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Como adaptar-se
quando o estresse vem 
forte?

Assista a histórias reais sobre ferramentas 
simples e eficazes para o gerenciamento do
estresse.

www.doterra.com/US/en/adaptiv-oil



Cultivadores 
com Mãos 
de Ouro:

 

           

“A utopia está no horizonte.
Quando me aproximo dois 
passos, ela recua dois passos.
Se eu avançar dez passos à 
frente, 
ela desliza rapidamente dez 
passos à frente. Não importa o 
quão longe eu vá,
Eu nunca consigo alcançá-la. 
Qual é, então, o propósito da 
utopia?
É para nos fazer avançar.”

—Eduardo Galeano
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Sonhos ociosos e anos difíceis
Ao contrário dos agricultores de 
açafrão em outras regiões do mundo,os 
produtores em Sangrampur devem investir 
horas incontáveis no preparo de sua safra para 
venda. As atuais demandas do mercado exigem 
que os agricultores não apenas cultivem e 
colham raízes de açafrão, como  também 
esfreguem, fervam e processem os tubérculos 
profundamente pigmentados antes de terem a 
chance de vendê-los. Mesmo depois de uma 
colheita  bem-sucedida, esses pequenos 
produtores  enfrentam ondas frequentes de 
instabilidade do mercado; com muita 
frequência, eles recebem significativamente 
menos pelo  trabalho intensivo com o 
açafrão-da-índia do que vale a pena. Ramekwal 
Saha é um desses fazendeiros de mãos 
douradas que lutam para superar as tensões 
econômicas em Sangrampur. Ele e a esposa 
sonharam por muito tempo que seu 
empreendimento agrícola traria segurança 
financeira suficiente para mandar os filhos à
escola.

Apoiado em sua visão, Ramekwal semeou 
sua primeira safra de açafrão em um 
pequeno pedaço de terra emprestado de 
seu vizinho e, ao longo de muitas 
temporadas de quebra, seu rendimento 
médio cresceu para mais de uma tonelada 
de tubérculos de açafrão. Infelizmente, 
com o estado opressor do mercado de 
especiarias, mesmo esse sucesso relativo 
não estava perto o suficiente para mandar 
os oito filhos de Ramekwal para a escola. 
A família Saha se viu em um clima 
comercial impossível.

Não mais sozinho

Como tantos outros pequenos agricultores 
de sua região, Ramekwal precisava de uma 
força aliada para virar a maré. Esse amigo 
veio na forma de uma parceria doTERRA 
Co-Impact Sourcing®. Quando a doTERRA 
ofereceu uma alternativa justa ao sistema 
desmoralizante atual, Ramekwal estava 
disposto a unir forças em boa fé.

A FONTE DA 
HISTÓRIA
Aninhada ao longo de um rio nas  

planícies do Nepal está a pequena 

comunidade agrária de Sangrampur. 

Espalhando-se ao longo do rio estão 

grandes grades de campos empoeirados 

de açafrão (Turmeric). Aqui, muitos 

agricultores locais cultivam e preparam 

o tempero dourado para o mercado. 

Eles são indelevelmente marcados pelo 

sinal de seu comércio - mãos manchadas 

de âmbar.
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Vislumbres de novo ouro

Os especialistas em sourcing da doTERRA 
reconheceram os desafios que Ramekwal e 
seus colegas cultivadores enfrentaram e 
projetaram seu relacionamento para aliviar 
o estresse de seu comércio.

Como parceiro de sourcing da doTERRA, 
Ramekwal não é mais responsável pela 
limpeza, fervura e secagem pré-sal. Em vez 
disso, a preparação da pré-destilação é 
terceirizada para as mulheres locais, 
dando-lhes acesso sem precedentes a 
empregos com salários justos. Com mais 
tempo e mão de obra, Ramekwal agora 
pode concentrar esforços na expansão da 
produção.

Com a doTERRA como um comprador 
garantido, a incerteza e instabilidade do 
mercado que Ramekwal enfrentou a cada 
temporada são inimigas do passado. Agora, 
Ramekwal recebe uma compensação 
competitiva por seu açafrão, e sempre na 
hora certa. Sua renda aumentou 25% e sua 
produção sazonal aumentou de pouco mais 
de uma tonelada para quarenta toneladas 
de açafrão.

 

Com essas novas condições trabalhando a 
seu favor, Ramekwal pode se dar ao luxo 
de investir em um futuro antes 
inimaginável. Ele pode continuar a 
expandir sua produção de açafrão com a 
confiança de que, quando tiver uma safra 
de alta qualidade, uma oportunidade 
ética de vendas - um parceiro de confiança 
- estará lá.

Colhendo outros frutos
A produção explosiva e margem de lucros 
escalada certamente mudaram a paisagem 
do futuro da família Saha, mas nada é mais 
doce para Ramekwal e sua esposa do que a 
matrícula de todos os oito filhos na escola. 
Para este pai dedicado, o cultivo de 
açafrão sempre foi uma questão de plantar 
sementes de esperança para o futuro de 
seus filhos. É um presente estendido com 
mãos revestidas de couro e manchadas de 
amarelo.
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Dr. Osguthorpe: O CBD está inundando o mercado em todos os 
produtos imagináveis, desde rímel a guloseimas para cães. O 
problema é que, quando as pessoas tomam CBD para ajudá-las 
com problemas de saúde, elas requerem doses realmente altas - 
tão altas, na verdade, que o preço se torna inacessível para a 
maioria das pessoas.

Dr. Hill: Além disso, estamos vendo muitas inconsistências na 
quantidade de CBD que está disponível em alguns desses 
produtos. Existe pureza nesses produtos?

Copaíba
vs. Óleo CBD 

 Conversa co Dr. Hill e o Dr. Osguthorpe
Você já ouviu falar sobre o óleo canabidiol CBD? Conhecido como óleo CBD, é um canabinóide natural, o que significa que ativa 
os receptores em seu sistema endocanabinoide (EC). O sistema CE ajuda o corpo a gerenciar as respostas fisiológicas a 
diferentes formas de estresse. Nesta entrevista recente, o Dr. Hill e o Dr. Osguthorpe discutem como o CBD funciona e o 
comparam à Copaíba da dōTERRA.
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Dr. O .: O problema com o CBD é que a indústria do cânhamo, de 
onde vem o CBD, não é bem regulamentada. Os produtos não 
são verificados quanto à pureza, portanto, a quantidade de CBD 
nesses produtos pode ser altamente variável. Por causa da 
dissonância entre os estatutos federais e estaduais em torno do 
CBD, não é um bom momento para nós, como empresa, 
entrarmos nessa arena.

