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Uma árvore é como um bebê em 
crescimento. Esta árvore 

- e outras como ela - irá
crescer . . . e apoiar muitos 

projetos no futuro. Esta é 
a herança do país de Omã.

Ashad
parceiro dōTERRA® Frankincense 

Resina de olíbano 
Península Arábica, 
Omã
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Cedarwood
Juniperus virginiana

O impressionante cedro vermelho pode crescer até 30 
metros de altura e sobreviver às condições mais 
difíceis. É dessa árvore incrível que a dōTERRA obtém 
seu óleo puro de cedro. A determinação e a firmeza do 
cedro vermelho se traduzem lindamente em um 
poderoso óleo essencial. 

As árvores de cedro impactaram as sociedades ao 
longo dos séculos. Por exemplo, acredita-se que o 
cedro do Líbano foi um dos primeiros óleos essenciais 
extraídos.

Em outra parte do mundo, os egípcios usavam o cedro 
como parte de seus rituais de embalsamamento.Hoje, 
esse incrível óleo essencial continua deixando sua 
marca. Com seu aroma amadeirado, a madeira de 
cedro pode ser usada para repelir insetos, criar um 
ambiente confortável e promover uma pele limpa.

 

O óleo essencial de cedro da dōTERRA é 
criado a partir dos restos da indústria 
madeireira, tornando-o um produto livre de 
resíduos e de origem sustentável.

 +

 +  

 +

 +  

 +  

Como Usar o Cedarwood
Uso Aromático

Difunda após um longo dia para obter um aroma tranquilo e 
calmante.
Coloque uma gota em uma bola de algodão dentro de seu 
armário para manter as traças afastadas.

Coloque algumas gotas no chão do seu chuveiro para obter 
um aroma tranquilo e aterrado.

Uso Tópico

Adicione uma gota ou duas ao seu hidratante para 
promover uma pele com aparência limpa e saudável.

Aplique na planta dos pés antes de deitar para uma 
experiência noturna relaxante.

Fato Legal

Holofote do
Óleo Essencial



Nutrindo o Futuro 
do Frankincense
Desde os tempos antigos, a resina de olíbano tem sido valorizada por 
civilizações tão diversas quanto os egípcios, assírios, persas, macedônios e 
kushitas. Talvez o mais famoso seja o fato de ter sido trazido como um 
presente para Jesus como um símbolo de divindade por um dos três magos 
visitantes da Arábia, conforme narrado no evangelho hebraico original de 
Mateus.
Por milênios, as resinas de olíbano foram procuradas e hoje 
permanecem um componente-chave do que se acredita ser a 
cadeia de abastecimento global mais antiga do mundo. 
Freqüentemente chamada de "Trilha do Olíbano", esta rota 
comercial de 3219 km remonta aproximadamente 5.000 
anos. Caravanas de camelos viajariam ao longo da 
Frankincense Trail por mais de 60 dias, começando nas 
montanhas de Omã e viajando até as margens do Mar 
Mediterrâneo e além. Encontrado principalmente no sul da 
Península Arábica e no Chifre da 
África, as Boswellia ou árvores de olíbano crescem em 
climas implacáveis que geralmente são quentes, secos e 
áridos. O óleo produzido a partir da resina dessas árvores 
passou, justificadamente, a ser conhecido como "Rei dos 
Óleos". Suas propriedades têm sido usadas historicamente 
para uma ampla gama de práticas de saúde e sua reputação 
hoje permanece tão forte quanto era há
milhares de anos. Carregando esse senso de história 
conosco, nós da dōTERRA temos o orgulho de ter 
desempenhado um papel fundamental na continuidade da 
tradição de ligar o Oriente e o Ocidente e levar o olíbano ao 
mundo.

Estratégia de Sustentabilidade do Olíbano
Muito ainda precisa ser compreendido e verificado sobre a 
saúde geral da floresta em cada uma das regiões onde as 
árvores Boswellia crescem, mas sabemos que nas últimas 
décadas o gênero Boswellia tem enfrentado alguns fatores 
ameaçadores à saúde e longevidade da floresta. Em algumas 
áreas, como a Etiópia, a conversão de terras e o pastoreio 
excessivo de gado, que impede o recrescimento natural 
necessário da floresta, apresentam desafios para as 
árvores. Em outras regiões, como Somália e terrras de Punt, a 
colheita excessiva ou práticas de colheita inadequadas 
danificaram as árvores em algumas áreas, afetando a saúde da 
floresta. Nossa visão é o florescimento das florestas de olíbano, 
o benefício das comunidades locais com a colheita e o manejo
sustentável de suas árvores Boswellia, assim como o acesso das
famílias ao óleo essencial certificado puro Frankincense ®  da
CPTG, tanto agora quanto no futuro. Como parte dessa visão e
como um líder global em olíbano, estamos ativamente engajados
em uma estratégia abrangente de sustentabilidade em três
frentes, envolvendo a colheita sustentável e a propagação e
gestão ambiental.

Por Trás do Frasco
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Por Trás do Frasco

Colheita Sustentável
A primeira ponta da estratégia da dōTERRA visa garantir que 
nosso óleo essencial de olíbano seja produzido a partir de 
resina colhida de forma sustentável. Trabalhamos com 
comunidades locais de colheita e instituições de pesquisa para 
fornecer treinamento e facilitar a troca de conhecimento sobre 
as melhores práticas de colheita sustentável. Também estamos 
usando dados terrestres e de satélite para determinar a saúde 
e a população das árvores, bem como para monitorar 
quaisquer mudanças ao longo do tempo. Cada região e cada 
árvore são únicas. Assim, adaptamos nossa estratégia às 
necessidades ambientais locais e dos parceiros.

Propagação
A segunda linha de nossa estratégia diz respeito à propagação. 
Esse processo envolve o estabelecimento de um grande 
número de novas aplicações de sementes e mudas. A 
propagação é necessária para manter e restaurar as 
populações da floresta em áreas onde estão sendo ameaçadas 
devido a mudanças no uso da terra, fogo, pastagem de gado ou 
colheita excessiva. A dōTERRA continua a financiar o 
desenvolvimento de viveiros, plantações e esforços de 
reflorestamento em terras da Somália, Etiópia e Omã.

 

 

Gestão ambiental
A terceira vertente envolve a gestão ambiental, que é um 
elemento fundamental dos Princípios Orientadores de Sourcing 
da dōTERRA e das iniciativas CōImpact Sourcing®
globalmente. No caso do óleo de olíbano, este processo envolve 
elevar os proprietários de terras e construir capacidades 
governamentais para gerenciar os recursos florestais de forma 
sustentável e responsável, o que por sua vez ajuda a conservar a 
biodiversidade, manter e melhorar a qualidade e o caráter da 
paisagem e apoiar os meios de subsistência. Na verdade, um 
objetivo principal da estratégia abrangente da dōTERRA é ajudar 
a criar um sistema onde as comunidades locais possam se 
beneficiar de produtos naturais produzidos de forma sustentável.

