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Tenho a sensação de que a resposta é sim. Quando paramos de priorizar o 
autocuidado, tudo o mais segue o exemplo - sua confiança se esgota; sua 
energia é gasta; você pode estar operando em uma névoa mental, onde é
difícil se preocupar com qualquer coisa ou alguém.

O autocuidado é uma parte importante do nosso ritual de bem-estar e muitas vezes 
fica de lado em nosso mundo superconectado e sobrecarregado. Consumidos por 
“estarmos ocupados”, muitas vezes nos esquecemos de reservar um tempo para nós 
mesmos para cuidar de nosso corpo. Temos a tendência de colocar as necessidades 
de outras pessoas antes de nossas próprias necessidades de saúde e sofrer as 
consequências ao longo do tempo. Essas consequências afetam nosso humor, 
energia, sono, peso e qualidade de vida em geral.

Praticar rituais de autocuidado cria atenção plena e traz equilíbrio à sua vida. Você 
se sentirá mais conectado consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. Os rituais 
são projetados para nos ajudar a celebrar momentos mágicos onde quer que 
estejamos. Cada aspecto da vida é pontuado por um ritual: entregar-se ao 
autocuidado, conectar-se com a natureza, cercar-se de beleza, prosperar em 
comunidade e experimentar novas práticas de estilo de vida saudáveis que 
melhoram a qualidade de nossas vidas. Quando nos sintonizamos com o que chamo 
de magia de estar presente, onde quer que estejamos, a gratidão permite que 
honremos cada momento como sagrado e nos mostremos com graça.

Ao estabelecer rituais de autocuidado, os óleos essenciais podem atuar como uma 
ponte para manter e apoiar hábitos diários e semanais. Os óleos essenciais 
permitem-lhe saciar os seus sentidos para aprofundar os seus momentos de 
relaxamento e rejuvenescimento.

Os óleos essenciais atuam como adaptógenos para apoiar o humor, os hormônios, o 
sistema imunológico e a homeostase geral. Eles podem ser calmantes e energizantes, 
ao mesmo tempo que apoiam o corpo em nível celular. Neste guia, compartilharei 
minhas receitas e protocolos favoritos para aprimorar seus rituais de autocuidado.
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Você esquece de cuidar de si mesmo?
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Sua rotina de autocuidado é definir o tom do seu dia! Cada dia 
escolhemos o dia que teremos e os rituais matinais realmente 
permitem que isso se torne realidade.

É quando você tem a oportunidade de escolher a velocidade do dia. 
Observe que cada dia é o mesmo. Se você acordar sem uma rotina 
matinal, estará sujeito a uma velocidade aleatória, dependendo de sua 
ingestão de café e do nível de açúcar em seu sangue. Defina seu 
corpo e mente para o sucesso pela manhã com rituais que o apoiarão 
ao longo do dia, especialmente quando você tem muito o que fazer. 
Aqui estão alguns rituais poderosos a serem considerados na primeira 
hora do dia.

 

1. DIÁRIO DE GRATIDÃO

Reservar um momento para escrever pelo que você é grato na vida 
é, sem dúvida, uma das etapas mais importantes de sua rotina 
matinal, na minha opinião. Isso é algo que venho fazendo há anos 
e não consigo imaginar começar meu dia sem isto. Esta etapa é 
sobre o crescimento pessoal, fazendo das mudanças diárias 
positivas e do autocuidado, a primeira coisa pela manhã. E leva 
apenas 5-10 minutos. Tudo que você precisa é de um caderno ou 
diário, uma caneta e meu óleo essencial favorito (dica ao lado). 
Esta mistura desperta a mente, ativa as endorfinas da felicidade e 
centra você para começar o dia.

2. ESTABELEÇA UMA PRÁTICA DE MEDITAÇÃO
Crie um espaço sagrado em sua casa onde possa sentar-se em silêncio 
e  sintonizar-se. A respiração profunda e a concentração diminuem as 
ondas cerebrais, tornando-as mais organizadas. Isto nos permite ativar 
o sistema nervoso parassimpático, liberando endorfinas na corrente
sanguínea e permitindo que o cérebro emita hormônios “felizes”! Estes
nos ajudam a ter presença, tranquilidade e a manter uma prática de
gratidão. A meditação pode durar 2 ou 20 minutos, dependendo do seu
tempo e necessidade. Use a Abundance Blend, ou até mesmo Wild
Orange para iniciar sua prática de meditação para benefícios de
aumento da capacidade cerebral.

