellia = Wierook 

 

Concentratie, gezonde cellulaire functie, ontspanning en gemoedstoestand 

Werkingen, fysiek: 

Wierook heeft opwekkende, stimulerende, wondhelende, sterk ontsmettende, antiseptische, 
samentrekkende en genezende krachten; stimuleert antistoffen in ons lichaam. Bevordert de 
spijsvertering; door middel van verdamping/stomen: voorhoofdsholtecatarre, bronchitis, 
(neus)verkoudheid. Herstelt bij littekens en verbeterd de cellulaire functies. 
 

Specifieke therapeutische werking: dieren- en insectenbeten, infecties, besmette wonden en 
griep. Deze olie helpt om de energie te focussen, afleiding te minimaliseren en concentratie te 
bevorderen. Bij een druppel onder de tong kan deze door de bloedhersenbarrière waardoor 

deze extra zuurstof zal geven aan de pijnappelklier en hypofyse. Het verhoogt de activiteit van 
de leukocyten die het lichaam verdedigen tegen infectie. 

 

Werkingen, geestelijk/psychisch: 

Antidepressiva. Zuivert het huis van alle negatieve invloeden die de sfeer vergiftigen en 
schenkt bescherming en vrede. Deze olie, die ook te krijgen is als wierook verjaagt de 
demonen van geroddel en kwaadsprekerij en laat rust en harmonie weerkeren. Geeft een 
gevoel van ontspanning in jezelf 

 

Psychologisch geurtype: 

Het wierooktype ergert zich voortdurend, zodat hij de sfeer voor zichzelf en de ander 
‘vergiftigt’. Wie zichzelf vergiftigt, voelt zich ook ziek. Reden voor hem om aan zelfbeklag 
te doen in plaats van zijn geest te zuiveren van ergernis en kritiek. Hij zou zich veel beter 
voelen, wanneer hij zou kiezen voor een andere, positieve kijk op de wereld en vrede en 
harmonie rond zich creëren. 

 

Spiritueel 

Deze olie wordt geassocieerd met onze hoogste spirituele idealen. De olie helpt ons zelf 
verbonden te voelen met dat deel van ons dat eeuwig en goddelijk is. Anders dan bij de 
meeste oliën die gebruikt worden in de spirituele aromatherapie maken we ook gebruik van 
de fysische eigenschappen van Olibanum, in het bijzonder wanneer we de olie als 
meditatiehulp gebruiken. Olibanum doet ons dieper en langzamer ademen, waardoor 
lichaam en geest in een meditatieve staat worden gebracht.  
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Dit is, samen met concentratie op de ademhaling, van grote waarde bij alle vormen van 
meditatie. Olibanum helpt ons banden met het verleden te breken, speciaal als die onze 
persoonlijke groei in de weg staan. Gebruik haar in een bad met de bewuste bedoeling alle 
oude banden die een belemmering vormen als het ware weg te wassen. Ze kan ook gebruikt 
worden in een aromalampje, en dan wellicht in combinatie met een vorm van visualisatie. 

 

 

 

Toepassing: 

• Op reflexpunten aanbrengen 

• Verstuif of inhaleer de geur direct 

• Breng 1-2 druppels onder de tong aan als deze in het hoofdgebied moet werken 

• Neem 1-3 dr in een capsule als deze op het slijmvlies of in het darmgebied moet 

werken of samen met lavendel olie om allergie te bestrijden 

• Bij artritis, de aangetaste gewrichten masseren met mengsel van 3dr olibanum, 4 dr 

pepermunt, 2 dr marjolein en 1 el gefractioneerde kokosolie 

• Bij depressie onverdund aanbrengen op het voorhoofd of inhaleren 

• Bij mentale moeheid, aanbrengen op de slapen, achterkant van de nek, levergebied of de 

voeten 

 