Dr. Hill: Não estamos dizendo que o CBD não tem valor - ele 
apenas requer muito para ser potente e puro. Vamos explicar o 
sistema endocanabinóide, que o CBD afeta, para que todos 
entendam.

Dr. O .: O sistema endocanabinoide controla uma série de coisas 
em nosso corpo - comer, dormir, esquecer, relaxar - por meio de 
receptores chamados endocanabinoides. As plantas produzem 
produtos químicos que interagem com os receptores do nosso 
corpo chamados fitocanabinóides. O CBD é um desses 
fitocanabinoides vegetais e o beta-cariofileno é outro. Você 
regula o sistema endocanabinóide para cima ou para baixo com a 
forma como se liga a esses receptores: o beta-cariofileno é um 
ligante direto ao sistema e o CBD é um ligante indireto. A copaíba 
contém quantidades substanciais de beta-cariofileno 
fitocanabinóide. A potência que você pode obter por meio de um 
produto purificado como a copaíba com beta-cariofileno é 
bastante alta porque é um aglutinante direto para os receptores 
do corpo. A ligação no nível do receptor é realmente importante, 
mas o que importa é como você altera as funções celulares, como 
proteínas e enzimas do DNA. O CBD afeta seu sistema 
endocanabinoide, mas na verdade o afeta indiretamente e por 
um mecanismo diferente do da maioria dos canabinoides. O CBD 
atua em uma enzima chamada Hidrolase de Amida de Ácido 
Graxo (FAAH). A FAAH decompõe a anandamida, um 
endocanabinóide que ativa os receptores CB1 e produz uma 
sensação de euforia. O CBD desacelera a atividade de FAAH, o 
que leva ao aumento dos níveis de anandamida ou a muita 
euforia no corpo.

 

Dr. Hill: A copaíba é mais diversa; não é apenas um 
fitocanabinóide ou beta-cariofileno. Existem muitas moléculas 
nos óleos essenciais com a química das plantas que sabemos ter 
outros benefícios além do sistema CE. Ao contrário do CBD, a 
Copaíba possui outros benefícios fora do sistema 
endocanabinoide.Temos certeza de que temos potência e pureza 
na Copaíba. Analisamos a pesquisa para saber que doses muito 
pequenas ainda podem criar os benefícios e efeitos que 
procuramos. Às vezes, uma garrafa de CBD custa centenas de 
dólares, e a quantidade que eu teria que consumir é 
exponencialmente maior do que consumir algo como a Copaíba, 
que tem uma composição química maior. Da Copaíba eu 
obtenho maior benefício, maior eficácia e um valor muito mais 
alto.
Dr. O .: A base do que a dōTERRA faz é preço, pureza, potência e 
caminho. Com base nesses quatro Ps, eu acho que a Copaiba se 
definirá muito bem no mercado com o tempo.

| Ciência

 

   

Benefícios do Uso 
Interno da Copaíba
• Apoio Antioxidante e ao Fígado
• Saúde Cardiovascular
• Sustentar Resposta Imune
Apropriada

• Apoio Digestivo
• Apoiar Função Apropriada do
Sistema Nervoso
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Vencedor do Grande Prêmio da  
Competição de Estilo de Vida 
Smart & Sassy® 2019

JOHN
SOMMERS

 
 

 
 

 

John Sommers, de 43 anos, lutou contra a 
flutuação de peso durante grande parte de 
sua vida adulta. Ele tentou vários planos de 
dieta e exercícios que geralmente o 
ajudavam a ficar em forma - até que os 
atrativos do refrigerante diet e dos 
alimentos fritos superaram as melhores 
intenções de John. O peso de John subiu 
continuamente até atingir 122 kg e ele 
sentir todo o peso - físico e emocional - de 
seu excesso de gordura corporal.

“Meu maior desafio para viver um estilo de 
vida saudável é que estou sempre lutando 
contra o desejo por cheeseburgers duplos, 
burritos, batatas fritas, pizza e refrigerante 
diet,” John compartilha. “Eu provavelmente 
bebi mais de 2 litros de refrigerante diet 
todos os dias. Devo ser viciado nesses 
alimentos, porque toda vez que desisti 
deles por outra tentativa de um estilo de 
vida saudável, eu os desejava 
obsessivamente. Eu sabia que eles não 
eram bons para mim, mas ainda assim 
continuei voltando para mais." Além disso, 
o corpo de John foi especialmente afetado
pela obesidade por causa de outro
problema de saúde. “Eu sabia que
precisava mudar a forma como comia para
controlar minha resposta inflamatória. Eu
precisava mudar para mim, para minha
esposa e para meus quatro filhos. ”

A mudança veio na forma de uma pequena 
competição saudável. “Gosto de ganhar 
coisas”, admite John. “Então, achei que o  Desafio Smart & Sassy era a oportunidade 
perfeita para me motivar a fazer uma dieta 
limpa e quebrar os hábitos e mentalida des 
de dependência alimentar que carrego  
comigo há anos. Eu esperava adotar uma 
abordagem sustentável para a saúde que  
pudesse continuar pelo resto da minha  vida.” 

Um novo estilo de vida nasceu quando 
John tomou o dōTERRA complexo 
vitamínico e o Smart & Sassy todos os dias. 
Ele lutou contra as frituras, comendo grãos 
integrais, vegetais e proteínas não 
processadas. Em vez de tomar refrigerante 
diet, John se hidratava diariamente com 
água infundida com óleos essenciais de 
olíbano e cúrcuma. Ele caminhou e fez 
trilhas, apreciando a bela paisagem ao ar 
livre. 

O dia a dia de fazer uma mudança de 
longo prazo não foi fácil. Os eventos 
importantes da vida e as férias começaram 
a desviar John de seus objetivos. 
Felizmente, ele não estava sozinho nesta 
jornada. “Minha incrível esposa foi minha 
parceira de responsabilidade que me 
ajudou a superar os momentos difíceis”, 
diz John.