Pensando no Futuro
Nós da dōTERRA levamos nossas responsabilidades globais 
incrivelmente a sério e continuamos a fazer o nosso melhor para 
cuidar do gênero Boswellia, mas não podemos fazer isso 
sozinhos. Em última análise, o futuro do olíbano depende da 
colaboração. Sabendo disso, trabalhamos com comunidades 
locais, ONGs, instituições de pesquisa e parceiros da cadeia 
de suprimentos, defendendo que toda a indústria trabalhe em 
conjunto e compartilhe as melhores práticas de sustentabilidade. 
Reconhecemos a importância de monitorar 
e treinar os parceiros, pois cuidamos proativamente das 
árvores e das comunidades que cuidam delas. Também sabemos 
a importância de aprofundar nossa compreensão das práticas de 
colheita antigas e atuais para manter um olho atento em um 
futuro sustentável.Temos orgulho de liderar o caminho na 
preservação e propagação dessas árvores tão preciosas. 
Cuidando para nutrir o gênero Boswellia e colher 
conscienciosamente essas resinas notáveis, podemos e iremos 
preservar as árvores de olíbano e o óleo essencial de olíbano por 
muitas gerações.
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Frankincense 
Gênero das plantas: Boswellia 
carterii, sacra, papyrifera e frereana

 

O olíbano vem das "lágrimas" resinosas de 
árvores que foram cuidadosamente marcadas - 
ou "sangradas". Se cuidadas adequadamente, as 
árvores de olíbano podem produzir lágrimas por 
centenas de anos!

 +  

+  

 +

+  

 +

+

Como Usar o Óleo Essencial Frankincense 
Uso Tópico

Dilua e aplique topicamente para reduzir o aparecimento 
de imperfeições na pele.

Esfregue as mãos após um longo dia para um efeito 
aquecedor e calmante.

Tome uma a duas gotas internamente em uma cápsula 
vegetal para apoiar a função celular saudável.*

Coloque uma gota embaixo da língua para apoiar uma 
resposta imunológica saudável. *

Uso Aromático 

Uso Interno 

Difunda para criar uma atmosfera relaxante e pacífica.

Use durante a meditação para uma experiência aromática relaxante.

Método de Destilação: Destilação a vapor
Descrição Aromática: Quente, picante e limpo
Parte da Planta: Resina

O Rei dos Óleos

No mundo dos óleos essenciais, o olíbano reina de 
maneira suprema. Conhecido como o rei dos óleos, o 
olíbano é apreciado há mais de 5.000 anos devido ao 
seu aroma rico e extensos benefícios naturais. Da saúde 
digestiva * ao alívio da pele, o óleo essencial de olíbano 
possui uma série de benefícios maravilhosos. Com sua 
miríade de usos, não há dúvida do por quê desta planta 
ter sido considerada o bem mais precioso de uma 
pessoa na antiguidade.

O olíbano é destilado da resina das árvores Boswellia. 
Existem dezenas de espécies de árvores Boswellia, mas 
apenas quatro produzem o verdadeiro óleo de olíbano. A 
dōTERRA usa todas as quatro espécies para produzir 
um óleo essencial de olíbano que é repleto de 
benefícios.

* Estas declarações não foram avaliadas pela Food and Drug Administration. 
Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer 
doença.

Fato Legal

Holofote do
Óleo Essencial



Pergunte aos Doutores
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 Como funciona um difusor?
Como ele dispersa o óleo essencial?

Existem quatro tipos básicos de difusores de óleo essencial, 
todos os quais funcionam de maneiras ligeiramente 
diferentes. Provavelmente, o tipo mais comum é um difusor 
ultrassônico, que usa água e frequências eletrônicas para 
dispersar uma névoa fina de óleo essencial. Um difusor de 
nebulização não requer água para pulverizar uma névoa de 
óleo essencial; em vez disso, ele usa um fluxo de ar de alta 
pressão. Um difusor evaporativo, com seu ventilador 
embutido, força o ar através de um filtro que contém óleos 
essenciais. O fluxo de ar faz com que os compostos voláteis 
evaporem e se dispersem.

Por fim, um difusor de calor evapora os óleos essenciais, 
transformando-os do estado líquido para o gasoso. Embora 
o calor seja uma forma popular de difusão, é bom lembrar
que muitos compostos dos óleos essenciais são delicados e
podem ser potencialmente afetados pelo calor direto.
Cada tipo de difusor de óleo essencial tem seus prós e
contras, que dependem do usuário, do ambiente e até do
tipo de óleo essencial.

Pergunte aos 
Doutores

Um Mergulho Profundo na Difusão



Pergunte aos Doutores

 
Qual é o melhor difusor de óleo essencial? 
Porquê?
O melhor difusor de óleo essencial para você depende de 
vários fatores, como onde você usa o difusor, preferências 
pessoais e quais óleos essenciais você pretende usar. O 
difusor ultrassônico convencional é um bom ponto de 
partida, especialmente para uma só pessoa. Sua névoa 
dispersa é uma combinação de água e óleo essencial, o que 
significa uma experiência mais controlada ao adicionar a 
quantidade certa de óleo essencial para uma experiência 
olfativa (sentido do olfato) perfeitamente ajustada. 
Para uma experiência aromática mais intensa, adicione 
gotas singulares até encontrar o equilíbrio e a mistura 
perfeitos. Se você estiver difundindo em um espaço maior 
que pode conter várias pessoas, um difusor nebulizador 
pode funcionar melhor. Como os difusores nebulizadores 
não usam calor ou água e dispersam uma névoa composta 
apenas por óleos essenciais vaporizados, eles podem 
efetivamente alegrar e refrescar o ar em um espaço maior. 
Os difusores evaporativos têm suas próprias vantagens. 
Eles são particularmente úteis quando o ruído não é 
desejado. Se você está meditando, estudando ou tentando 
se concentrar em algo, um difusor evaporativo pode 
funcionar melhor.

 
 

Quais óleos essenciais posso usar em um difusor? 
Quanto devo usar?

Os óleos essenciais a difundir dependem do seu gosto 
pessoal e do efeito desejado. Aromas cítricos, florais e 
amadeirados estão entre os óleos mais populares 
selecionados para usos aromáticos. Outros aromas podem 
ser contra-intuitivos para a difusão, como orégano. Se você 
não tiver uma lista de óleos essenciais favoritos, use a roda 
química de óleo da dōTERRA para determinar algumas 
opções possíveis. Todos nós temos respostas individuais a 
cheiros e estimulação olfativa, e alguns óleos essenciais têm 
aromas mais potentes do que outros, por isso é sempre 
melhor começar com a menor quantidade. Se você estiver 
usando um difusor ultrassônico convencional, dispersando 
um óleo essencial em uma névoa de água, geralmente é 
recomendado que você comece com três a cinco gotas de 
óleo essencial e, em seguida, altere a quantidade com base 
em sua experiência e preferências pessoais.

 A difusão de óleos essenciais é segura para os 
pulmões?

