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Este e-book foi organizado para ajudá-lo a fazer uso doméstico

e terapêutico dos principais óleos essenciais (OE)

usados na Aromaterapia.

 

Os óleos essenciais não devem ser usados como ou considerados

substitutos de tratamentos médicos especial izados. Em caso de

sintomas clínicos e doenças, procure ajuda médica profissional.

 

Os óleos essenciais são extremamente concentrados e fortes, alguns

são fototóxicos ou dermocáusticos e não devem ser usados de

algumas maneiras e por algumas pessoas.

 

Então, por favor, estude bastante a forma de uso de cada óleo antes

de aplicar em si mesmo ou em outras pessoas. Se t iver qualquer

dúvida na forma de uso, não use. Entre em contato com um

Aromaterapeuta qualif icado para t irar suas dúvidas.

 

Entretanto, sempre que usado de forma correta, os óleos essenciais

podem ser aplicados com segurança à famíl ia, amigos, em casa e

no trabalho, como auxíl io valioso para o relaxamento, o alívio

do estresse, e como coadjuvante em tratamentos de

beleza e bem-estar.

ADVERTÊNCIA:
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Família:  Rutaceae.

Origem:  Extremo Oriente, particularmente China, Índia e Irã

(antiga Pérsia).

Parte da planta utilizada:  Casca.

LARANJA-AMARGA
Citrus aurantimu var. amara; Citrus bigaradia
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Propriedades terapêuticas e principais indicações:

Toxicidade:  Fototóxico.

Contraindicações: Não se expor ao sol até 6h após seu uso.

Aromacologia:

Formas de uso:

Diurético (edemas, drenagem linfática); Antiespasmódico (cólicas

intestinais, espasmos digestivos); Digestivo (gases, prisão de ventre,

má-digestão); Relaxante, combate a insônia e o nervosismo;

Calmante; Sedativo; Muito uti l izado no combate a celul i te. 

Melancolia, desânimo, tédio; Estimula a alegria de viver, a

autoconfiança; Abre o coração, suaviza, el imina rancores e rigidez.

Óleo de massagem para combate a celulite: Adicione a 120ml de

sinergia vegetal, 100 gotas de OE de laranja-amarga.

Creme de drenagem linfática:  Adicione a 120ml de creme neutro

para massagem, 100 gotas de OE de laranja-amarga.

LARANJA-AMARGA
Citrus aurantimu var. amara; Citrus bigaradia
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Família:  Rutaceae.

Origem:  Sudeste da Ásia, Indochina, sul da China e Índia.

Parte da planta utilizada: Casca.

“OE do sono profundo e reparador” | “OE das crianças”

LARANJA-DOCE
Citrus aurantium var. dulcis - Citrus sinensis
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Propriedades terapêuticas e principais indicações: 

Toxicidade:  Fototóxico.

Contraindicações:  Não se expor ao sol até 6h após seu uso.

Diurético (edemas, drenagem linfática); Antiespasmódico (cólicas

intestinais, espasmos digestivos); Digestivo (gases, prisão de ventre,

má-digestão); Ansiolít ico, equil ibra o apetite via hipotálamo (falta de

apetite, anorexia); Calmante cardíaco, acalma o mal-estar cardíaco

ocasionado pela tensão nervosa, al ivia a tensão em consultórios

odontológicos, bom para aromatizar salas de espera de dentistas;

Relaxante do Sistema Nervoso, acalma a agitação infanti l ,  insônia;

Hipotensor leve; Hidratante da pele; Purif icador ambiental, l impa

atmosferas viciadas; Traz alegria para os ambientes, age no combate

a inquietude, o nervosismo, a ansiedade e a tr isteza; Difundir OE de

laranja antes de adormecer ajuda o desprendimento de

preocupações cotidianas e conduz a um sono profundo e reparador.

LARANJA-DOCE
Citrus aurantium var. dulcis - Citrus sinensis
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Aromacologia: “OE das crianças”

Formas de uso:

Melancolia, desanimo, tédio; Estimulante a alergia de viver, a

autoconfiança; Abre o coração, suaviza, el imina rancores e rigidez.

Difusão para desenvolver a comunicação, alegria, felicidade e a
paz: 25 gotas no rechaud de OE de laranja-doce, ou 100 gotas do

OE em uma mistura de 50ml de álcool de cereais e 50ml de água

desti lada numa embalagem spray.

Fricção para adormecer: 15 gotas de OE de laranja-doce sobre o

peito, 10 gotas sobre a coluna vertebral e 10 gotas na planta dos

pés.

LARANJA-DOCE
Citrus aurantium var. dulcis - Citrus sinensis
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Família: Lamiaceae.

Origem: Regiões mediterrâneas altas.

Parte da planta utilizada: Sumidades f loridas.

“OE dos bebês” | “OE do relaxamento”
 

LAVANDA
Lavandula off icinalis L.; Lavandula angustifol ia Mil l
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Propriedades terapêuticas e principais indicações: 

Toxicidade: Nenhuma conhecida em doses f isiológicas.

Contraindicações: Nenhuma conhecida em doses f isiológicas.

Aromacologia: “OE do relaxamento”

OE segure para ser usados em crianças e bebês; Ação reguladora do

Sistema Nervoso; Relaxante, calmante, sedativo; Distúrbios do sono,

Nervosismo; Antiespasmódico; Analgésico, descontraturante

muscular, cólicas, cãibras; Tônico cardíaco; Hipotensivo leve;

Cicatrizante, antisséptico, picada de insetos, ferimentos, assaduras

de bebê, queimaduras, eczemas, acnes; Rescue dos aromas.

Purif ica; Traz clareza mental; Regula a agitação e insônia;

Desenvolve a intuição; Traz maturidade emocional. Algumas gotas no

travesseiro afasta os maus sonhos.