 
 

 
 

®
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“Outra chave para o meu sucesso foi 
incorporar os óleos e vitaminas de 
forma consistente em minha rotina 
diária. Tenho usado muito os óleos e 
vitaminas nos últimos anos, mas nunca 
de forma tão consistente como nos 
últimos meses durante este desafio. 
Sou muito grato por este desafio, pois 
o foco que ele me proporcionou, me
ajudou a desenvolver os hábitos que
preciso para ter uma boa saúde.”
- John Sommers

Ela ajudava a preparar a comida e me 
encorajava mesmo quando eu era teimoso 
ou estava pronto para parar. Sou tão grato 
por tê-la ao longo do caminho." 
Gradualmente, John ganhou terreno e 
percebeu melhorias em seu estilo de vida e 
em sua perspectiva. “As mudanças foram 
milagrosas. Primeiro, meu outro problema 
de saúde melhorou significativamente. Em 
segundo lugar, posso me curvar 
confortavelmente e amarrar meus sapatos. 
Sinto-me mais confiante e minhas roupas 
estão largas em mim.” Uma caminhada que 
John se esforçou para completar alguns 
meses atrás agora é um deleite cênico. 
“Superei minhas metas apesar de todos os 
desafios que enfrentamos nos últimos 
meses. Perdi mais de 16 kg* e desenvolvi 
hábitos sustentáveis para me ajudar a 
atingir meu peso ideal ”, diz John. 

O melhor de tudo, diz John, é observar seus 
filhos lutarem e vencerem suas próprias 
batalhas. “Agora meus filhos querem 
melhorar seus hábitos alimentares para 
cuidar de seu corpo e mente. Não pregamos 
a eles sobre isso - estamos apenas vivendo 
nós mesmos. Apenas testemunhar minha 
transformação teve um grande impacto 
sobre eles.”

* Os resultados variam de acordo com a dieta e os
exercícios. A perda típica pode ser menor.
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Melhore Sua Água
A receita de John para água 
enriquecedora do 
metabolismo é tudo menos 
chata:

S 2 gotass Green Mandarin

S 2 gotas Turmeric

S 2 gotas Frankincense

S 2 gotas Smart & Sassy®
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Seja um  

SUPER-HERÓI

Empodere seus filhos 
na cozinha com essas 
receitas simples e 
nutritivas.
Com um pouco de ajuda e 
incentivo, seus filhos podem 
facilmente preparar cafés da 
manhã deliciosos e nutritivos para 
toda a família. Nossas receitas 
testadas para crianças agradam o 
paladar, incorporando óleos 
essenciais para aumentar a saúde.

Fácil e Fresco

Parfait de Iogurte com Wild 
Orange
Ingredientes
1 xícara iogurte grego desnatado
1 xícara morangos ou frutas de sua escolha 
½ xícara granola
1-2 gotas Wild Orange Oil

Ins truções
Misture 1-2 gotas de óleo de wild orange no 
iogurte. Adicione iogurte, frutas e granola em 
camadas alternadas em uma xícara ou jarro. 
Aproveite!
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Panquecas dōTERRA On Guard®

Ingredientes
2 bananas maduras
1 xícara aveia
1 xícara farinha
¼ xícara açúcar mascavo (opcional)
2 colheres de chá bicarbonato de sódio 
½ colher de chá sal
¾ xícara iogurte grego desnatado
¾ xícara leite de sua escolha
2 ovos
1 colher de chá baunilha 
¼ xícara óleo de sua escolha
½ xícara nozes picadas (opcional)
1 gota óleo Cinnamon Bark
2-4 gotas of dōTERRA On Guard® 

Instruções

1. Amasse as bananas em uma tigela
média. Misture iogurte, ovos, leite, óleo,
baunilha e o óleo dōTERRA On Guard.
2. Em uma tigela grande, adicione aveia,
farinha, açúcar mascavo, fermento em pó,
sal, nozes e óleo de casca de canela.
Misture bem.
3. Adicione a mistura de banana aos
ingredientes secos e misture.
4. Cozinhe em fogo médio alto, como faria
com panquecas normais.
5. Sirva com bananas frescas, manteiga,
xarope de laranja e divirta-se!

Aveia pernoite
Ingredientes:
½ xícara aveia
½ xícara leite de sua escolha 
1 colher de sopa sementes de chia 
(opcional)
½ xícara iogurte grego desnatado ou vegano 
1 colher de chá extrato de baunilha
1 gota óleo Cinnamon Bark

Instruções:
1. Em uma jarra, xícara ou tigela pequena,
misture a aveia e as sementes de chia.
Embora as sementes de chia sejam
opcionais, elas estão repletas de nutrientes
e ajudam a dar à aveia uma textura
semelhante à de um pudim. 2. Adicione o 
leite, o iogurte e o extrato de baunilha. 3. 
Misture o adoçante de sua escolha e o óleo 
de casca de canela. 4. Mexa até que não haja 
grumos. 5. Cubra com uma tampa e leve à 
geladeira. 6. De manhã, cubra com frutas 
secas ou frescas. Uma refeição deliciosa e 
repleta de nutrientes para viagem!

Quente e Amável 

Pré-Pronto
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Cuidando de uma 
Família Fazendeira
Detalhes da Propriedade de Jill Winger

A propriedade de Winger flutua como uma ilha 

estranha.  

Longe de qualquer centro urbano, a fazenda 

de 27 hectares de Jill e Christian está repleta 

de vida animal - vacas leiteiras e de corte, 

cabras, galinhas, perus, cães e gatos. É um 

oásis de vida simples e natural.

Provas disso podem ser vistas (e cheiradas) em 

todos os lugares. Aqui, os aromas da fazenda são 

curiosamente misturados com notas perfumadas de 

lavanda, olíbano e erva-doce. Os óleos essenciais 

são a espinha dorsal do cuidado com os animais de 

Winger, porque eles experimentaram 

em primeira mão o poder e a potência das 

soluções feitas pela natureza.“Quando você 

tem tantos animais quanto nós, problemas 

de saúde surgem o tempo todo. É importante 

para mim ter várias opções naturais 

disponíveis para enfrentar esses desafios ”, 

diz Jill. “Há uma década, comecei a examinar 

o que minha família comia e colocava em

nossa pele. Armados com as informações que

estávamos descobrindo, começamos a

examinar como poderíamos tratar melhor

nossos animais. Os óleos essenciais foram a

resposta clara. ”
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Uma visita à propriedade dos Winger mostra como Jill e sua 
família são inseparavelmente conectados com as vidas que 
administram. As vinhetas a seguir ilustram como os óleos 
criam um vínculo poderoso entre o fazendeiro e o animal e 
ajudam os Wingers a fornecer cuidados da mais alta 
qualidade para os membros de sua família com pelo e penas.