Uma grande quantidade de pesquisas clínicas investigou o 
uso de óleos essenciais aromáticos em diferentes 
populações, e os dados coletados mostram que os efeitos 
adversos são raros. A difusão de óleos essenciais no 
ambiente é considerada um modelo ativo de diluição. Os 
compostos aromáticos dos óleos essenciais são 
perceptíveis mesmo em pequenas quantidades. A difusão 
dos óleos em um volume maior de ar para sua 
preferência aromática pessoal pode ser feita com 
confiança. Uma vantagem de difundir óleos essenciais é 
uma interação com o sistema respiratório. Acredita-se 
que o uso de óleos essenciais aromáticos cria poucos 
riscos e oferece uma variedade de benefícios. Para 
questões relacionadas às necessidades respiratórias 
pessoais, muitos profissionais de saúde estão 
familiarizados com os óleos essenciais e podem ajudar a 
definir o uso recomendado. A segurança deve ser sempre 
sua prioridade, mesmo com o uso de aromáticos, então 
certifique-se de seguir as diretrizes de uso recomendadas.

 Por quanto tempo devo usar um difusor por vez?

O sistema olfativo é incrivelmente complexo; os seres 
humanos possuem mais de 400 tipos de receptores 
olfativos, e 50 milhões deles na cavidade nasal. Aqui estão 
algumas considerações simples que ajudarão a melhorar 
sua experiência aromática. O uso aromático de óleos 
essenciais é um método consistente. Comece sua 
experiência aromática com uma pequena quantidade de um 
óleo essencial como um modelo bom e eficaz de 
introdução. A quantidade de óleo adicionada para difusão 
pode ser aumentada de acordo com a preferência pessoal. 
Embora o uso consistente do aroma seja agradável, sua 
eficácia pode ser melhorada alterando os perfis aromáticos 
de forma intermitente. Difundir diferentes óleos essenciais 
de vez em quando, aumentará sua capacidade de atender 
necessidades individuais e mutáveis. Por exemplo, frutas 
cítricas durante o dia para um aroma refrescante e elevado, 
e lavanda dōTERRA à noite para um aroma relaxante. Além 
disso, adicionar um período de tempo ou ciclo específico 
para a difusão pode aumentar a percepção e a sensibilidade 
do aroma.
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Não há um período conhecido de 
tempo pelo qual se deva difundir, 
mas períodos mais curtos, com 
mais frequência, podem  
proporcionar uma 
experiência mais intensa. 
Períodos mais longos de 
difusão podem ajudar a 
prolongar a experiência.
No entanto, em alguns 
casos, a percepção 
do aroma pode não 
ser tão profunda
ao final da difusão
 ininterrupta.



Roam™

Vagueie 
Livremente

Difundir seus óleos essenciais favoritos 
agora é mais fácil do que nunca. Com 
sua difusão sem fio, o Roam pode ir 
aonde você for.

Difusão sem fio com uma 
bateria recarregável

Criado 
responsavelmente com 
materiais ecológicos

Quatro horas de 
difusão contínua ou 

oito horas 
intermitentes

4-8
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 Laluz™

Relaxe

Este belo novo difusor torna cada ambiente 
mais claro. Difunda os poderosos óleos 
essenciais em que você confia e ama com 
um pouco de luz adicional.

Duas configurações 
de luz ambiente

Grande 
capacidade do 
reservatório de 
água de 120 mL

31 metros 
quadrados de 

cobertura

Dawn™ Umidificador de Aroma

Sono Inteligente

Finalmente, um difusor de qualidade dōTERRA 
que também é o umidificador perfeito. Crie o nível 
máximo de conforto em qualquer cômodo da sua 
casa e descubra o que significa realmente ter o 
melhor ambiente para dormir.

 22 horas de 
difusão 
contínua

Modo de hibernação 
inteligente que se ajusta 

ao nível ideal de 
umidade

Garantia de 12 meses



dōTERRA Defensor do Bem-Estar

A música veio tão naturalmente, na verdade, que aos 20 anos de 
idade, India estava escrevendo canções profissionalmente e, 
sete anos depois, ela ganhou seu primeiro Grammy. Quando 
questionada sobre o que adora cantar, ela comenta: “É difícil 
explicar o que adoro cantar. Ter algo que você ama fazer e que é 
parte integrante do seu corpo é uma bênção. É uma sensação 
especial fazer uma bela música que vem do seu corpo. ”

Coisas Que Importam
Para India, uma das melhores partes de fazer sua música é o 
impacto que ela causa nos outros. “Eu ouço histórias de 
pessoas que se conectaram à minha música, ajudando-as com 
o câncer, tocando-a enquanto caminhavam pelo corredor.” De 
tudo o que já conquistou, esse é o aspecto de sua carreira do 
qual mais se orgulha. Além da música, India usa sua plataforma 
para compartilhar coisas importantes para ela e expandir seu 
impacto. “A idade que tenho e minha maturidade espiritual me 
dão muito que quero compartilhar”, diz ela. Agora, quando ela 
sobe ao palco, é um híbrido de canto e fala. Ela se refere a seus 
shows como “canções”. Ao combinar os dois, ela consegue se 
aprofundar nas mensagens que deseja transmitir. O núcleo de 
sua mensagem e imagem é aceitar a si mesmo, ser compassivo 
e inspirar os outros a serem verdadeiros com si mesmos.

Encontrando Seu Maior Poder
India Arie vendeu 10 milhões de discos em todo o mundo - uma 
proeza nada pequena ou fácil. Para ela, a parte mais difícil tem 
sido a própria indústria musical. Em 2009, ela estava cansada da 
política e das manipulações da indústria, então fez as malas e se 
mudou para o Noroeste do Pacífico.

 Faça a 
Música que 
Você Gosta

 

A família inteira de India Arie é musical, então não é nenhuma 
surpresa que ela começou a cantar quando criança. “Aprendi os dias 
da semana com uma música original que minha mãe escreveu”, diz 
India. “Minha mãe era cantora e compositora, então nunca senti como 
se eu estivesse treinando. Realmente veio de maneira natural para 
mim. ”

Longe de tudo, percebeu que estava fazendo o que todos os 
outros lhe diziam para fazer. “Quando voltei, estava fazendo 
tudo do meu jeito. Eu sou a maior potência do meu negócio 
agora”, explica ela. Como ela continua navegando pelas 
dificuldades? India diz que resolve um dia de cada vez. 
Afinal, a indústria é um veículo para a música. Ela é 
responsável por sua música e seus negócios. Sempre que 
precisa de uma pausa, para se reconectar consigo mesma, 
sair na natureza é uma cura para India.