Ingrediënten 

Boswellia Frereana, Boswellia Carteri, Boswellia sacra 
 

 
 

gebruik volwassen Kind Zwanger 

Topisch Veilig Matig verdund veilig 

Aromatisch Veilig Veilig veilig 

Inwendig Veilig Matige verdunning veilig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kerngezondacademy@gmail.com
http://www.kerngezond.academy/


 

  

20 JUNI 2019 43 
 

Kathy Michielsen 

Orthomoleculair Health Coach & Trainer 

 

Turnhoutsebaan 112 

2480 Dessel (B) 

0032 (0)486 72 30 25 

kerngezondacademy@gmail.com 

 

www.KERNgezond.Academy 
HR 0731.545.888 

 

 

Lavendel – lavandula angustifolia  

 

Kalmerend en ontspannend, vermindert oneffenheden van de huid, rustgevende slaap, verzacht 
huidirritaties. Bij twijfel welke olie te gebruiken, gebruik lavendel 

 

Werkingen, fysiek: 

Allergieën, verlies van eetlust, hartritme stoornissen, arteriosclerose, beten en steken, 
steenpuisten, blaren, werkt verzachtend op gespannen borsten, bij kanker en waterpokken, 
luieruitslag, urineafdrijvend, ideaal bij brandwonden, hooikoorts, menopauze, droge lippen, 
giardia, gas winderigheid, droog of broos haar, slapeloosheid, jeuk, jetlag, liesbreuk, 
krentenbaard, hyperactiviteit, huiduitslag, hartaanval, beroerte, littekenherstellend, bij 
zonnebrand, spruw, teken, zweren, open been, duizeligheid, worden, verwondingen en 
rimpels 

 

Specifieke therapeutische werking: 

• Kan in zuivere vorm worden toegepast. Breng direct op de plek aan of op de 
reflexpunten. Verstuif of inhaleer de geur 

• Breng 1-2 druppels onder de tong aan ( bv bij hooikoorts) 

• Druppel puur op een brandwonde 

• Groeipijn bij kinderen: masseren met een (maximaal) 4%-verdunning in een basisolie 

• Is de olie van de communicatie voor diegenen die moeilijk op hun woorden komen 

(hSP) 

• Let op: niet innemen met jodium- en ijzer bevattende medicamenten! 
 

Mengt zich goed met: 

De meeste oliën, vooral citrus oliën, clary sage en geranium 
 

Werking emotioneel: 

Verwerken van misbruik, kalmeert opwinding en angst. Helpt bij postnatale depressie, 
stemmingswisselingen, menopauze, mentale stress. Stimuleert het parasympathisch 
zenuwstelsel (=rempedaal = rust), post-partumperiode, werkt rustgevend en kalmerend. Bij 
spanning en terug getrokkenheid. Beschermt tegen negativiteit, stress, prikkelbaarheid, 
extreme stemmingen, melancholie, depressie. Lavendel brengt evenwicht en ontspanning. 
Schenkt liefde en tederheid. 
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Psychologisch geurtype: 

Het lavendeltype draagt een groot emotioneel probleem met zich mee, dat zijn oorzaak 
vindt in de jeugd. Deze mens heeft onder de plak gezeten van zijn ouders die grote 
verwachtingen van hem hadden. Deze persoonlijkheid heeft problemen om een verbinding 
aan te gaan met zichzelf en daardoor ook met anderen. Deze levenshouding zal zich dan 
ook voortzetten bij andere, emotionele contacten. Vroeger waren het de ouders, nu kan het 
de partner zijn waarbij dit type het gevoel heeft tekort te schieten. Dit type moet allereerst 
leren zich van het juk van zijn ouders te bevrijden om de mogelijkheden van zijn eigen 
bron, het eigen Ik te leren kennen. 

 

Chakra: 

lavendel harmonieert met de kroonchakra. 
 

Geurmeditatie: 

Niets moet, niets hoeft dan alleen maar jezelf zijn. 
 