Cães
Jill apóia seus cães com óleos quase todos os dias. É comum 
ela borrifar TerraShield® nas mãos e, em seguida, acariciar o 
pelo de seus cachorros; ela usa a mesma técnica ao aplicar 
DigestZen® em seus pelos e patas. Um de seus cachorros fica 
perturbado com ruídos altos; durante as tempestades ou os 
fogos de artifício de 4 de julho, Jill mantém o Lavanda por 
perto para um apoio calmante.

Vacas
“No início, nem pensei em usar óleos no gado”, admite Jill. 
“Mas um dia entrei no celeiro com óleos recém-aplicados nas 
mãos. Minha vaca leiteira foi atraída por mim - cheirando, 
lambendo minhas mãos e claramente amando os óleos. 
Então, comecei a experimentar.” Para combater as moscas, 
Jill borrifa óleos diluídos nas peles de vaca. Seu bálsamo de 
úbere caseiro é um dos favoritos de todo o celeiro. "É super 
nutritivo, rico e calmante.”

Cavalos
Ao longo do verão, Jill faz apresentações de cavalos em uma 
fazenda com sua égua, Kate. Para cada viagem, Jill embala um 
grande saco de óleos em seu trailer. “Não consigo imaginar ir 
a uma exposição de cavalos sem eles”, diz ela. “Eu coloco 
InTune® e do-TERRA Balance® em minhas mãos e os esfrego 
na crina de Kate. Instantaneamente ela se torna um difusor 
ambulante gigante. Os óleos ajudam nós duas a fazer o nosso 
melhor. ”
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Dicas para uma Vida 
Confortável e ContenteHygge
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Talvez você tenha ouvido aquela palavra 
estranha hygge (hoo-guh). Explicar exatamente 
o que significa é complicado, uma vez que não
há tradução direta para a palavra
dinamarquesa. Mas, realmente, é mais uma
sensação de qualquer maneira.

Hygee é sobre a criação de um ambiente 
acolhedor e aconchegante. É sobre conexão, 
atenção plena e prazer nas coisas simples.

O sentimento subjacente é criar intimidade, 
conectar-se com aqueles que você ama e 
encontrar prazer nas pequenas coisas. É uma 
questão de atenção plena e estar no momento. 

 

Agora, há muitas maneiras de adotar e 
abraçar esse modo de vida dinamarquês - que 
é considerado o mais feliz do mundo - e de 
pensar nele como mais do que apenas uma 
tendência. Mudanças simples em seu estilo de 
vida, como se desconectar e fazer uma sopa 
caseira toda semana, e ter tempo para 
escrever uma carta, todos convidam em 
higiene.

Mas hygge não é  somente para os meses de 
inverno. Você pode aprender algumas coisas 
do dinamarquês e tornar sua casa mais 
aconchegante e convidativa o ano todo. Aqui 
estão 10 maneiras de trazer um pouco de 
hygge para sua casa.

Os elementos de hygge incluem meias de lã, 
velas e uma caneca de chocolate quente.
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AJUSTE A CASA
Pergunte a um dinamarquês o que ele mais associa a higiene, e provavelmente a resposta será velas. O brilho 
das velas transforma o ambiente da sua casa, lançando uma luz calorosa sobre o espaço e as memórias aí 
criadas.

Adicione um ambiente à cozinha. Algumas 
lâmpadas de chá cintilantes na bancada da 
cozinha irão adicionar algo especial às suas 
longas sessões de receitas nos feriados.

Ilumine os pequenos espaços. Seja a borda de 
uma banheira ou o canto empoeirado de uma 
escrivaninha, os cantos e recantos de nossas 
vidas precisariam de um pouco de iluminação. 
Colocar velas em espaços pequenos é 
aconchegante e bonito.

Perfume seus espaços com velas. No verdadeiro 
espírito de hygge, troque o difusor por velas 
caseiras com infusão de óleo essencial.

Experimente esta receita simples de vela para um 
brilho natural e não tóxico. Velas de soja não liberam 
fuligem como velas de parafina e duram mais do que 
velas feitas de produtos animais.
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Velas de Soja com Infusão de Óleo 
Essencial

 

 

 

SUPRIMENTOS:

• 2 xícaras de flocos de cera de soja
para velas de contêiner (disponíveis
em sua loja de artesanato local)
• pote de vidro
• panela
• colher de madeira
• termômetro de doces
• óleos essenciais dōTERRA® de sua
escolha
• pavio dimensionado para caber no
recipiente
• frasco de vidro ou outro recipiente
• alfinete de roupa
• tesouras

 

INSTRUÇÕES:

1. Derreta os flocos de cera de soja em uma tigela
de vidro sobre uma panela com água fervente.
Mexa ocasionalmente até que a cera esteja líquida.
(Você também pode aquecer a cera no
micro-ondas, em intervalos de um minuto até
derreter.)

2. Deixe a cera líquida esfriar a 50 graus e adicione 5
a 10 gotas de seus óleos essenciais favoritos.

 3. Em seguida, coloque uma pequena quantidade de cera
no centro do fundo do recipiente. Pendure o pavio no
recipiente até que ele toque na cera, certificando-se de
que haja pavio suficiente na parte superior para pendurar
na extremidade do recipiente. Segure o pavio no lugar até
que a cera endureça, em seguida, prenda a extremidade
superior do pavio com um alfinete de roupas e coloque o
alfinete na parte superior do recipiente, mantendo o
pavio centralizado e vertical.

 
4. Mexa a cera para que fique lisa e, em seguida, despeje
lentamente no recipiente. Deixe algum espaço no topo.

5. Deixe a cera endurecer durante a noite. No dia seguinte,
apare o pavio e sua vela de soja estará completa.
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REÚNA-SE AO 
REDOR DA MESA

 A mesa da família é talvez o verdadeiro 
coração de cada casa. Aqui, os entes 
queridos se encontram cara a cara, ombro 
a ombro, para partir o pão e compartilhar 
um tempo precioso. Considere a 
aparência do seu espaço de jantar e 
brinque com essas sugestões para tornar 
as refeições mágicas.