MIX ABUNDANCE

2 gotas Frankincense dōTERRA

2 gotas Wild Orange dōTERRA

1 gota Peppermint dōTERRA

Antes de começar seu diário de
gratidão ou ritual de meditação,
adicione o mix em suas mãos, 
esfregue-as uma na outra e 
respire profundamente por 3 
vezes. Você também pode
substituir o frankincense pelo
sandalwood se preferir.

Rituais matinais: defina o tom do seu dia
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INFUSÃO DE ÁGUA 
DETOX E RENOVADORA
½ xícara de pepino fatiado

1 limão fatiado

½ xícara de mirtilos

2 gotas Lemon dōTERRA 

Em uma tigela pequena, 
misture os mirtilos. Combine 
os mirtilos amassados, as 
fatias de limão e os pepino 
em uma jarra com 1,5 litros 
de água. Adicione o óleo de 
limão doTERRA e mexa. Leve 
à geladeira por 3-5 horas 
antes de servir. Pode ser 
consumido em temperatura 
ambiente ou resfriado com 
gelo.

* Mantenha refrigerado e
consuma dentro de 2-3 dias.

3. EXERCÍCIO E IOGA

 

Movimentar o corpo pela manhã é ótimo para se sentir energizado, 
amar o coração e se concentrar nas tarefas do dia. Uma caminhada 
rápida de 10-15 minutos ou 5-10 minutos de ioga em sua sala de  
estar é exatamente o que o médico receitou. Cheirar os óleos 
essenciais de hortelã-pimenta e toranja ajudará a energizar a mente e 
o corpo.

 IOGA: praticar pelo menos três
saudações ao sol pela manhã é uma maravilhosa

maneira de despertar seu corpo, se alongar e dizer bom 
dia a cada um de seus músculos. Também é uma ótima 
maneira de conhecer seu corpo e seus limites, já que de 
manhã nós estamos “frescos”, por assim dizer - nossos 
músculos ainda precisam ser “aquecidos”. Seja gentil com 
você mesmo. Sinta-se à vontade para praticar suas 
saudações matinais ao sol com os joelhos dobrados em 
uttanasana (flexão para frente) e no chão em Chaturanga. 
Todos nós temos algo acontecendo em nossos corpos, 
sejam ombros ou joelhos doloridos ou uma coluna 
sensível, portanto, alguns minutos pela manhã irão 
prepará-lo para o sucesso pelo resto do dia.

4. HIDRATE-SE
Faça da água uma prioridade todas as manhãs. Sem começar o dia 
com uma ingestão adequada de água, provavelmente nos 
manteremos desidratados pelo resto do dia e nos sentiremos 
preguiçosos. Hidratar suas células com 1-2 litros de água logo de 
manhã é uma das melhores coisas que você pode fazer por si 
mesma. Beber água logo de manhã ajuda na clareza mental, 
energia e humor. Isso sem falar que, quando nos hidratamos pela 
manhã, estamos repondo os fluidos perdidos pela transpiração e 
urina ao longo da noite além da necessidade significativa de água 
para que nossas células funcionem adequadamente. Enfeite sua 
água com uma infusão de ervas, óleos essenciais e frutas. Eu incluí 
uma das minhas receitas favoritas do livro Infusões de água.
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5. SMOOTHIES VERDES DIÁRIOS
Beber smoothies verdes todos os dias é um dos melhores e mais 
fáceis hábitos que você pode ter se quiser ver uma melhora em seus 
níveis de energia. Beber seu smoothie verde no café da manhã 
também é uma ótima maneira de começar o dia. Leva apenas alguns 
minutos para preparar e este é o meu absoluto 
"aumente sua ingestão nutricional em 700%".
Eu levo meu smoothie verde para viagem todas 
as manhãs, ou tomo um gole assim que começo 
minha manhã. Abastecer o corpo pela manhã é a 
melhor maneira de se preparar para o sucesso.
Agora, se isso não for convincente o suficiente, 
um smoothie verde diário também pode aumentar
sua ingestão de fibras, de frutas e de vegetais e,
claro, apoiar seus níveis de energia. 
A receita de smoothie verde que estou
compartilhando é super simples, aumenta a
energia e qualquer um pode fazer em casa. 
Sem falar que é delicioso - é chamado 
"Popeye Vai à Tailândia" e combina espinafre, 
manga, menta e água de coco para uma maneira 
verdadeiramente refrescante de começar o dia. 
Basta colocar todos os ingredientes no liquidificador em alta 
velocidade e bater até ficar homogêneo.