Uma Pequena Ajuda da Mãe Terra
O pai de India, um ex-atleta profissional, a ensinou como 
manter seu corpo saudável desde pequena. Conforme fica 
mais velha, India gosta de experimentar novas maneiras de 
cuidar de si mesma de forma natural e independente. Ela tem 
uma rotina que segue para ajudá-la durante as viagens. No 
dia de uma apresentação, ela gosta de dormir até tarde e 
descansar o máximo que pode. Ela se alonga por pelo menos 
15 minutos para ajudar seu corpo a acordar e completar sua 
prática diária de ioga. Em seguida, ela pega seus óleos 
essenciais.
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Rosemary

Lavender

Tea Tree

dōTERRA Breathe®

Adaptiv®

Lemongrass

Seus óleos favoritos são Tea Tree, Lavanda e Rosemary - 
especialmente Rosemary. “Eu uso óleo de alecrim para muitas 
coisas”, diz India. “Tenho 15 garrafas comigo na turnê. Eu uso 
todos os dias no chuveiro. Eu o difundo, eu tenho um borrifador 
com Rosemary, eu inalo e muito mais. ”

Os óleos essenciais têm sido um presente na vida da Índia, que 
ela adora compartilhar com as pessoas que conhece, incluindo 
amigos, família e membros da banda. Mas ela realmente adora 
compartilhá-los com sua mãe. “Com a minha mãe, certifico-me 
de que ela está abastecida com tudo!”

Uma Última Coisa
Quando questionada sobre que conselho ela daria às pessoas 
que desejam ser cantoras ou compositoras, ela teve algumas 
idéias. Embora seja um conselho sobre música especificamente, 
é um conselho ainda melhor quando se trata de viver uma vida 
feliz: “Não tente fazer música que você acha que as pessoas vão 
gostar. Faça a música que você gosta. Seja você!"

Lista de Óleos Essenciais Favoritos da India

  
4 prêmios 
Grammy

(22 nomeações)
  

10 milhões  de 
discos 

vendidos
(mundialmente)

8 álbuns 
lançados

4 prêmios de 
imagem 
NAACP

 

Peppermint

Não se trata apenas de 
números,mas os da India são 
impressionantes:



Saúde e Bem-Estar

Viva Sua 
Melhor 
Vida
Alimente seu corpo, mente e espírito e comece a 
viver a vida que você merece.

Você já teve uma experiência tão linda que parou  por 
um momento e apenas se sentiu grato? O que tornou 
aquele momento, aquela experiência significativa para 
você? É provável que tenha a ver com cuidar do seu 
corpo, construir relacionamentos importantes ou 
expandir sua mente. 

Talvez você tenha se sentido assim quando 
testemunhou um nascer do sol radiante após uma 
caminhada rigorosa, quando colocou as crianças para 
dormir depois de um dia de diversão ou quando fechou 
um livro que mudou sua perspectiva de vida. São 
experiências como essas que nos ajudam a viver 
nossas melhores vidas. 

Então, o que você pode fazer para ter mais desses 
momentos? Aqui estão algumas idéias para ajudá-lo(a) 
em sua jornada para viver sua melhor vida hoje.

 

 

 

Fique Ativo, Fique Feliz
Ser ativo é um dos primeiros passos que você pode dar 
para viver da melhor maneira possível. Embora possa 
parecer a última coisa que você deseja fazer, muitas 
vezes é necessário mover o corpo. Alimente seu corpo 
por meio do movimento. Isso provavelmente significa 
coisas diferentes para pessoas diferentes. Para alguns, 
pode ser praticar ioga. Para outros, pode significar um 
passeio divertido de bicicleta com as crianças. 

O importante é que você ouça o seu corpo e não se 
compare aos outros. Concentre-se em ser ativo todos os 
dias da maneira que achar melhor para você e para as 
pessoas mais próximas. Quando você precisar se 
recuperar após um treino na academia, uma caminhada 
desafiadora ou apenas um dia acompanhando seus 
filhos ou netos, use Deep Blue® Rub para um conforto 
calmante.
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Ficamos obcecados por 
desafios de exercícios, 
construção de músculos e 
perda de peso, quando 
muitas vezes simplesmente 
precisamos nos concentrar 
em mover o corpo!

 

 

Torne-se um(a) Aprendiz para Toda a Vida
Manter a mente ativa é tão importante quanto manter o corpo 
ativo. Quer você decida começar um novo hobby, como 
jardinagem, ou aprender um novo assunto, como astronomia, 
tornar-se um aprendiz para o resto da vida é uma grande parte de 
sua melhor vida.

Reserve tempo suficiente para nutrir sua mente. Pode ser tão fácil 
quanto conferir um livro da biblioteca sobre um tópico sobre o qual 
você gostaria de aprender mais. Você também pode verificar se 
uma faculdade comunitária local oferece uma aula de seu 
interesse.Você pode encontrar vídeos, artigos e tutoriais 
interessantes, tudo ao seu alcance sobre todos os assuntos 
imagináveis com uma pesquisa rápida na Internet. 

As possibilidades de fazer crescer a sua mente são infinitas. Para 
complementar o seu aprendizado, difunda o óleo de alecrim para 
criar um ambiente edificante que conduza ao estudo.



Saúde e Bem-Estar

Faça do Seu Relacionamento Uma Prioridade
Outro passo importante na jornada para viver sua vida 
melhor é nutrir seus relacionamentos. Reserve um 
momento para se perguntar se você é o(a) amigo(a), 
parceiro(a), irmã(o), vizinho(a), pai ou mãe que deseja 
ser. Existe algo que você poderia fazer para fortalecer 
um relacionamento? Agende um almoço com alguém 
que você não vê há algum tempo, planeje um encontro 
especial para seu outro significativo ou reserve um 
tempo para fazer um artesanato com as crianças. São 
as pequenas coisas que realmente nutrem um  
relacionamento. Para ajudar a criar o ambiente perfeito, 
tente usar misturas como dōTERRA Peace® ou 
dōTERRA Forgive®  para incentivar uma comunicação 
aberta e uma atmosfera de contentamento.

Abasteça Seu Corpo
Para viver da melhor maneira possível, você precisa 
prestar atenção ao que coloca em seu corpo. Com tudo o 
que ouvimos sobre açúcar, alimentos processados, 
toxinas e muito mais, é fácil se sentir desanimado em 
relação ao desenvolvimento e manutenção de uma dieta 
saudável.

O truque é começar pequeno. Incorpore um arco-íris de 
frutas, vegetais e alimentos integrais em suas refeições e 
lanches. Você pode, por exemplo, adicionar frutas frescas 
e espinafre ao smoothie do café da manhã, fazer um 
lanche de cenouras e aipo ao longo do dia ou comer uma 
laranja suculenta como parte do almoço. Nutrir seu corpo 
com mudanças simples como essas pode fazer uma 
diferença definitiva em como você se sente.

Para complementar sua dieta saudável, use a mistura de 
óleo essencial DigestZen TerraZyme® ou DigestZen® 
para promover uma digestão suave. * Com alimentos 
saudáveis e produtos digestivos poderosos ao seu lado, 
você pode realmente se sentir melhor. *
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Descanse, Relaxe, Reinicie
Em um mundo que parece estar em constante movimento e 
mudança, às vezes você só precisa pressionar o botão de 
pausa. O descanso é uma parte essencial de uma vida 
melhor. Quando você dorme o suficiente, você é mais 
capaz de se dedicar a tudo o que precisa e deseja fazer ao 
longo do dia.Você pode incentivar uma noite de sono 
melhor de várias maneiras. Desfrute de um banho quente 
no final de um longo dia para relaxar e descontrair. Reduza 
o tempo de tela antes de dormir também. Em vez de 
percorrer as mídias sociais, enrole-se com um livro ou 
escreva em seu diário. Se você descobrir que sua mente 
está acelerada antes de dormir, tente limpar a cabeça com 
uma rápida sessão de meditação. 