Spiritueel 

In de traditionele aromatherapie staat lavendel bekend als de meest veelzijdige olie die er is 
Zoals zo vaak het geval is, bestaan er ook hier parallellen tussen het lichamelijke en het 
subtiele niveau. Toepassing van lavendel op energetisch niveau werkt eveneens kalmerend, 
reinigend en evenwichtscheppend. De evenwichtscheppende eigenschappen zijn vooral 
duidelijk te zien met betrekking tot het chakra-systeem, waar lavendel de hogere en de 
lagere chakra's met elkaar in evenwicht brengt. Net zoals vetiver heeft lavendel een 
positieve uitwerking op alle chakra's en heeft ze zowel een kalmerend als een 
energetiserend effect. Haar uitwerking op de zonnevlecht helpt heftige emoties te 
kalmeren. De sterkste affiniteit vertoont lavendel echter met de kruinchakra. Mensen die 
in trance-toestand als medium fungeren, zullen merken dat zij door deze olie een diepere 
trance kunnen bereiken. Een andere evenwichtscheppende/harmoniserende werking van 
lavendel is dat ze het ons makkelijker maakt onze spiritualiteit te integreren in het leven 
van alledag. Lavendel is ook een van de oliën die kunnen worden verdampt of verstoven om 
een huis of een kamer te zuiveren van negatieve energieën. 

 

 
 gebruik volwassen Kind Zwanger 

Topisch Veilig Matig verdunnen Veilig 

Aromatisch Veilig Veilig veilig 

Inwendig veilig Matige verdunning veilig 
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Lemon – citrus limon = citroen 

 

Werkingen, fysiek: 

Kiemdodend, koortsverlagend, weerstand verhogend, bevordert de vorming van witte 

bloedlichaampjes, vaat- en hartversterkend, neutraliseert zuren. Antikanker, antiseptisch, 

samentrekkend. Keelontsteking (na aanbrengen op de huid 12 uur uit de zon blijven!) 

Specifieke  therapeutische werking: 

Astma, bloedende wonden, infectieziekten, keelontsteking, verkoudheid, koorts, ontsteking 

van de urineleider, zwellingen. Desinfecteert vertrekken. Vette huid, huiduitslag, ge- 

sprongen adertjes, zomersproeten, broze nagels. Geeft het haar glans, tegen vet haar en 

roos. Insectenbeten. 

Werkingen, geestelijk/psychisch: 

Citroenolie laat je wakker worden en geeft je snelle reflexen om de problemen van alle dag 

aan te kunnen. Citroenolie brengt frisse wind in de ziel en zuivert haar van het opgehoopte 

stof van het verleden. Zij leidt je onmiddellijk in het hier en nu. Bij geestelijke zwaarte en 

onbeweeglijkheid als het gevoel de vrijheid te hebben verloren sterker wordt, geeft de 

citroenolie iets van het oorspronkelijke en lichte en frisse terug. Helpt bij angst. 

Concentratieproblemen, treuren/verdriet, postnatale depressie, antidepressivum, stress. Is 

opbeurend. 

Psychologisch Geurtype: 

Het citroentype is niet blij gestemd. Als hij iets vrolijks meemaakt, dan is hij bang dat de 

vreugde het volgende ogenblik weg zal zijn. Hij is heel onzeker en zit meestal te kniezen op 

oude, onverwerkte problemen. Hij heeft gewoon de fut niet om iets aan zijn leven te 

veranderen en toch zal hij zijn levensvisie moeten omkeren, wil hij gelukkig worden. Hij 

moet het leven met open vizier tegemoet treden en de tegenslagen accepteren als een les 

voor zijn innerlijke groei. 
 

gebruik volwassen Kind Zwanger 

Topisch Veilig Matige verdunning Matige verdunning 

Aromatisch Veilig Veilig Matige verdunning 

Inwendig Veilig Niet Niet 
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Melaleuca – melaleuca alternifolia= Tea Tree 

 

Reinigt en verjongend voor de huid. Gezond immuunsysteem 

 
Werkingen, fysiek: 

Acne, aneurisma, voetschimmel, bacteriële infecties, steenpuisten, bronchitis, candida, 

aften, tandbederf, waterpokken, reiniging, koortslip, algemene verkoudheid, hoest, 

snijwonden, eczeem, oorontsteking, oorpijn, schimmelinfecties, hepatitis, herpes 

simplex, netelroos, stimuleert het immuunsysteem, infecties, luizen, MRSA, bof, 

huiduitslag, ringworm, rode hond, schurft, zonnebrand, amandel ontsteking, vaginale 

infecties, open been, virale infecties, verwondingen, wratten 

 

Specifieke therapeutische werking: 

- Kan in zuivere vorm op de plek worden toegepast. 