Prepare o cenário. Mesmo a mais 
simples toalha de linho transforma uma 
mesa. Experimente colocar uma toalha de 
mesa ou um corredor decorativo no jantar. 
Talvez o mais importante, troque a 
iluminação do teto por lâmpadas de chá e 
velas na mesa.

Arrume um lugar para todos. Em vez de um 
buffet self-service, transforme o jantar em uma 
mesa ao ar livre com configurações individuais. 
Este pequeno ato cria um sentimento de 
pertencimento para cada membro da família e 
incentiva um ritmo mais lento.

Use a comida como peça central. Não 
há necessidade de se preocupar com 
decorações brilhantes e brilhantes. Por que 
não preencher o centro da sua mesa com a 
generosidade visual da comida que você está 
prestes a comer. Seus jantares caseiros não 
precisam ser dignos do Instagram para serem 
bonitos.

Linger. Freqüentemente, apressamos a 
hora das refeições, mas escolhas simples, 
como as listadas acima, podem resultar em 
uma experiência mais lenta, para a qual sua 
família vai querer ficar.
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SEJA ATENTO

 

Escreva um recado ou carta à mão. Esta forma de arte ameaçada nos coloca 
em contato com caneta, papel e nossos sentimentos.

Faça algo do zero. Desacelerar na cozinha pode ser uma maneira simples de 
ter uma experiência tátil e consciente, sozinho ou com a família. O segredo é  
aproveitar os processos - não se estressar com um produto final.

Reúna a natureza para trazer para dentro de casa. Essa prática escandinava 
é hygge no seu auge. Junte algumas pinhas ou ramos de pinheiro para adicionar 
textura e cor naturais à sua casa. Esses elementos cuidadosamente colhidos 
irão aterrá-lo no que pode ser uma temporada caótica.

Desconecte. Quando possível, separe-se dos dispositivos. Sua presença plena 
com sua família terá mais influência do que qualquer outra prática de hygge.
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Erros de Beleza
ESCONDIDOS NA SUA ROTINA DE 

CUIDADOS COM A PELE
Conforme você expande sua coleção de óleos essenciais da dōTERRA, organizar e admirar seus preciosos 
frascos de óleo pode ser uma das atividades mais relaxantes e terapêuticas. É estimulante perceber o que 
cada óleo essencial que você possui pode fazer por você e sua família. Quantos de vocês compraram um kit e 
acabaram usando apenas alguns óleos sem saber o que fazer com o resto? Este é um bom momento para 
você se desafiar a explorar os benefícios desses frascos de óleo cobertos de poeira. Aqui estão algumas dicas 
para você começar a organizar seus óleos essenciais de uma forma que seja útil e bonita, e o mais importante, 
que funcione melhor para você.

LAVANDO O ROSTO COM SABONETE DE CORPO
Acessívele barato, o sabonete de corpo é um produto básico da rotina da pele há décadas. No entanto, o 
sabonete em barra não é formulado para a pele delicada do rosto; suas propriedades de remoção de óleo 
podem dar uma sensação de limpeza instantânea, mas com o tempo os sabonetes em barra esgotam os níveis 
de hidratação e os óleos de equilíbrio de que seu tecido facial precisa para permanecer suave e elástico.

Em vez de usar sabonete corporal para lavar o rosto, escolha um limpador facial 
que complemente seu tipo de pele e seja formulado de acordo com suas 
necessidades exclusivas. As linhas de cuidados com a pele da dōTERRA - Essential 
Skin Care, Veráge® e HD Clear® - são feitas sob medida para problemas específicos 
da pele e contam com óleos suaves para limpar e revitalizar.

LIMPEZA EXCESSIVA DO ROSTO
Você pode não ter pensado que fosse possível, mas na verdade você pode lavar demais o rosto. Isso pode retirar a 
oleosidade natural da pele que a mantém equilibrada e protegida. Não se preocupe em lavar todas as manhãs e 
noites, a menos que haja coisas em seu rosto que precisem ser lavadas, como maquiagem ou protetor solar. Os 
sintomas comuns de lavagem excessiva são pele seca e com sensação de rigidez. Se você limpar demais, você 
pode inadvertidamente treinar seu rosto para produzir óleo em excesso.

Use um limpador suave à base de óleo 
que repõe a umidade e tente lavar o 
rosto à noite, antes de dormir. Você
também pode incorporar óleos 
essenciais de limpeza em seu regime 
de cuidados com a pele, como 
Grapefruit, Tea Tree, Eucalyptus e 
Geranium.
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ESPANTANDO AS MANCHAS

  

Todos nós fomos instruídos a não estourar espinhas. Cutucar um ponto 
emergente pode ser satisfatório no momento, mas mexer nas imperfeições da pele 
aumenta a probabilidade de cicatrizes e descoloração. Outra armadilha da acne é o 
tratamento de manchas com adstringentes ressecantes e tratamentos no local. Assim 
como cutucar, essa abordagem agressiva pode irritar e inflamar ainda mais as 
manchas.

Em vez de espremer ou secar a área, aplique um óleo essencial como 
Tea Tree, Lavanda ou Immortelle® na área e deixe como está. Esses 
óleos suaves irão limpar, acalmar e acelerar a cura.

USANDO PINCÉIS DE MAQUIAGEM SUJOS
Limpar os pincéis de maquiagem é uma tarefa que vale a pena ser feita com mais 
frequência quando você considera o efeito que pode ter na higiene
da pele. Em uma semana, seus pincéis coletam sujeira, 
óleo e maquiagem velha. Eles são reaplicados em sua 
pele limpa sempre que você aplica maquiagem com 
pincéis sujos.

Se você tiver erupções freqüentes, tente limpar 
suas escovas uma vez por semana e veja se este 
simples hábito de higiene faz diferença. Use 
água morna e óleos de limpeza, como Lemon
ou Tea Tree para limpar e condicionar seus 
instrumentos de maquiagem e manter sua pele 
livre de acúmulos oleosos.
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 Seus cuidados 
com a pele 
também não 
deveriam ser.

 

Descubra a 
ciência celular 
por trás deste trio 
que desafia o 
envelhecimento.

www.doterra.com/US/en/p/yarrow-pom-collection
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A palavra “estresse” carrega uma grande bagagem emocional. Ela evoca imagens de prazos 
iminentes, longas listas de tarefas pendentes e turbulência emocional. No entanto, o estresse serve 
a um propósito biológico legítimo; nossos ancestrais caçadores-coletores dependiam de sistemas 
de estresse para se preparar para a luta ou fuga da sobrevivência. Quando ameaçado, o sistema 
adrenal do homem primitivo bombeava os hormônios necessários para salvar sua pele.