Quando você faz do descanso uma prioridade, você 
descobre que pode se destacar em outras áreas da vida e 
realmente estar presente no momento. Se precisar de ajuda 
para nutrir seu corpo com descanso, use o mix repousante
dōTERRA Serenity®  para criar um ambiente tranquilo na 
hora de dormir. Você também pode experimentar 
dōTERRA Serenity Softgels para promover o relaxamento 
e sono saudáveis. *

 

 

Viver o melhor de sua vida é realmente uma jornada - uma 
jornada que será diferente para cada pessoa. Reserve um 
tempo para avaliar as áreas de sua vida que precisam de 
atenção e, a seguir, estabeleça algumas metas simples. 
Você pode usar as ideias aqui ou apresentar as suas 
próprias. Você sabe melhor do que ninguém do que mais 
precisa. Talvez você queira praticar o estabelecimento de 
limites em seus relacionamentos ou a incorporação de um 
plano alimentar em sua semana. Seja o que for, 
concentre-se em dar o próximo passo. Conforme você 
propositalmente avança, você terá mais experiências que o 
farão parar e pensar: "Estou realmente vivendo minha 
melhor vida."

Se você fizer do 
descanso uma 
prioridade, descobrirá 
que pode se destacar 
em outras áreas da 
vida e realmente estar 
presente no momento.

 

* Estas declarações não foram avaliadas pela Food and Drug 
Administration. Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, 
curar ou prevenir qualquer doença.



 

Emily Wright
Executiva Fundadora da dōTERRA®

Desenvolvimento de Liderança Global

Vamos nutrir o amor puro da humanidade 
dentro de nós. Ao fazermos isso, seremos 
preenchidos com maior empatia, 
maior propósito e maior unidade.
Juntos, podemos nos tornar mais
do que jamais seríamos por 
conta própria.
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Pode ser um aniversário, aniversário de casamento ou feriado nacional, mas 
sempre que é hora de comemorar, o ar parece brilhar de emoção. Desde os 
detalhes do planejamento de festas até as crianças selecionando o traje 
perfeito ou colocando aquela decoração favorita, são as tradições e 
celebrações que nos unem e nos lembram o que realmente importa: nosso 
relacionamento com as pessoas que amamos.

Página da Criança

Ter tradições de férias é especialmente importante para as 
crianças. As tradições podem ser maneiras divertidas e 
envolventes de cultivar relacionamentos com as crianças e 
de construir belas memórias para toda a vida.

Precisa de uma nova tradição de férias familiares? Temos 
algumas ideias novas que podem ser facilmente incorporadas a 
qualquer comemoração, bem como algumas receitas deliciosas 
para experimentar - os lanches perfeitos para todos ficarem 
habilidosos!

  Uma Tradição da Família

(Seu Sobrenome Aqui)
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Guirlanda da Gratidão com Óleos Essenciais
Esta guirlanda brilhante e alegre é uma arte super fácil que 
você pode fazer com as crianças. É a maneira perfeita de trazer 
naturalmente os aromas da temporada para casa e lembrar sua 
família da importância da gratidão.

Suprimentos:

Tesoura Tecelão Grande

Seus Óleos Essenciais 
Favoritos

 

  

 

 

 

 

  

Instruções:

1. Organize as bolas de feltro em grupos de cores e, em 
seguida, na ordem que deseja na guirlanda. Dica: Mantenha 
as bolas de feltro separadas com uma bandeja dividida ou 
recipientes individuais.

2. Considere a distância desejada entre cada bola de feltro, 
meça seu fio no comprimento escolhido - deixando 15 
centímetros de linha extra em cada ponta - e corte com uma 
tesoura (são necessários aproximadamente 4 metros de linha 
para um espaçamento de três dedos entre as bolas de feltro).

3. Em uma das pontas do fio, dê um nó a quinze centímetros 
da ponta.

  

 

 

 

Recados de gratidão:

1. Corte uma tira de cartolina com cores coordenadas 1 x 11 
cm, dobrando ao meio.

2. Corte um triângulo na extremidade aberta para criar uma 
pedaço com duas pontas.

3. Peça aos membros da sua família que escrevam pelo o que 
eles são gratos em recados individuais.

4. Pendure as bandeiras sobre o fio entre as bolas de feltro e 
use uma cola bastão ou fita para prender as pontas. 

Simplesmente remova os recados antes de armazenar e repita 
com os novos recados de gratidão no próximo ano! Para facilitar 
o armazenamento, enrole a guirlanda em torno de um pedaço 
de papelão ondulado, fazendo uma fenda no início e no final 
para prender o fio.

Cor(es) desejada(s) de:

Bolas de feltro

Papeis p/ Scrap Cardstock 
#10 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Enfie a agulha e, a partir do centro, insira-a, amarrando a 
primeira bola de feltro ao nó.
Continue passando as bolas de feltro, deixando um espaço 
de três dedos entre cada uma.
Depois de amarrar todas as bolas de feltro, dê um nó
após a última bola. 
Certifique-se de deixar pelo menos 15 centímetros de linha 
extra no final. Amarre um laço em ambas as pontas para 
pendurar.
Use uma mistura de seus óleos essenciais favoritos nas 
bolas de feltro e pendure em sua casa para um aroma 
revigorante que dura semanas.
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Confete de Celebração
Todos nós queremos que nossas festas estourem! Traga um 
pouco de diversão e emoção extra para sua próxima reunião 
com esses atiradores de confete. As crianças não apenas vão 
se divertir muito com eles no evento, como também vão adorar 
criar memórias juntas com você. E não se esqueça de encher 
esses poppers com seus produtos dōTERRA favoritos como 
uma surpresa especial.

Suprimentos:

Rolo de papel higiênico vazio
Cola ou fita dupla-face
Tesoura
Fita decorativa
Lenço de papel
Cracker snaps (opcional)

Surpresas especiais: Confete, dōTERRA Breathe®,

 dōTERRA On Guard® , Ginger Drops ou algum óleo essencial 
favorito.

  

 

 

 

 

Instruções:

1. Fita a pressão do biscoito no interior do rolo de papel
higiênico vazio (opcional).

2. Corte o lenço de papel um pouco mais largo do que o
cracker e longo o suficiente para embrulhar o rolo de papel
higiênico duas vezes.

3. Usando fita dupla-face ou cola, prenda o rolo de papel
higiênico em uma das extremidades do papel de seda e
enrole para cobri-lo. Prenda a ponta do papel de seda ao
rolo de papel higiênico com fita ou cola adicional.