6. RITUAL DE BANHO
Todos nós tomamos banho em algum momento durante o dia para 
limpar nossos corpos. Se você costuma tomar um banho matinal para 
acordar e se sentir revigorado, este é um ótimo ritual para você. 
Todas as manhãs, quando você tomar um banho quente e 
fumegante, adicione 2-3 gotas de uma mistura de óleo essencial para 
inspirar. Este ritual de 2 minutos abrirá suas vias respiratórias, 
enviando oxigênio para o corpo e o cérebro, despertando seus 
sentidos e energizando você . Antes de entrar no banho, pegue de 1 
a 3 óleos essenciais, ou uma mistura, que realmente faça sentido 
para você naquele dia. Eu recomendo usar óleos revigorantes como 
toranja, laranja selvagem, hortelã-pimenta e eucalipto, ou criar uma 
mistura de chuveiro pré-fabricada para fácil uso. Aqui está uma ótima 
mistura para usar no seu próximo banho. Isso me lembra a vida no 
litoral.

SMOOTHIE VERDE
POPEYE VAI À 

TAILÂNDIA

3 punhados de espinafre
1 xícara de manga congelada 
ou fresca
15 folhas de hortelã
1/2 xícara de morangos 
congelados ou frescos
1/2 banana
2 xícaras de água de coco 
(ou água filtrada)
2 gotas Lemon dōTERRA 
1 gota Wild Orange dōTERRA

Essa é apenas uma maneira 
de usar óleos essenciais em 
receitas de smoothies. 
Brinque com suas frutas e 
vegetais favoritos para criar 
um smoothie delicioso e 
energético que combate o 
cansaço e possui um sabor 
incrível ao mesmo tempo!

DICA PRO: Misture o 
espinafre e a água de coco 
sozinhos primeiro para 
obter uma consistência 
mais lisa.

MIX DE BANHO VIDA NO 
LITORAL

2 gotas Frankincense 
dōTERRA
2 gotas Cedarwood 
dōTERRA
1 gota Rosemary dōTERRA 
2 gotas Wild Orange 
dōTERRA
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MIX MULHER MARAVILHA

12 gotas Sandalwood 
dōTERRA
12 gota Clary Sage dōTERRA 
8 gotas Ylang Ylang 
dōTERRA
8 gotas Bergamot dōTERRA

Coloque o número de gotas, 
por receita, em um frasco 
roll on de 10 mL e, em 
seguida, encha até o topo 
com o óleo transportador de 
sua escolha (óleo de coco 
fracionado ou óleo de 
amêndoa). Passe o mix sobre 
os pontos de pulso: pescoço, 
tornozelos e pulsos.

7. ADORNE-SE PARA UM BOM HUMOR
Existe uma ciência (“cognição envolvida”) sobre como o que você 
veste influencia a maneira como você se sente. Reformule 
“vestir-se” pela manhã para “adornar-se”, e os momentos que você 
passa se preparando para o dia serão carregados de rituais. 
Vista-se de acordo com o humor que você deseja incorporar. Por 
exemplo, só porque está triste não significa que seu guarda-roupa 
também tem que ser.