Claro, a sobrevivência no mundo de hoje é uma história diferente. O homem moderno experimenta 
mais estresse psicológico do que perigo físico; no entanto, nossos corpos não sabem a diferença. 
Sob estresse emocional, nosso corpo libera os mesmos hormônios que nos compelem a correr 
para salvar nossas vidas, enquanto nosso cérebro luta para nos manter com os pés no chão e 
racionais. Compreender como o aumento dos hormônios do estresse influencia as percepções 
masculinas e as respostas aos desafios da vida pode ser a chave para uma melhor saúde 
emocional.

Os três hormônios do estresse 
responsáveis pela resposta à luta ou fuga 
são o cortisol, a epinefrina (também 
conhecida como adrenalina) e a ocitocina. 
O cortisol e a epinefrina aumentam a 
pressão sanguínea e intensificam os 
sentidos. A oxitocina suaviza os efeitos do 
cortisol e da epinefrina, relaxando as 
emoções. 

Enquanto todos os humanos 
experimentam a síndrome de luta ou fuga, 
os homens liberam menos oxitocina do 
que as mulheres e, portanto, têm uma 
reação mais forte do cortisol e da 
epinefrina. Isso significa que, sob estresse, 
os homens estão programados para 
acelerar e permanecer assim até que os 
picos hormonais voltem aos níveis 
normais.

 

 

Os homens tendem a compartimentar e 
reprimir seus sentimentos, priorizando, 
em vez disso, o caminho mais rápido 
para a resolução ou segurança. Esse 
fato biológico pode lançar luz sobre as 
estratégias de enfrentamento saudáveis 
e não saudáveis que os homens adotam 
quando estão sob estresse.

No espectro saudável dessa resposta, os 
homens canalizarão o estresse para 
uma produtividade estratégica e 
competitiva. No entanto, o outro lado 
dessa resposta é o escapismo. Quando 
os níveis de estresse aumentam, os 
homens também se perdem em 
diversões competitivas que queimam o 
cortisol e a epinefrina em excesso.

 

 

 

Agora que você entende como nosso 
corpo responde aos hormônios do 
estresse, pode avaliar o quão bem você 
coopera com o sistema adrenal. Você 
aproveita os picos de eficiência para 
lidar com sua caixa de entrada de três 
dígitos ou diminui sua lista de tarefas 
para reformar a casa? Talvez você 
consiga tempo para mais atividades 
físicas ou hobbies? Seus mecanismos 
de enfrentamento podem ser 
comportamentos de evitação que o 
distraem temporariamente, mas 
perpetuam o estresse no final? 
Responder a essas perguntas irá 
capacitá-lo a escolher respostas 
saudáveis para as dificuldades da vida.

PRIMEIRO, ENTENDA 
QUE OS HOMENS TÊM 

UMA RESPOSTA 
HORMONAL ÚNICA AO 

ESTRESSE.

CONSEQUENTEMENTE, 
OS HOMENS SÃO 

PROGRAMADOS PARA 
RESOLVER PROBLEMAS 
ANTES DE PROCESSAR 

SUAS EMOÇÕES.

 TRABALHE COM SEUS 
HORMÔNIOS DE 

ESTRESSE, NÃO CONTRA 
ELES.

    GUIA DO HOMEM PARA O

MECANISMO DO ESTRESSE
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O estresse enfraquece quando nos desconecta das pessoas que 
amamos, nos distrai cronicamente de nossas responsabilidades ou 
interfere em nosso autocuidado. Alternativamente, nossas respostas 
naturais ao estresse podem produzir alguns comportamentos 
notavelmente produtivos em situações desafiadoras. O truque é
escolher como respondemos, em vez de sermos controlados por 
impulsos.

FINALMENTE, O ESTRESSE 
EM SI NÃO É DESTRUTIVO, 

MAS A FORMA DE LIDAR COM 
ELE PODE SER.

COM UMA IMAGEM CLARA DAS 
RESPOSTAS AO ESTRESSE DO SEU 
CORPO, VOCÊ DESCOBRIRÁ COMO 
RESTAURAR NATURALMENTE O EQUILÍBRIO 
EMOCIONAL.

Canalize picos de 
energia do 
estresse em 
atividade física

Tenha como 
objetivo a
produtividade ao 
invés de 
comportamentos 
de evasão

Durma o suficiente e 
coma alimentos 
integrais para 
auxiliar na regulação 
hormonal

Após o estresse, 
reserve um tempo 
para processar suas 
emoções por 
escrito ou com uma 
pessoa amada

Integre 
dōTERRA®Adaptiv ™ 
Calming Blend e 
Cápsulas em sua 
rotina de autocuidado

ESCOLHA RESPOSTAS SAUDÁVEIS PARA O ESTRESSE
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P: Como você se envolveu em esportes competitivos / 
corridas espartanas?

R: Eu desabrochei mais tarde quando se trata de aptidão 
competitiva; Eu não entrei no Spartan Races até meus 30 e 
poucos anos. Foi depois do divórcio em 2012 que decidi me 
esforçar em novos caminhos. Nunca pensei em competir 
nas corridas de espartanos, mas isso chamou minha 
atenção porque parecia muito desafiador. Eu me inscrevi 
para minha primeira corrida em 2014 e depois de correr 
algumas vezes para me divertir, decidi treinar mais 
seriamente e correr corridas de obstáculos competitivas no 
ano seguinte.

P: Que desafios você enfrentou no processo de se 
tornar uma atleta profissional?

R: Eu nasci com displasia de quadril; meu médico orientou 
que eu ficasse longe dos esportes, pois minha mobilidade 
limitada do quadril forçaria meu corpo a compensar durante 
atividades rigorosas, causando desgaste desnecessário. 
Essa realidade foi definitivamente o desafio mais 
significativo. Isso afeta minha mecânica de corrida e 
demorei um pouco para descobrir como contorná-lo. 
Felizmente, encontrei um treinador que conseguiu 
programar meu treinamento de uma forma que não 
sobrecarregasse minhas articulações. Além disso, ter um 
emprego de tempo integral e aprender a conciliar 
treinamento, nutrição e minha carreira como professora foi 
um desafio no início, mas com a mentalidade e as 
prioridades certas, descobri uma rotina que funcionou bem 
para mim

P: Você tem uma rotina para se preparar para uma 
competição? O que é isso?