- Verstuif of inhaleer de geur 

- Voetschimmel, herpes, insectenbeten, bij beten van spinnen en schorpioenen kan 
ze onverdund op de getroffen plek opgebracht worden. 

- Verder: nagelontstekingen, mondspoelingen, vaginale 
douches, slijmvliesontstekingen. 

 
Werkingen, geestelijk/psychisch: 

Bij gebrekkige concentratie, verwarring en besluiteloosheid. Ondersteunt het logisch 
denken en doelgericht handelen, werkt verkoelend en verzachtend op heethoofden en 
verhitte gemoederen. Helpt bij shock. Ook een olie die je grenzen helpt afbakenen voor 
hooggevoeligen. 

 
gebruik volwassen Kind Zwanger 

Topisch Veilig Matig verdunnen Veilig 

Aromatisch Veilig Veilig Veilig 

Inwendig Veilig Matige verdunning veilig 
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On guard = beschermende samenstelling 
 

De oliën in deze samenstelling zijn onderzocht op hun sterke vermogen om schadelijke 
bacteriën, schimmels en virussen te doden. Deze samenstelling kan worden verneveld in de 
lucht of worden gebruikt voor het reinigen en zuiveren van allerlei oppervlakken in het 
huishouden. 

 
On Guard is dōTERRA®’s unieke gepatenteerde samenstelling van oliën ter 
ondersteuning van een gezond immuunsysteem. Een combinatie van essentiële oliën 
bieden met hun aangename geur een natuurlijk en effectief alternatief voor ondersteuning 
van het immuunsysteem. On Guard is met haar unieke aroma één van de meest veelzijdige 
samengestelde oliën. 

 

Het is ook veilig te gebruiken op aanrechtbladen als een niet-toxische manier om 
oppervlakten te reinigen of de atmosfeer te zuiveren door middel van een diffuser. Vanwege 
de potentie van de componenten is On Guard heel geschikt voor het elimineren van 
pathogene micro-organismen. On Guard is ook verkrijgbaar in de vorm van softgels en 
keelpastilles, te vinden bij de voedingssupplementen. Er bestaat ook een poetsproduct, was- 
en afwasmiddel, fluorvrije tandpasta op basis van de On Guard olie. 

 

Belangrijkste fysieke werking: 

Abcessen, luchtvervuiling, antibacterieel, schimmelwerend, antiviraal, blaasontsteking, 
candida, chronische vermoeidheid, reiniging, koortsblaasjes, verkoudheid, hoest, griep, 
tandvleesaandoeningen, slecht ruikende adem, hypoglykemie, infecties, lupus, schimmel, 
klierkoorts, MRSA, pest, longontsteking, schurft, keelpijn, stafylokokken infecties, wratten. 

 

Werking emotioneel: 

On Guard is een krachtige samenstelling om je innerlijke zelf te versterken zodat je voor 
jezelf kunt staan in je eigen leven op een integere manier. Speciaal voor hen met zwakke 
grenzen. Het geeft je de kracht om nee te zeggen en je grenzen voor iedereen helder en 
duidelijk te maken. Het verbreekt ongezonde verbindingen zoals wederzijdse 
afhankelijkheid, parasitaire contacten en negatieve groepsovertuigingen. Het leert je om 
voor jezelf op te komen en je leven te leiden in overeenstemming met je werkelijk zelf. 
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Negatieve emoties zoals 

aangevallen, onbeschermd, kwetsbaar, buigen onder druk 
 

zou deze kunnen ombuigen naar Positieve emoties: 

Beschermd, capabel, begrensd, integer, onafhankelijk, kracht 
 

Toepassing: 

- Masseer (verdund) op de keel, maag, darmen en voetzolen. 