Vista-se para melhorar o seu humor, começando com suas 
camadas mais íntimas - sua roupa íntima - com roupas íntimas que 
são lindas e confortáveis. Lenços ou chapéus, podem infundir 
personalidade em seu guarda-roupa e dar um toque especial a 
qualquer visual. Eu levo esse ritual um passo adiante e me enfeito 
ao longo do dia com óleos essenciais para melhorar o humor. Em 
seu “ritual de adorno” matinal, escolha uma mistura de óleos que 
irá melhorar seu humor para o dia. Adoro me adornar com óleos 
essenciais que me fazem sentir bem. Aplique esses óleos nos 
pontos de pulso: pulsos, tornozelos, pescoço / clavícula. Seja seu 
próprio alquimista e escolha uma mistura que ressoa com seu 
humor e mentalidade de abundância. Óleos essenciais que são 
maravilhosos para combinar são Clary Sage, Bergamota, Jasmim, 
Sândalo e Ylang Ylang. Aqui está uma bela mistura de frascos " 
Mulher Maravilha" para inspirar sua estrela do rock interior!
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Rotina Noturna
8. BANHO TERAPÊUTICO

O mar é o remédio da natureza. Preparar um banho terapêutico de
sal marinho ajuda a eliminar as toxinas do corpo e pode purificá-lo
e aterrá-lo quando você se sentir "desorientado" ou oprimido e
deslocado. Confira minha receita para um banho rápido e fácil
abaixo:
Encha sua banheira com a água mais quente que você puder
suportar e mergulhe por apenas 20 minutos. Mais e seu corpo
pode reabsorver as toxinas que você liberou.
Enxágue o sal restante em seu corpo no chuveiro.

9. ENSABOE-SE
Depois de terminar seu banho terapêutico, termine o ritual 
ensaboando sua pele com óleos hidratantes e saudáveis. Como 
você sabe, o que você coloca na pele entra na corrente sanguínea. 
Eu recomendo uma mistura de manteiga de karité e óleo de coco 
para manter sua pele hidratada e radiante durante todo o ano. Já 
que você usará muito, é mais acessível fazer esta receita em casa 
e depois se deliciar com um produto facial especial que você adora. 
Para uma nutrição profunda da pele, aplique esta receita de 
manteiga corporal fácil de fazer com Wild Orange e Peppermint 
para despertar sua pele ou Lavanda e Gerânio para acalmá-la.

RECEITA DE BANHO
1 xícara de sal marinho
1 xícara de sais de epsom 
(ou flocos de magnésio)
1/2 xícara de óleos 
essenciais de bicarbonato 
de sódio de sua escolha
(Olíbano, Lavanda, Clary 
Sage, Ylang Ylang, 
Cedarwood)

MIX DE BANHO RELAXANTE
E RESTAURADOR

2 gotas Lavanda dōTERRA 
2 gotas Frankincense 
dōTERRA 
1 gota Clary Sage dōTERRA 

MANTEIGA CORPORAL 
CASEIRA

1 xícara de manteiga de karité 
não refinada
1/2 xícara de óleo de coco
1/2 xícara de óleo de amêndoa 
(ou qualquer outro óleo)
20 gotas Lavenda dōTERRA10 
gotas Geranium dōTERRA

Aqueça a manteiga de karité, o 
óleo de coco e o óleo de 
amêndoa em banho-maria. 
Resfrie a mistura à temperatura 
ambiente e leve à geladeira por 
cerca de uma hora. Quando 
estiver sólido, bata com 
batedores até ficar homogêneo. 
Armazenar em um recipiente de 
vidro ou aço inoxidável

Outras sugestões para um ritual de amor-próprio 
de 5 minutos após o Banho Terapêutico:

Massagem de Couro Cabeludo com Lavanda e Alecrim: promove relaxamento, 
memória e cabelo saudável. Combine esses óleos essenciais com óleo de coco 
ou abacate para um tratamento nutritivo. Massagem de amor próprio com óleo 
de amêndoa / óleo de coco e óleos essenciais calmantes para os músculos: 
White Fir, Lavender, Cypress, Wintergreen, Frankincense. Concentre esta auto 
massagem no pescoço, músculos trapézios, têmporas, ombros e deixe a tensão 
do dia se dissipar.
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MISTURA CALMANTE 
PARA DIFUSOR

2 gotas Clary Sage dōTERRA
2 gotas Lavanda dōTERRA
1 gota Cedarwood dōTERRA

10. O EXERCÍCIO DO ESPELHO

11. DEFINA O HUMOR PARA DORMIR

Eu amo este ritual noturno antes de dormir para realmente concluir 
cada dia com abundância, apreciação e amor. Este exercício de 3 
minutos é uma experiência muito poderosa e transformadora e 
vale a pena tentar por 30 dias e experimentar algumas mudanças 
incríveis em sua mentalidade.