R: Definitivamente, sou uma criatura de hábitos; aderir à 
minha rotina antes das corridas traz paz de espírito e ajuda 
a acalmar meus nervos. Certifico-me de dormir o suficiente, 
reduzir meu treinamento e aumentar minha recuperação na 
semana da minha corrida. Em dias de corrida, eu tomo meu 
LLV e alguns outros suplementos da dōTERRA com um 
shake de proteína. Pouco antes de começar o  
aquecimento, eu esfrego dōTERRA Breathe® em meu 
peito e inalo profundamente. Eu também tomo dōTERRA 
Mito2Max®.

P: O que você aprendeu sobre como alavancar o 
fracasso para alcançar o sucesso? Você tem uma 
história ou experiência em torno disso?

R: O fracasso faz parte de qualquer processo, incluindo se 
tornar um atleta. Um dos meus professores do ensino médio 
sempre dizia: “Tente encontrar o lado positivo de cada 
situação. Reconheça o que é ruim - honre se for necessário. 
Mas então siga em frente, eliminando os aspectos 
positivos.” Levei tempo e experiência para aprender a viver 
dessa maneira, mas agora me concentro automaticamente 
nas lições que aprendo com minhas falhas. Por exemplo, se 
eu tiver uma corrida ruim e não tiver um desempenho tão 
bom quanto esperava, transformo essa experiência em 
combustível para treinar com mais eficácia para a minha 
próxima corrida.

  dōTERRA® Defensora da Performance

Irena Michalcik

 

 

P: Onde você tira sua inspiração?

R: Eu me inspiro nos milagres da vida cotidiana. De manhã 
acordo, saio da cama, me alimento e me visto, depois saio 
e faço o que amo. Essas bênçãos são facilmente 
consideradas óbvias, mas nem todos podem fazer essas 
coisas em um corpo capaz. A vida é muito curta e quero 
aproveitá-la. Estar saudável e em boa forma para fazer o 
que eu quiser, sempre que eu quiser, é a inspiração de que 
preciso para seguir em frente.

P: Que conselho você daria a alguém que aspira ser 
um atleta - apesar dos desafios ou limitações físicas?

R: Só porque você não pode fazer algo da mesma maneira 
que os outros podem, não significa que você não pode 
fazer nada. Cerque-se de pessoas que o apoiam e estarão 
ao seu lado, não importa o que aconteça. Aprenda a ouvir 
seu corpo para saber quando empurrar com mais força ou 
ir 
descansar. Tenho limitações físicas devido à minha 
displasia de quadril e, graças ao meu treinador, aprendi 
como lidar com isso para que ainda possa ser ativa e fazer 
as coisas que amo.

P: Como você quer ser lembrada?

R: Eu quero ser conhecida por inspirar outras pessoas a 
seguir seus sonhos, assumir riscos e viver suas vidas ao 
máximo.

Dentro da mala de viagem de Irena
• Kit de atleta  Eu uso esses óleos diariamente!! Tea
Tree é a minha escolha para pequenos cortes e
arranhões e dōTERRABreathe®  me ajuda a me preparar
para as corridas.

• Shampoo Protetor e Condicionador Suavizante
dōTERRA Salon Essentials®: Meu cabelo parece e sente
mais saudável e forte do que nunca. Eu amo tanto isso,
eu nunca viajo sem essa dupla.

• Kit Facial HD Clear®: Todo o treinamento e suor que
eu aplico em meu corpo e pele podem ser agressivos e
resultar em pele infeliz. Apesar do estresse que minha
pele enfrenta de viajar, treinar, exposição ao sol e
hormônios, minha pele nunca esteve mais feliz.

• dōTERRA Life Long Vitality Pack®: Meus níveis de
energia são mais consistentes quando tomo esses
suplementos. Também sinto que eles estimulam meu
sistema imunológico; Eu não pego toda a porcaria que
todos ao meu redor têm no outono e inverno.28 / WINTER 2019 LIVING MAGAZINE
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Idade: 38
Cidade natal: Strani, República Tcheca
Cidade Atual: Amityville, NY
Lema pessoal: O que não te mata te torna mais forte.
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KitsMamaBaby 

A   os 17 anos, Gangamaya Gole se casou, o que a 
torna inelegível para continuar na escola. Dois 
anos depois, ela se viu grávida e sozinha. 
Quando era uma jovem que morava no sul do 
Nepal, Gangamaya tinha poucas chances de 
adquirir qualquer habilidade de geração de 
renda; a cada dia que seu corpo e seu bebê
cresciam, ela temia não ter como sustentar a si 
mesma e a criança sozinha. 
À medida que o parto se aproximava, 
Gangamaya percebeu que ela nem mesmo tinha 
as necessidades básicas para cuidar de seu 
recém-nascido. 

  
 

 

Projetos Parceiros do Consultor do Bem-Estar 

  
 

 

Felizmente, o hospital onde Gangamaya deu à luz 
foi reformado recentemente em parceria com a 
Fundação dōTERRA Healing Hands. Com um novo 
sistema de aquecimento e salas de parto 
atualizadas, Gangamaya teve um parto seguro e 
confortável. A nova mãe Gangamaya e seu bebê 
adormecido logo ganharam um kit Mama Baby, 
também doado pela Fundação dōTERRA Healing 
Hands. Muito feliz, ela abriu o kit para encontrar 
todos os itens essenciais que ela esperava dar ao 
seu bebê - roupas, óleo e sabonete - tudo 
embalado em uma mochila que ela poderia usar 
como bolsa de fraldas.

A missão da dōTERRA Healing Hands Foundation® é fornecer saúde e prosperidade a todas as famílias, 

indivíduos e comunidades do mundo. Fizemos parceria com Consultores do bem-estar dedicados que 

patrocinam projetos humanitários em todo o mundo. Abaixo estão as histórias das pessoas afetadas por esses 

esforços.
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9,200 Defensores do Bem-Estar tornaram este projeto possível

1,200 kits foram montados

8,000 artigos de roupas para bebês foram decorados à mão

5+ países receberão esses kits: Nepal, Quênia, Guatemala, Haiti, fronteira EUA /
México
1,454 horas de serviço doadas

1,200 cobertores de bebê feitos à mão

  

Com uma pequena ajuda extra da Fundação Healing 
Hands da dōTERRA, Gangamaya e seu bebê tiveram 
um novo começo e esperança de uma vida melhor. 
A Fundação Healing Hands da dōTERRA agradece 
aos Defensores do Bem-Estar que se ofereceram 
para ajudar a montar mais 1.200 desses kits Mama 
Baby neste ano na convenção.