- Verdun 1 dr in olie en masseer de thymus om immuunsysteem te activeren. 

- Masseer onder de armen om lymfestelsel te activeren. 

- Verdamp in een diffuser 

- Doe 1 druppel in de palm van je handen , wrijf de palmen over elkaar en maak 
een kommetje van je handpalmen over je neus heen, inhaleer diep 

- Verdun en gebruik het plaatselijk, onder voetzolen, in de nek of de rug, over het 
hart of op reflexpunten 

- Innemen in een capsule om je immuunsysteem te versterken 

- Op je tandvlees aanbrengen om tand(vlees) problemen aan te pakken 

- Is een echte olie voor de HSP’er, hij laat je in je krachten staan en versterkt je 
eigen energieveld waardoor je minder verspeelt aan anderen. 

 

Let op: 

Verdun voor een gevoelige huid. Beste op de voetzolen aan te brengen ivm irritatie van de 
huid 

 

Ingrediënten: 

Wild Orange Peel, Clove Bud, Cinnamon Bark/Leaf, Eucalyptus Leaf, and Rosemary 
Leaf/Flower essential oils. 
 

 
gebruik volwassen Kind Zwanger 

Topisch Matige verdunning Hoge verdunning hoge verdunning 

Aromatisch Veilig Matige verdunning Matige verdunning 

Inwendig Matige verdunning Hoge verdunning Hoge verdunning 
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Oregano – origanum vulgare 

 

Algemeen: 

Eén van de sterkste antiseptische oliën voor alle infecties. Werkt antiviraal, 

maagstimulerend, krampstillend, bij gebrek aan eetlust, luchtslikken, gistings- en 

rottingsdyspepsie, maakt bronchiale afscheiding vloeibaar, is hoestverdrijvend, helpt bij 

chronische ziekten van de luchtwegen. Uitwendig wordt oregano gebruikt bij zwakke en 

onregelmatige menstruatie in de vorm van massages en zitbaden. 

Werkingen, huid/haren: 

Bij chronische huidklachten zoals cellulitis, eczemen, psoriasis. 

Werkingen, geestelijk/psychisch: 

Kalmerend en harmoniserend. Bij het gevoel zich psychisch tot op de bodem te hebben 

gegeven helpt oregano stand te houden, de krachten te sterken en opnieuw te ordenen om 

dan met helder hoofd en frisse moed weer naar buiten te gaan. 

Let op: niet gedurende zwangerschap innemen! Bij Topisch gebruik verdunnen ! 

Psychologisch Geurtype: 

Het Oregano type weigert volwassen te worden omdat hij in zijn jeugd in een ruzie-achtig 

gezin heeft geleefd waarin weinig plaats was voor tederheid of gezelligheid. Hij wil niet 

zoals de volwassenen worden en staat lusteloos tegenover het leven. Deze persoon moet 

afstand nemen van de pijn uit zijn kindertijd en trachten een nieuw begin te maken. 

Verdriet heeft tijd nodig maar hij moet beseffen dat hij zijn leven zelf kan veranderen door 

te kiezen hoe hij zijn leven zou willen inrichten. 