4. Amarre uma das pontas com uma fita e, na ponta oposta,
preencha o rolo com confete e outros itens surpresa.

5. Amarre a extremidade aberta com a fita correspondente.

Estes atiradores de confete são fantásticos para as crianças 
na véspera de Ano Novo, para o seu namorado no Dia dos 
Namorados, para o aniversariante ou para a namorada e 
amigos, ou sempre que estiver a comemorar. Quando 
chegar a hora, agarre as pontas e puxe!
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Kids’ Feature

Clementinas Alegres de Chocolate 
Procurando um deleite de férias mais saudável? Esta 
receita reúne os sabores clássicos de laranja e chocolate 
rico com algumas gotas de óleo essencial de Cássia para 
um toque picante. É uma receita simples o suficiente para 
envolver as crianças e um tratamento especial enquanto 
você monta sua 
Guirlanda da Gratidão com Óleos Essenciais.

Ingredientes:
8 clementinas, descascadas e segmentadas
1 xícara de chocolate amargo
2 gotas de óleo de laranja selvagem
1 gota de óleo de cássia
Sal marinho rosa do Himalaia a gosto

Pão de Abobrinha com Limão
No outono, a maioria dos jardineiros deixa abóbora 
e abobrinha nas varandas de seus vizinhos para 
livrar suas cozinhas do excesso de colheita. Não 
doe suas abobrinhas tão rápido! Este refrescante 
pão de abobrinha com limão ajuda você a se manter 
no verão de maneira deliciosa durante os dias de 
outono. 
Embora um mixer possa ser utilizado, não é 
necessário para esta receita fácil, por isso, ela é 
perfeita para permitir 
que seus filhos contribuam.

Ingredientes:
2 xícaras de farinha branca
½ colher de chá de sal
2 colheres de chá de fermento em pó
2 ovos
½ xícara de azeite de oliva extra virgem
1⅓ xícaras de açúcar
2 colheres de sopa de suco de limão
½ xícara de leite
1 limão, raspado
1 xícara de abobrinha ralada
8 –10 gotas; óleo de limão

Para a Cobertura:
1 xícara de açúcar de confeiteiro 
3 colheres de sopa de leite
5 gotas de óleo essencial de limão

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruções:
1. Pré-aqueça o forno a 180 ° C.
2. Misture a farinha, o sal e o fermento em uma tigela 
média. Deixe de lado.
3. Em uma tigela grande bata os ovos e adicione o 
azeite, o açúcar, o óleo essencial de limão, o leite e as 
raspas de limão. Misture até ficar homogêneo.
4. Dobre a abobrinha até que esteja bem incorporada.
5. Mexa as misturas secas e úmidas até ficar 
homogêneo. Certifique-se de raspar o fundo da tigela 
para obter quaisquer grumos.
6. Prepare uma forma de pão 9 x 5 com óleo e farinha 
ou óleo e papel manteiga.
7. Despeje a massa na assadeira preparada e leve ao 
forno por uma hora ou até que um palito saia limpo.
8. Faça a cobertura misturando o açúcar, o óleo 
essencial de limão e o leite até ficar homogêneo.
9. Enquanto o pão ainda está quente, regue com a 
cobertura e deixe descansar antes de cortar. (A 
receita é suficiente para adicionar um pouco mais de 
cobertura quando servida.)

A parte mais importante de um feriado é nutrir seus 
relacionamentos. Essas receitas de óleos essenciais e 
DIYs podem se tornar tradições especiais, unindo sua 
família. Seja criativo e divirta-se.

Página da Criança

 

  

 

  

Instruções:
1. Forre uma assadeira com papel manteiga.

2. Derreta suavemente o chocolate em banho-maria. Uma 
vez derretido, retire do fogo e misture os óleos essenciais.

3. Mergulhe os segmentos de clementina no chocolate 
com especiarias e coloque na assadeira forrada com o 
papel manteiga. Polvilhe com sal marinho.

4. Deixe o chocolate endurecer e sirva em temperatura 
ambiente.
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A Voz do 
Veterinário

Um Tributo aos 
Abanadores de Rabo

 Os cães são realmente os melhores amigos do 
homem - e da mulher. Eles ficam ao seu lado nos 
momentos difíceis e dão a você amor incondicional. 
Estamos sempre procurando maneiras de ajudar 
nossos amigos peludos, e qual a melhor maneira de 
fazer isso do que com o poder natural dos óleos 
essenciais?

 

 

Pode ser difícil encontrar informações confiáveis sobre o 
uso de óleos essenciais com cães, por isso convidamos a 
Dra. Mia Frezzo para compartilhar algumas de suas dicas 
favoritas. A Dra. Fezzo é membro do Conselho Consultivo 
Veterinário Internacional da dōTERRA, co-autora de SpOil 
Your Pet: Um Guia Prático para Usar Óleos Essenciais 
em Cães e Gatos, e proprietária do Animal Hospital of 
Hasbrouck Heights em Hasbrouck Heights, New Jersey. 
Desde que descobriu o poder dos óleos essenciais há oito 
anos, quando eles ajudaram a mudar a vida de sua filha, a 
Dra. Frezzo incorporou os produtos da dōTERRA em sua 
prática com resultados notáveis. Ela tem o prazer de 
oferecer alternativas naturais às famílias que atende.

Eu usei óleos essenciais em minha clínica e eles ajudaram 
muitos dos meus pacientes. Quando penso em todos os 
cães fofos que pude ajudar ao longo dos anos, há um que 
realmente se destaca na minha memória: o Bear. Eu conheci 
Bear, uma mistura de pastor alemão de sete anos, cerca de 
um ano atrás, e eu imediatamente quis fazer qualquer coisa 
que pudesse para ajudá-lo. O Bear não era tão ativo, o que 
o fez ganhar peso e ficar ainda mais desconfortável e 
irritado.

Página do Pet
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Quando eles chegaram, a família de Bear não estava 
familiarizada com óleos essenciais, mas eles queriam dar a 
seu cão todo o conforto que pudessem. Recomendei que 
usassem uma combinação de olíbano, AromaTouch®,
copaíba e cúrcuma e aplicassem a mistura topicamente 
duas vezes ao dia. Bear também começou a tomar Deep 

®Blue Polyphenol Complex  por via oral duas vezes ao dia.
Em apenas algumas semanas, Bear começou a mostrar 
melhora em sua energia e comportamento. Sua família me 
ligou, em êxtase e à beira das lágrimas, para me dizer que 
Bear estava correndo, brincando e pulando no sofá. Eles me 
agradeceram por devolver o Bear mais feliz que conheciam.
Nem todos os cães respondem como ele, mas, em minha 
experiência, os óleos essenciais fazem um trabalho 
maravilhoso de apoiar o corpo e ajudar a manter seu 
funcionamento saudável. Os resultados falam por si! E o que 
é maravilhoso sobre os óleos essenciais é que eles são tão 
versáteis que podem ser usados todos os dias para ajudar a 
manter uma saúde ideal, bem como para apoiar nossos 
cães quando eles precisam de uma ajudinha 
extra.Coletamos algumas das perguntas mais frequentes de 
nossos clientes e defensores do bem-estar sobre como usar 
óleos essenciais com filhotes em casa para mantê-los se 
sentindo bem. A Dra. Frezzo forneceu respostas de 
especialistas com base em suas experiências de trabalho 
com cães todos os dias.