Como funciona o ritual de exercícios do espelho: Encontre um 
espelho em sua casa, como no banheiro, ou no quarto. Você vai 
querer encontrar um espaço privado para este ritual. O objetivo é 
fazer contato visual com você mesmo no espelho. Em seguida, 
você vai fazer 3 coisas. A primeira coisa que você fará é 
reconhecer suas vitórias e realizações durante o dia. Depois de 
reconhecer suas vitórias, você irá declarar suas afirmações. Incluí 
ao lado algumas das principais afirmações para incorporar, mas 
sinta-se à vontade para criar suas próprias afirmações que sejam 
verdadeiras para você e sua vida. E a parte final deste ritual é dizer 
"Eu te amo".

Sinta-se à vontade para tornar o exercício do espelho mais 
transformador, incorporando óleos essenciais antes de iniciar o 
ritual. Os óleos essenciais que são lindos para elevar este ritual 
são: Jasmim, Frankincense, Bergamota, Melissa e Ylang Ylang.

Nosso ritual noturno envolve o uso de nossos difusores de 
óleo essencial para ajudar todos na casa a relaxar. Existem tantas 
combinações calmantes maravilhosas que você pode criar, 
dependendo do humor que deseja que todos experimentem.

Quando você estiver indo para a cama, aqui estão algumas regras 
para se preparar para uma boa noite de sono. Guarde os 
eletrônicos cerca de uma hora antes de dormir e tenha uma boa 
conversa ou leia um livro. Aplique óleos em seus lençóis e 
travesseiros com um borrifador e ajuste a iluminação para que seu 
sistema sensorial esteja preparado para dormir. Também gosto de 
aplicar óleos na nuca, pulsos e planta dos pés. Ótimos óleos para 
uma noite de sono repousante são Vetiver e Lavanda. Aplique 
esses óleos nas mãos e inspire profundamente três vezes, ou 
difunda-os  ao lado da cama enquanto estiver dormindo.

Afirmações:
   Sou suficiente

Eu sou digno e 
merecedor
Eu confio em mim 
mesmo
Eu me permito a 
abundância que 
desejo
Eu me perdoo
Eu sou um poderoso 
manifestador
Eu nasci para criar 
meus sonhos
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Bônus: Ritual de Respiração Alternativa das 
Narinas
Todos nós sabemos a importância da respiração. Quando estamos sob 
estresse, a primeira coisa a se tornar superficial e tensa é a respiração. 
Eu encorajo todos os tipos de trabalhos respiratórios, pois são capazes 
de purificar o corpo e seus 7 centros de energia ou chakras, dando 
movimento a bloqueios ou padrões energéticos e movendo o espírito 
através do corpo. Uma das minhas práticas de respiração favoritas é a 
respiração alternada pelas narinas. Esta incrível técnica de meditação 
ayurvédica de 2 minutos é muito poderosa para reduzir os níveis de 
estresse instantaneamente. Eu recomendo usar óleos essenciais 
calmantes para aumentar a eficácia desta meditação. Experimente 
Bergamota, Incenso (olibano) ou Clary Sage.

COMO FAZER: Comece sentado em uma posição de pernas cruzadas, 
de frente para o leste ou norte. Aplique um óleo essencial calmante 
como lavanda ou clary sage nas palmas das mãos. Expire todo o ar. 
Feche a narina direita com o polegar direito e inspire lenta e 
profundamente na barriga pela narina esquerda. Pause. Feche a narina 
esquerda com o dedo anular, solte o polegar e expire lentamente pela 
narina direita. No final da expiração, inspire pela narina direita, feche-a 
com o polegar e expire pela narina esquerda. Isso cria uma rodada. 
Comece com 2 rodadas e aumente gradualmente para 10.
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