LAVANDA
Lavandula off icinalis L.; Lavandula angustifol ia Mil l
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Formas de uso:
Cólicas e nervosismo do bebê: 5 gotas de OE de lavanda em 20ml

de óleo vegetal de semente de uva, massagear o bebê; ou 2 gotas de

OE de lavanda na banheira.

Para os distúrbios do sono, insônia, angústia:  Pingue 2 gotas de

OE de lavanda no travesseiro, 4 gotas nos lençóis e 2 gotas na

região cardíaca.

LAVANDA
Lavandula off icinalis L.; Lavandula angustifol ia Mil l
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Família: Annonaceae.

Origem: Indonésia e Fil ipinas.

Parte da planta utilizada: Flores.

“OE da sedução”
 

YLANG-YLANG
Cananga odorata
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Propriedades terapêuticas e principais indicações:

Toxicidade: Nenhuma conhecida em doses f isiológicas.

Contraindicações: Nenhuma conhecida em doses f isiológicas.

Aromacologia: “OE da sedução”

Formas de uso:

Citofi lát ico; Afrodisíaco; Arritmia cardíaca, taquicardia, palpitações;

Hipotensor; Antiespasmódico; Antidepressivo; Tônico uterino pós-

parto.

Abranda sentimentos de ira, raiva, vingança, choque, pânico e medo;

Reforça a consciência do erotismo, sensualidade; Ajuda a dissolver

problemas afetivos de relacionamentos; Facil i ta a expressão da

afetividade; Auxil ia a aceitação da fragil idade sem prejuízo da

integridade.

Banho relaxante e afrodisíaco: 5 gotas de OE de ylang-ylang, 8

gotas de OE de patchouli, 5 gotas de OE de sândalo-amyris, 2 gotas

de OE de noz-moscada, 3 colheres de sopa de mel. Lembre sempre

de diluir os OE em leite em pó antes de adicioná-los na banheira.

Para uma noite de amor intenso:  Pingar 5 gotas de OE de ylang-

ylang nos lençóis.

YLANG-YLANG
Cananga odorata
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Segure uma Selenita na altura do Chakra Cardíaco;

Aplique o REIKI no Chakra Cardíaco o tempo que for preciso;

Inspire profundamente pelo nariz, soltando pela boca várias

vezes, uma respiração bem profunda, durante toda aplicação.

O REIKI é uma excelente terapia integrativa auxil iar no tratamento

da Ansiedade.

Para um tratamento eficaz, aplique em todas as posições, durante o

tempo equivalente ao seu nível do REIKI.

Mas em algumas situações como em crises, podemos fazer um

protocolo de atendimento emergencial .
Esse protocolo tem um efeito imediato, que tranquil iza a pessoa e

alivia os sintomas.

Lembrando sempre que o REIKI é um auxil iar e NÃO SUBSTITUI o

tratamento convencional, psicoterapia ou medicação.

Atendimento Emergencial:

REIKI COMO AUXILIAR PARA O
TRATAMENTO DA ANSIENDADE
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2 PRINCIPAIS POSIÇÕES
PARA APLICAÇÃO

Já sabemos que para o tratamento eficaz precisamos fazer a

aplicação ou a auto aplicação em todas as posições, mas assim

como o atendimento emergencial, temos 2 principais posições que

podemos aplicar quando sentimos que vamos entrar em crise:
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Chakra Umbilical:
Na região do Chakra Umbil ical, estão localizadas as vértebras

lombares, os órgãos do nosso aparelho excretor, onde estão

concentradas todas as energias de f i l tragem, tanto da matéria quanto

das emoções. Neste chakra, estão contidos os registros de nossa

infância e gestação: amor e desamor, confiança ou desconfiança,

autoestima e t imidez, falta de confiança e de amor próprio. 

Esse chakra pode ficar bloqueado quando sofremos uma rejeição ou

quando perdemos um amor. A cor laranja é uma cor que desbloqueia

e l impa esse centro. É a cor da vida, da alegria, da criatividade e

sensualidade.
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Chakra Cardíaco:
É um dos centros mais importantes de nossos corpos energéticos

sutis, pois é através dele que conseguimos expressar nossas

emoções e todas as formas de amor. É o centro entre a razão e a

emoção. O coração está intimamente l igado à expressão do amor. 

Existem várias formas de manter esse centro em equilíbrio, como

abraçar a todos, deixar que as mãos sejam sensores do coração,

nutrir amor por si próprio e pelo universo.

As partes do corpo são: coração, pulmões, artérias, t imo, omoplatas,

art iculações dos ombros, dos braços e das mãos.
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Escr i tora,  Taróloga,  Master  Reik i ,  Terapeuta Integrat iva,
empresár ia e cantora.

Há mui tos anos dedico-me ao estudo e à prát ica de v ivências
l igado ao campo da espir i tual idade em conexão com a Natureza.

 
Através de cursos,  imersões e atendimentos v iso integrar  o

indivíduo com suas potencia l idades,  restabelecendo e equi l ibrando
sua energia v i ta l ,  propic iando o autoconhecimento,  bem-estar  e

alegr ia de v iver .
 

Tenho disponíveis 100% onl ine os cursos:  Formação Master  Reik i ;
Escola de Espir i tual idade e Terapias Naturais;  Curso de Cartas de

Lenormand; Afrodi te-se -  Curso de Magias do Amor.
 

Faci l i tadora do Círculo para Mulheres,  que v isa o resgate da
espir i tual idade e do poder do feminino.

Composi tora e cantora com shows nacionais e internacionais.
Gravei  o cd "Asgard" de músicas para medi tação.

 
@janinneherr le inn

JANINNE HERRLEINN


