
 

 

 

Dieven-kruiden-mix 
 

 
Het recept komt van een groep middeleeuwse dieven die kostbare goederen stalen van zieke en 
overleden mensen die leden aan verschrikkelijke middeleeuwse aandoeningen,  zonder zelf ziek te 
worden.  
Ze kwamen op plekken waar geen mens zich durfden te vertonen.  
Dat maakte het voor hun zo lucratief…..! 
De dieven gebruikte elke dag een olie-mix van essentiële oliën en deze is later genoemd naar hun.  

 
Geschiedenis  
De dieven-olie is van oorsprong in de jaren 1300 ontstaan toen de builenpest ook bekend als de 
Zwarte Dood de bevolking van Europa teisterde. Volgens de Boise State University werd de plaag 
voor het eerst gedocumenteerd in Europa in het najaar van 1347 en verspreide zich rond het gebied 
van Europa tot 1350. 
In het tijdbestek van ongeveer 2 1/2 jaar besmette en doodde de pest 1/3 van de bevolking van 
Europa. Later verspreide de plaag zich verder in de latere jaren van 1300 en besmette nog meer 
mensen met gevolg de dood.  
Onder degenen die het eerst getroffen raakten waren degenen die direct in contact met de besmette 
mensen in aanraking kwamen: artsen en geestelijken.  
Dus het kwam als een verrassing toen een aantal dieven plots kostbare goederen en sieraden  gingen 
stelen van zwakke mensen die besmet waren en zelf van de doden.  
Toen de groep dieven uiteindelijk gevangen werden genomen in Frankrijk rond 1400, ontdekten de 
autoriteiten dat hun parfum hun bescherming gaf tegen de vele dodelijke ziektes. De combinatie was 
een mix van etherische oliën die hen beschermde tegen o.a. de pest. Ze wreven deze olie-mix over 
hun hele lichaam voordat ze de dode en stervende gingen beroven en zelf dus niet besmet raakte 
met deze dodelijke virussen.  
Ze konden kiezen…. 
Op de brandstapel of het magische recept delen …….! 
Ze kozen voor het laatste….en dat was voor velen in Europa de redding …..! 

 
Waarom het werkt  
De Europeanen gebruikte deze essentiële oliën in hun baden en om hun huizen te reinigen.  
Deze “dieven-olie mix” heeft een antibacteriële eigenschap die ziektekiemen en infecties vernietigt in 
de lucht en op de huid en zo konden ze voorkomen dat deze virussen zich niet konden verspreiding 
door lucht of bij aanraking van zieken.  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Ingrediënten  

Thieves: 

Thieves olie is een blend, dat wil zeggen dat er meerdere oliën in zitten, nl: 

 Clove: (Syzygium aromaticum) geeft een boost aan het immuunsysteem, bevorderd de 

mondgezondheid, is een zeer bekende antioxidant. Het is een belangrijk ingrediënt van 

Thieves vanwege zijn immuun verbeterende eigenschappen. Het bestandsdeel eugenol 

wordt in de tandheelkunde gebruikt om het tandvlees te verdoven; 

 Lemon: (Citrus limon) Lemon bestaat uit 68 % d-limonene, een krachtige antioxidant, 

het heeft reinigende en zuiverende eigenschappen. Het is een tonicum (versterkend 

middel dat het hele lichaam of specifieke delen van het lichaam stimuleert of 

versterkt) met name het zenuwstelsel en het sympathische zenuwstelsel; 

 Connamon Bark: (Cinnamomum verum) deze olie heeft een immuun stimulerende 

werking, waardoor het zeer effectief is om de algemene gezondheid en energie te 

behouden of verkrijgen en het bevordert een gezond hart- en vaatstelsel; 

 Eucalyptus: (Eucalyptus radiata) wordt voornamelijk gebruikt om de luchtwegen te 

ondersteunen, het kalmeert de spieren na het sporten; 

 Rosemary: (Rosmarinus officinalis CT cineol) dit is één van de meest algemeen 

gebruikte planten door de eeuwen heen. Het wordt nog steeds gebruikt voor talrijke 

toepassingen, waaronder het stimuleren van de haargroei bij verlies als gevolg van 

veroudering en het herstellen van je mentale alertheid bij vermoeidheid; 

Thieves is o.a. te gebruiken bij: stimuleren van de immuniteit, antioxidant, reinigende en 

zuiverende eigenschappen, het bevorderen van een gezond hart- en vaatstelsel, ondersteunen 

van de luchtwegen, bij tand/kiespijn, stimuleert de solar plexus chakra, zuivert de lucht, bij 

virussen, verkoudheid, infecties, wondjes, koortsblaasjes, koorts, zere keel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Gebruikstips  
Dieven olie kan een effectieve kiemendoder zijn, maar moet zorgvuldig worden gebruikt, omdat 
sommige van deze bestanddelen kunnen branden en irritatie kunnen veroorzaken.  
Een veel voorkomende manier om dieven olie te gebruiken is om het te vernevelen in een diffuser.  
In het algemeen moet deze olie verneveld worden voor maximaal 30 minuten per keer in een 
afgesloten ruimte, zoals een huis of  kantoor. Bij te lang inademing kan de sterke aroma's van kaneel 
en kruidnagel bij sommige mensen bij de keel of borst irritatie veroorzaken. 
De olie kan ook direct gebruikt worden op het lichaam, maar het moet eerst worden verdund met 
een basisolie zoals olijf of kokosolie. Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor huiduitslag of 
zonnebrand kan branderig of irritatie ondervinden van de pure dieven olie.  
Wrijf de olie aan de onderkant van de voeten, nek, onder de armen en op de borst.  
Houd het uit de buurt van gevoelige gebieden, zoals de ogen en lippen.  