A distribuição desses kits 
foi possível por meio de:

• Haiti Health Initiative
• Mama Baby Haiti
• ESCOLHA Humanitária
• Projeto de Imersão Global
• Baby2Baby
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Faith in Deeds
L aura Groff tem apoiado crianças órfãs e 

abandonadas na Índia por muitos anos.
Ela foi apresentada ao Faith in Deeds pela primeira 
vez quando seu primo se casou com o fundador 
Thomas Mollhagen.
Thomas cresceu em uma favela da Índia antes de 
ser enviado para um orfanato e finalmente adotado 
por uma família em Michigan. Durante uma viagem 
de volta à Índia para localizar sua família biológica, 
Thomas reconheceu a grande necessidade da Índia 
de apoiar crianças órfãs e Laura rapidamente ficou 
de acordo. Laura sentiu um forte desejo de ajudar 
no valioso trabalho que Faith in Deeds estava 
fazendo, mas sem dinheiro para investir na 
operação, ela não tinha certeza de como poderia 
fazer a diferença. Inspirada e encorajada pela visão 
humanitária da dōTERRA, Laurie e a líder do Blue 
Diamond, Christy Fechser, decidiram pedir ajuda à 
dōTERRA Healing Hands Foundation®.

Laura rapidamente organizou uma arrecadação 
de fundos em sua comunidade para coletar 
doações de produtos e óleos essenciais da 
dōTERRA, que a Fundação Healing Hands 
dōTERRA igualou para dobrar seu impacto. Ela 
então viajou para a Índia para compartilhar os 
produtos com mais de 50 crianças desabrigadas 
que moravam em uma casa fundada por Thomas.

 “Muitas vezes parece muito opressor ou 
muito difícil quando você para e pensa 
sobre a enormidade dos problemas do 
mundo, mas este projeto ilustrou que, 
apenas dando pequenos passos, nossas 
ações podem ter um grande impacto na 
vida de outras pessoas. Não há limite para 
o que podemos realizar quando estamos
juntos. ”

—Laura Groff, Defensora do 
Bem-Estar

32 / WINTER 2019 LIVING MAGAZINE



Projetos Parceiros do Defensor do Bem-Estar 

Hope Humanitarian

D esde agosto de 2017, cerca de 12.000 refugiados
Rohingya cruzaram a fronteira para Crox's Bazar, 
Bangladesh.

Esta população traumatizada e deslocada vive 
atualmente em condições terríveis; carecem de 
comida, água, saneamento, cuidados médicos 
adequados e acesso às oportunidades e recursos 
necessários. Aproximadamente 51 por cento 
desses refugiados são mulheres e meninas, 
desproporcionalmente afetadas pela crise dos 
refugiados devido à sua situação de 
vulnerabilidade e marginalização nas comunidades 
Rohingya. A violência e a discriminação baseadas 
na cultura de gênero são perpetuadas, e até 
mesmo exacerbadas, entre as populações de 
refugiados, tornando os campos particularmente 
perigosos para as mulheres Rohingya.
De acordo com líderes comunitários e entrevistas 
com refugiados, quase todas as mulheres e 
meninas nesses assentamentos improvisados em 
Crox's Bazar são sobreviventes ou testemunhas de 
vários incidentes de agressão sexual, estupro, 
estupro coletivo, assassinato por mutilação,

  

ou a queimada viva de um parente próximo ou 
vizinho. Muitas mulheres, cujas agressões sexuais 
resultaram em concepção, fizeram abortos 
perigosos e anti-higiênicos após chegarem a 
Bangladesh, colocando sua saúde em risco.
Além disso, as mulheres não podem trabalhar fora 
do acampamento e existem pouquíssimas 
oportunidades de ganhar dinheiro dentro dos 
campos. Para ajudar essas mulheres a melhorar 
suas circunstâncias, a Blue Diamond Ashlee Miller 
trabalhou com a Hope Humanitarian e a Fundação 
dōTERRA Healing Hands® para coletar doações 
que foram arrecadadas para apoiar esses 
refugiados. O dinheiro desta campanha está sendo 
usado para estabelecer e equipar um centro de 
habilidades femininas para essas refugiadas em 
Bangladesh. O centro de habilidades ensinará às 
mulheres habilidades de alfaiataria e fornecerá 
educação para as mulheres sobre como elas 
podem se sustentar usando suas habilidades 
recém-adquiridas.

Para mais histórias inspiradoras de 
Projetos de Parceiros do Consultor de 
Bem-Estar e informações adicionais sobre 
como fazer parceria conosco para dar vida 
ao seu projeto de paixão, visite:

www.doterra.com/US/en/humanitarian-
wellness-advocate-partner-projects
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Mixes para Difundir no Inverno

Home for the Holidays
 Frankincense

 Wild Orange 
 Cinnamon Bark

Frosted Forest
 Douglas Fir 

 Cedarwood 
 Juniper Berry

‘Tis the Season
 Siberian Fir 
 Cassia 
 Wild Orange

Sleigh Bells
 Wild Orange 

 Peppermint
 Cypress 
 Holiday Joy

Wonderland 
 Peppermint 
 Bergamot 

 Cypress
  Wintergreen

Mid-Winter Boost
 dōTERRA On Guard® 
 Cedarwood 
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Bundle Up
 Cedarwood 
 Elevation 

 Cinnamon Bark

Spiced Cider 
 Wild Orange 

 Cinnamon Bark 
 Clove

 Ginger
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389 South 1300 West 
Pleasant Grove, UT 84062
1 800 411 8151
doterra.com

*60211256*

Softgels de Peppermint
Suplemento dietético

Softgels de Peppermint 

v1   US-EN  60211256

Fornece suporte ao sistema digestivo *

  

O conforto e 
suporte digestivo  
que você estava 
procurando.

*  These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. 
This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

Saiba mais em:
www.doterra.com/US/en/peppermint-oil-softgels


