
Essentiële oliën 
Afra Bossink 24 april 2021



Afra Bossink

´ Opleidingscoördinator en coach in bedrijfsleven

´ Sinds 2017 passie voor essentiële oliën

´ Werk met de producten van dōTERRA  

´ Combinatie met lichaamswerk (yoga, reiki, aromatouch, acces barrs)

´ Werk samen met internationaal netwerk(Essential Practice – Elena Brower) 
en Nederlandse community (Essential Glow) 



Essentiële oliën  

´ Essentiële oliën zijn met stoom gedestilleerd of koud geperste extracten van 
bloemen, bladeren, wortels, zaden, vrucht, schors, hout of hars van de 
plant

´ Zeer geconcentreerd: 50 tot 70 keer krachtiger dan kruiden

´ Een natuurlijke manier om voor je welbevinden te zorgen

´ Heilzame werking werd al ingezet door oude culturen



Toepassingen

´ Aromatisch

´ Topisch > op je huid

´ Inwendig



Aromatische toepassing

´ Het inhaleren van een essentiële olie heeft directe invloed op onze 
zintuigelijke waarneming. Ga voor jezelf maar eens na welke geurbeleving 
voor jou verankerd is in jouw systeem 

´ De plek in je hersenen die alle binnenkomende geuren registreert staat in
directe verbinding met de hypothalamus en je autonome zenuwstelstel.

´ Hierdoor zijn geuren (in)direct betrokken bij allerlei processen in je lijf. Van je 
ademhaling en de snelheid van je hartslag tot de productie van hormonen
darmperistaltiek en hongergevoel.

´ In het limbische systeem van de hersenen bevindt zich ook de amygdala, 
een klier die een belangrijke rol speelt bij het ontstaan en oplossen van 
emotionele trauma’s. Deze klier reageert op onze zintuigelijke waarneming 
en zou je kunnen zien als een emotionele rookmelder. 



Vetiver - Centering & Descent

´ Deze dikke stroperige grasolie heeft rustgevende, grondende en 
stabiliserende eigenschappen

´ Vetiver bevordert een diepgaande verbinding met je gevoelens en 
gedachten

´ Brengt je bij je ware Zelf en gidst je naar de kern van emotionele 
omstandigheden

´ Vetiver helpt je om met beide benen op de grond in het hier en nu 
aanwezig te zijn



Balance - Grounding

´ Een warme houtachtige samengestelde olieblend met een mix van 
Spruce, Ho Wood, Blue Tansy, Blue Chamomile en Frankincense.

´ Deze blend bevordert een gevoel van rust, evenwicht en aarding.

´ Ondersteunt bij disconnectie of dissociatie. 

´ Helpt je je ware dromen en behoeften te realiseren en je energie te 
focussen op je doelen om deze te realiseren.

´ Ochtendritueel; Balance onder de voeten 



Cypress – Motion & Flow

´ Het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen (Søren 
Kierkegaard). Cypress herinnert en leert de ziel om pijn uit het verleden en 
controle los te laten

´ Ondersteunt als je mentaal of emotioneel vastzit en je oude patronen 
moeilijk kan doorbreken

´ Nodigt je uit om je over te geven aan en te vertrouwen op de stroom van 
het leven

´ Deze olie werkt door op een gezonde balans tussen hoofd en hart



Ginger | Empowerment

´ Gember olie nodigt je uit om volledig aanwezig te zijn en deel te nemen 
aan het leven

´ Een olie die je stimuleert om je eigen verantwoordelijkheid te nemen in 
jouw levensomstandigheden

´ Thema: succesvol zijn is je geboorterecht

´ Gember is ook van invloed op diepgewortelde patronen van een 
mogelijke slachtoffermentaliteit



Fennel | Responsibility 

´ Venkel stimuleert je ziel om eigenaarschap en verantwoordelijkheid te 
nemen over jouw leven en de keuzes die je maakt

´ Nodigt je uit om trouw en integer te zijn aan jezelf en geeft je de kracht om 
weerstand uit je omgeving te hanteren

´ Helpt je op fysiek vlak om in verbinding met jezelf te blijven

´ Fennel helpt je bij het waarnemen van de natuurlijke behoefte van je 
lichaam



Lemongrass | Cleansing

´ Lemongrass is een krachtige olie die je energieveld zuivert; laat los wat jou 
niet meer dient, zodat je energie weer vrij mag stromen

´ Tevens goed inzetbaar voor reiniging van fysieke ruimtes: door reinigende 
werking brengt het de ruimte weer in een toestand van helderheid en 
opschoning

´ Ondersteunt je om het onderscheid te kunnen maken welke thema’s van 
jou zijn en welke je onbewust van iemand anders hebt overgenomen 

´ Als je emotionele hart teveel hooi op de vork heeft genomen, geeft de 
lemongrass je de moed om dit onder ogen te zien en los te laten



Lavender | Communication & Calm

´ Lavendelolie helpt je om emotioneel eerlijk en oprecht te zijn en zorgt 
ervoor dat je je openstelt voor je diepste gedachten en wensen en deze 
ook tot uitdrukking brengt. 

´ Lavendel ondersteunt tevens bij het kalmeren van dieperliggende angsten 
om je ware zelf te laten zien.

´ Maakt je moedig in je geest, ziel en hart zodat je je ook vrij voelt om je ware 
zelf tot uitdrukking te brengen



Geranium – Love & Trust

´ Moeder olie (Frankincense vader), versterkt je verzorgende eigenschappen

´ Heelt het emotionele hart 

´ Geranium bevordert je openheid voor liefde en verbinding

´ Affirmatie: ik open mijn hart en voel me geborgen in de moederlijke kracht 
van de liefde. Ik houd van mijn innerlijk kind en voed het. Ik voel me zeker.



Bergamot – Self-acceptance

´ Bergamot nodigt je uit om het leven met veel meer optimisme te 
benaderen en ondersteunt dit proces

´ Helpt je dus om angstgevoelens, depressie, stress en spanning te verlichten. 

´ Laat je ziel ontwaken, geeft hoop en maakt je moedig, ook om zelfkritische 
gedachten los te laten

´ Let op bij direct zonlicht i.v.m. sterke fototoxische eigenschap



Wild Orange | Abundance

´ Wilde sinaasappel inspireert je bij de ware betekenis van overvloed 

´ Helpt je bij het loslaten van het tekort-bewustzijn met alle bijbehorende 
overtuigingen

´ Deze olie verbindt je met je innerlijk kind; met spontaniteit, plezier en een 
positieve creatieve geest

´ Wild orange inspireert je om in relatie tot je uitdagingen en problemen in 
termen van onbegrensde mogelijkheden en oplossingen te denken

´ Brengt fysieke energie terug



Vragen of verdere interesse?