 

 

 

Como posso usar um difusor para criar um ambiente 
calmo?
Se o seu cão luta com sentimentos de ansiedade 
ocasionais, dōTERRA Serenity® e Adaptiv® são ótimas 
opções para difusão. Essas misturas suaves de óleos 
essenciais criam um ambiente calmante para seu cão, e 
você pode até mesmo diluí-las e aplicá-las topicamente 
para ajudar a acalmá-lo.

Os óleos essenciais podem ajudar a manter as pragas 
longe do meu cão?
Gerânio ou alecrim são escolhas excelentes para ajudar a 
manter algumas pragas longe de seu filhote.

Como aplico óleos essenciais no meu cão?
Alguns lugares-chave são excelentes para a aplicação 
tópica de óleos essenciais: parte superior da cabeça, 
pescoço, tronco, nádega ou abdômen. A maioria dos cães 
não gosta de ter suas patas tocadas, portanto, evite aplicar 
óleos ali. Lembre-se de que queremos tornar o uso de 
óleos essenciais uma experiência positiva para nossos 
animais de estimação. Em geral, a aplicação de óleos 
essenciais pode se tornar um momento de união, e muitos 
animais ficarão ansiosos por esses momentos. Adoro ouvir 
meus clientes relatarem que seus cães vão até eles em 
busca de óleos, os esfrega enquanto eles reaplicam os 
óleos em si mesmos ou se inclinam para a aplicação. 
Esses animais sabem que estão sendo ajudados.
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E se eu não souber qual óleo essencial usar?
Seja qual for o óleo essencial ou mix que você escolher, 
seus animais de estimação podem se beneficiar. A natureza 
complexa dos óleos essenciais puros fornece amplo suporte 
para todo o corpo e realmente não tem erro com o olíbano, 
porque ele oferece muito suporte. É realmente o rei dos 
óleos essenciais.

Quais são algumas medidas de segurança a serem 
consideradas ao usar óleos essenciais com meu cão?
Os cães não são iguais aos humanos, e precisamos tomar 
algumas precauções extras de segurança ao usar óleos 
essenciais ao seu redor. Uma das coisas mais importantes 
a lembrar é evitar a aplicação de óleos “quentes” em seu 
filhote. Alguns óleos quentes para ficar longe são Cassia, 
Canela, Cravo, Tea Tree, Orégano e Tomilho. Existem 
várias alternativas de óleo mais seguras que podem ser 
usadas para obter resultados semelhantes ou melhores. 
Outra dica de segurança para aplicação tópica é nunca 
aplicar óleos essenciais nos canais auditivos ou olhos, pois 
os óleos essenciais são muito potentes para essas áreas 
sensíveis.Ao pensar sobre o uso aromático de óleos 
essenciais, lembre-se de que o olfato de um cachorro é 
milhares de vezes mais sensível do que o nosso, então 
você deve tomar algumas medidas de proteção. Ao difundir 
óleos essenciais em sua casa, faça-o em uma área bem 
ventilada e sempre dê ao seu cão a oportunidade de sair do 
quarto, se desejar. Você também deve prestar atenção ao 
seu animal de estimação e observar quaisquer sinais de

 

desconforto, como letargia, aumento da frequência 
respiratória, respiração ofegante, salivação, apertar os 
olhos ou qualquer outro comportamento que você 
considere incomum em seu cão. Se forem observados 
sinais adversos, desligue o difusor, abra as janelas e 
areje o ambiente.Não importa se você decidir usar óleos 
essenciais topicamente ou aromaticamente (ou ambos) 
com seu cão, eu sei que você verá benefícios incríveis na 
vida do seu animal de estimação, assim como na sua.Eu 
vi uma e outra vez a diferença que esses óleos podem 
fazer para nossos amigos de quatro patas, e espero que 
você tenha a chance de ver o mesmo.

Gerânio ou alecrim são 
escolhas excelentes para 
ajudar a manter algumas 
pragas longe de seu 
filhote.
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Os óleos essenciais dōTERRA não foram formulados especificamente para animais. 
Todas as recomendações são baseadas nas experiências pessoais de um 
veterinário licenciado e não foram testadas em um ambiente clínico. Consulte o seu 
veterinário quanto ao seu animal específico.





3333

John C. Maxwell

Nutrir tem a capacidade 
de transformar a vida 
das pessoas
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Lar

Bem-Vindo 
ao Lar
O lar é fundamental para a história humana. O 
abrigo é necessário para a sobrevivência física, 
mas o desejo por um lar  é mais profundo. Afinal, 
Odisseu não passou 10 anos tentando encontrar 
abrigo. Em todos nós existe uma dor emocional, 
espiritual e psicológica por um lar, por um 
santuário.
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Calmante:

dōTERRA Serenity®

Lavanda

 

 

Edificante:

Lemon

dōTERRA Breathe®

 

 

Aterradora:

dōTERRA Balance®

Frankincense

 

 
Energizante:

Peppermint
Spearmint

 

O Que é o Lar?
O lar pode significar um espaço físico, família e 
relacionamentos, um sentimento de pertença, um 
conceito de si mesmo ou um lugar de segurança. A 
chave para tudo isso é uma sensação de segurança 
consigo mesmo, com seu espaço físico e com seus 
relacionamentos. Qualquer que seja o conceito que 
pareça mais verdadeiro para você, você pode criar 
uma casa para si mesmo.

Criando um Espaço que é Verdadeiramente um 
Lar
Criar um espaço que pareça um lar não precisa ser 
caro ou demorado, mas requer intenção. Se sua casa 
for um cômodo, um apartamento ou uma casa, você 
está no controle desse espaço e é cabe a você 
torná-lo um lugar que o nutre e o protege.

Maya Angelou

A dor pelo lar vive em todos nós, o 
lugar seguro onde podemos 
ir como estamos e não sermos 
questionados.

 

 

 

 

Não importa o dia que você esteja tendo, no momento 
em que você entra em casa, você entra em um 
refúgio. O tempo que você passa lá pode ser 
restaurador e nutritivo, recarregando-o para o dia 
seguinte. Portanto, pense no que você mais valoriza 
em casa. O que faz você se sentir 
nutrido, seguro e rejuvenescido?

Um Ambiente Reconfortante
Para muitos, a aparência e sensação do espaço é 
importante. Ao entrar em uma sala, preste atenção 
em como você se sente. Observe o que você gosta. 
Tente reorganizar os móveis. Pare quando a sala 
parecer um lugar onde você deseja estar. Óleos 
essenciais difundidos que criam a atmosfera de que 
você precisa: calmantes, edificantes, aterradores ou 
energizantes.

Crie a Atmosfera que Deseja em sua Casa.
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Lar

Traga Vida para Sua Casa
Encha sua casa com coisas de que você gosta. Plante um 
jardim de ervas ou uma planta de casa para nutrir e 
apreciar durante todo o ano. Todo mundo anseia por uma 
casa, mas cabe a você decidir como será a sua. Você 
pode torná-la um espaço onde você pode relaxar no final 
do dia. Pode ser um espaço que libera sua criatividade 
para a expressão plena. Sua casa pode ser o lugar onde 
sua família se sente nutrida. É
sua casa e sua escolha.