Geurmeditatie: 

Laat elke traan uit je jeugd een parel van ervaring en vreugde worden. 
 

gebruik volwassen Kind Zwanger 

Topisch Hoge verdunning Hoge verdunning Hoge verdunning 

Aromatisch Veilig Veilig Matige verdunning 

Inwendig Matige verdunning Hoge verdunning Hoge verdunning 
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Peppermint – mentha piperita = pepermunt 

 

Werkingen, fysiek: 

Antiseptisch (voor darmen), kramp- en pijnstillend, remt de melkproductie, 

maagversterkend en -zuiverend, eetlustopwekkend, stimuleert de lymfestroom en de 

bloedsomloop, galdrijvend, slijmoplossend. Specifieke therapeutische werking: 

Duizeligheid, hartkloppingen, zwakte, shock, migraine, hoofdpijnen, spijsverteringsklach- 

ten, leverziekten, galstuwing, galstenen, koliek, misselijkheid, braken, (neus)verkoudheid, 

griep, lymfestuwingen, kneuzingen, stijfheid van lijf en leden, spierpijn, reuma, spit, 

gewrichtspijnen, ontstekingen van het mondslijmvlies, wond helend, kalmerend. 

Insectenbeten. 

Werkingen, geestelijk/psychisch: 

Verfrissend, kalmerend, concentratiebevorderend, versterkt geheugen, zuivert en geneest 
omgeving van onrust en spanningen en heeft kalmerende invloed op overspannen mensen. 
Bij geestelijke vermoeidheid en -stijfheid, gebrek aan concentratie en helder denken. 

 

Psychologisch geurtype: 

Het pepermunttype voelt zich bedreigd in zijn individualiteit en heeft te kampen met 

minderwaardigheidsgevoelens. Hij moet zijn zelfvertrouwen terugkrijgen. Dit type moet 

eerst leren zich te ontspannen. Daarna kan hij eens gaan kijken of er een leuke hobby 

bestaat, waarin hij zijn creativiteit kwijt kan en waarin hij zich helemaal kan laten gaan. 

Spiritueel 

Pepermunt werkt op het ego en verdrijft gevoelens van hoogmoed en eigendunk. Ze helpt 

ons tevens minderwaardigheidsgevoelens te overwinnen - en dat is niet zo vreemd als het 

lijkt, omdat achter hoogmoed en arrogantie immers dikwijls een 

minderwaardigheidscomplex schuilgaat. Pepermunt wordt geassocieerd met reinheid ; als 

zodanig is ze een steun voor mensen die een ethisch hoogstaand leven wensen te leiden. 
 

gebruik volwassen Kind Zwanger 

Topisch Matige verdunning Matige verdunning Matige verdunning 

Aromatisch Veilig Veilig Veilig 

Inwendig Veilig Matige verdunning Matige verdunning 
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Prijslijst 
 

Benaming olie 15 ml 

ledenprijs 

5 ml 

ledenprijs 

5 ml 

inbegrepen 

15 ml 

inbegrepen 

andere 

      

AIR olie 23.5 euro  x x  

Deep blue olie  36.25 euro x 5ml  

Zengest olie 36.25 euro  x x  

Frankincense olie 72.5 euro  x x  

Lavendel olie 23.25 euro  x x  

Lemon olie 11.5 euro  x x  

Melaleuca olie 19.25 euro  x x  

On Guard olie 36.25 euro  x x  

Oregano olie 27.25 euro  x x  

Peppermint olie 21.25 euro  x x  

      

Niet leden betalen 

25% extra 

     

      

Family Essential 

& beadlet kit 

  147.47 

euro incl 

verzending 

 Lidgeld inbegrepen 

      

Home essential 

diffused kit 

   280.47 

euro incl 

verzending 

Petal diffuser en lidgeld 

inbegrepen 

      

 

 

 

Consultatie 60 min Advies  voeding/leefstijl/ess.olie/voedingssupplementen 50 euro per 60 min 

Consultatie 30 min 

 

Advies  voeding/leefstijl/ess.olie/voedingssupplementen 

(kan ook vanop afstand via telefoon/messenger/skype) 

20 euro per 30 min 

AromaTouch™ 

massage 

Volledige behandeling (60min) te Dessel 60 euro  

AromaTouch™ 

handmassage 

Handmassage (30 min) te Dessel 25 euro 

 Bij u thuis – bedrijf – instelling - rusthuis Prijs overeen te komen 

Symphony  

of the cells™ 

Na consultatie opstellen behandelplan Nader te bepalen 
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