Hoe gebruiken? Als je grieperig begint te worden smeer dan 2 druppeltjes Thieves onder je 

voeten (paar keer per dag). Smeer een druppel Thieves op je keel bij keelpijn en dek het af 

met een warm kompres. Doe 2-4 druppels Thieves in een glas water om te gorgelen en drink 

daarna op. Bij kiespijn of pijnlijk tandvlees een druppeltje direct op de pijnlijke plaats 

masseren. Bij hoofdpijn een druppel tegen je verhemelte drukken. Voeg wat druppels toe om 

de vloer te reinigen, de hondenplaats te reinigen, of doe een paar druppels in een verstuiver 

om zo een het aanrecht te reinigen. Smeer een paar druppels direct op gebroken ledenmaten of 

gewrichten om de pijn te verlichten.  

 

 
Bescherming  
Verspreiding van de olie door de lucht zal helpen om ziektekiemen en bacteriën te elimineren  om zo 
griep en verkoudheid de baas te blijven. Op de huid kan dieven olie ontspannend werken en pijnlijke 
spieren helpen verzachten.  
 

Thieves: 

Thieves olie is een blend, dat wil zeggen dat er meerdere oliën in zitten, nl: 

 Clove: (Syzygium aromaticum) geeft een boost aan het immuunsysteem, bevorderd de 

mondgezondheid, is een zeer bekende antioxidant. Het is een belangrijk ingrediënt van 

Thieves vanwege zijn immuun verbeterende eigenschappen. Het bestandsdeel eugenol 

wordt in de tandheelkunde gebruikt om het tandvlees te verdoven; 

 Lemon: (Citrus limon) Lemon bestaat uit 68 % d-limonene, een krachtige antioxidant, 

het heeft reinigende en zuiverende eigenschappen. Het is een tonicum (versterkend 

middel dat het hele lichaam of specifieke delen van het lichaam stimuleert of 

versterkt) met name het zenuwstelsel en het sympathische zenuwstelsel; 

 Connamon Bark: (Cinnamomum verum) deze olie heeft een immuun stimulerende 

werking, waardoor het zeer effectief is om de algemene gezondheid en energie te 

behouden of verkrijgen en het bevordert een gezond hart- en vaatstelsel; 



 

 

 Eucalyptus: (Eucalyptus radiata) wordt voornamelijk gebruikt om de luchtwegen te 

ondersteunen, het kalmeert de spieren na het sporten; 

 Rosemary: (Rosmarinus officinalis CT cineol) dit is één van de meest algemeen 

gebruikte planten door de eeuwen heen. Het wordt nog steeds gebruikt voor talrijke 

toepassingen, waaronder het stimuleren van de haargroei bij verlies als gevolg van 

veroudering en het herstellen van je mentale alertheid bij vermoeidheid; 

Thieves is o.a. te gebruiken bij: stimuleren van de immuniteit, antioxidant, reinigende en 

zuiverende eigenschappen, het bevorderen van een gezond hart- en vaatstelsel, ondersteunen 

van de luchtwegen, bij tand/kiespijn, stimuleert de solar plexus chakra, zuivert de lucht, bij 

virussen, verkoudheid, infecties, wondjes, koortsblaasjes, koorts, zere keel 

Hoe gebruiken? Als je grieperig begint te worden smeer dan 2 druppeltjes Thieves onder je 

voeten (paar keer per dag). Smeer een druppel Thieves op je keel bij keelpijn en dek het af 

met een warm kompres. Doe 2-4 druppels Thieves in een glas water om te gorgelen en drink 

daarna op. Bij kiespijn of pijnlijk tandvlees een druppeltje direct op de pijnlijke plaats 

masseren. Bij hoofdpijn een druppel tegen je verhemelte drukken. Voeg wat druppels toe om 

de vloer te reinigen, de hondenplaats te reinigen, of doe een paar druppels in een verstuiver 

om zo een het aanrecht te reinigen. Smeer een paar druppels direct op gebroken ledenmaten of 

gewrichten om de pijn te verlichten.  

 
 
Voor meer info of het bestellen van deze bijzondere “Dieven-olie-mix kunt u altijd contact 
opnemen met: 
 
Check-up And Health 
Clifford & Nancy 
Munt 71-A 
8446 AK Heerenveen 
0617644610 
http://checkupandhealth.weebly.com/doterra-100-pure-natuurlijke-olie.html 
checkupandhealth@gmail.com 

http://checkupandhealth.weebly.com/doterra-100-pure-natuurlijke-olie.html


 

 

  
 

 
De dieven olie mix 
 
Eucalyptus       4 druppels 
Rosemary (Rozemarijn) 10 druppels 
Lemon (Citroen)   35 druppels 
Clovebud (Kruidnagel)  40 druppels 
Cinnamon (Kaneel)   20 druppels 