 

 

 

 

 

Faça dos seus óleos essenciais favoritos uma parte da 
decoração.Mantenha-os onde eles forem mais úteis com 
este útil suporte de óleo DIY. Coloque a base ao lado da 
cama, no banheiro ou na cozinha para que você possa 
alcançar facilmente os óleos que usa com mais 
frequência.

Stand de Óleo Faça Você Mesmo

Materiais necessários:

Madeira:

 + Para o suporte de óleo essencial ilustrado aqui, foi usada 1 x 3 
de amendoeira, cortada no comprimento com um serrote e uma 
caixa de esquadria depois que os furos foram medidos e 
marcados. 
Serra manual, caixa de esquadria, lixa 
Furadeira
Broca para Dobradiça

 +

 +  

Broca Forstner de 1¼ polegada para frascos de 15 mL 
Broca Forstner de 1 polegada para frascos de 10 mL 
ou frasco de névoa dōTERRA de 27 mL

 Instruções:

1. Determine o tamanho e o número desejados de 
orifícios e o layout para os frascos de óleo essencial e 
marque os centros de cada um. Lembre-se, ao medir, de 
incluir a distância desejada entre cada orifício.

2. Prenda a madeira na superfície com grampos, 
ajustando conforme necessário para cada furo.

3. Com a broca Forstner presa à furadeira, coloque a 
ponta da broca no meio de sua marca central e faça os 
furos. Use fita ou uma marca na broca para uma 
profundidade consistente. Comece e pare várias vezes 
enquanto perfura para manter a temperatura de fricção 
baixa e evitar queimar a madeira ou a broca.

4. Assim que todos os furos estiverem feitos, lixe as 
bordas e aplique uma camada de óleo para selar a 
madeira.



 dōTERRA Balance e
Sabonete em Barra Spa 
Balance 

 

 

O aroma fresco e amadeirado do Mix Aterrador 

DōTERRA Balance  torna-o um óleo essencial 

perfeito para momentos de estresse diário e 

temporário. Esta mistura cria uma atmosfera 

tranquila e relaxante. Assim como as árvores 

profundamente enraizadas das quais se originam, o 

olíbano, o abeto e o Ho Wood são particularmente 

conhecidos por seus aromas de base. 

Blue Chamomile, Blue Tansy e Osmanthus iluminam 

o aroma, trazendo um toque calmante e 

reconfortante para qualquer situação.A novíssima 

barra de banho dōTERRA Spa Balance traz essas 

propriedades incríveis à sua rotina diária. 

Além dos óleos essenciais calmantes para a pele, a 

barra de sabonete preto africano combina manteiga 

de karité, coco, girassol, óleo de palmiste e casca de 

cacau. O resultado é uma barra de banho que deixa 

sua pele limpa, macia e refrescada.

Ingredientes neste mix:
Spruce Leaf, Ho Wood Leaf, Frankincense 

Resin,Folha de abeto, folha de madeira Ho, resina de 

olíbano, flor de tansy azul, flor de camomila azul e 

flor de Osmanthus

Muitos dos óleos essenciais nesta 
mistura foram usados por milhares 
de anos para trazer harmonia de 
maneira geral.

 +

 +

 +  

  

 +  

Como Usar dōTERRA Balance

Aplique no início do dia na planta dos pés. 

Passe nos pulsos ou pescoço.

Divirta-se em seu carro durante viagens rodoviárias para 

criar um ambiente relaxante e relaxante.

Como Usar o Sabonete em Barra Spa dōTERRA 
Balance   
+ Esfregue até formar uma espuma rica durante o banho 

matinal para começar o dia com um aroma calmante.

Use enquanto dá banho em seus filhos antes da hora 
de dormir para ajudar a encerrar o dia.

Balance®

dōTERRA

Fato Legal



Cuide de Si Mesma 
Naturalmente em 
Qualquer Idade

O corpo humano é incrível. Ele nos conduz através das alegrias e tristezas 
da vida - através do bem-estar, perda, mudança e crescimento em todas as 
idades. Mostre ao seu corpo alguma gratidão, nutrindo-o com amor e 
atenção. Amar e servir aos outros se torna mais fácil quando você está 
amando e servindo a si mesmo.

Seu corpo é sábio. Ele quer se sentir melhor. Ajude o 
processo intuitivo de seu corpo incorporando produtos 
naturais de alta qualidade em sua rotina diária de beleza. 
Conte com a Veráge® Skin Care Collection para hidratar 
e melhorar a textura da pele. Use Yarrow | Pom, que 
contém óleo essencial de flor de mil-folhas e óleo 
calmante de semente de romã prensado a frio, para 
fornecer conforto e uma aparência jovem à sua pele. A 
aplicação tópica consistente desta dupla calmante, reduz 
o aparecimento de manchas e acalma a pele irritada.

Você também pode aplicar uma camada fina do Mix
Anti-envelhecimento Immortelle para ajudar a atenuar o 
aparecimento de linhas finas e rugas.Massageie essa 
manteiga corporal batida diariamente na pele áspera e 
rachada, concentrando-se nos calcanhares e nos 
cotovelos. Manter a pele hidratada não só fará você 
brilhar, como também ajudará a atenuar a aparência de 
imperfeições da pele.

Beleza
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Manteiga Corporal
Ingredientes:

½ xícara de manteiga de karité
½ xícara de manteiga de cacau
½ xícara de óleo de coco
½ xícara de óleo de coco fracionado
30 gotas de óleos essenciais dōTERRA®

(Sândalo  Olíbano Gerânio e Lavanda são , ,
uma boa mistura)

 Instruções:
1. Derreta a manteiga de karité, a manteiga de cacau, o óleo de 
coco e o óleo de coco fracionado em banho-maria.

2. Mexa a cada poucos minutos até que os ingredientes 
derretam e a mistura fique homogênea (cerca de 10–15 
minutos).

3. Depois que tudo estiver derretido, retire do fogo e deixe 
esfriar por até 10 minutos, em seguida, adicione os óleos 
essenciais desejados.

4. Uma vez que os óleos essenciais forem adicionados, 
deixe-os descansar em um lugar fresco (como na geladeira) até 
que esteja firme.

5. Depois de endurecer, retire da geladeira e bata com uma 
batedeira, aumentando lentamente a velocidade até que a loção 
fique clara e fofa (cerca de três a cinco minutos).

Nota: guarde esta mistura em uma jarra de vidro e mantenha 
em local fresco. Se necessário, afofe novamente a manteiga 
corporal batendo com uma batedeira até a consistência 
desejada.

Os óleos cítricos podem causar fotossensibilidade, então não 
recomendamos usá-los se você planeja ficar sob a luz solar 
direta ou raios UV após a aplicação tópica.



Beleza

 

Estresse e preocupação podem causar estragos na saúde 
geral do seu corpo, não importa sua idade. Reserve um tempo 
para você mesmo para fazer as coisas que você ama: tomar 
banho, ler um livro, dar uma longa caminhada, ligar para um 
amigo, cozinhar para sua família ou meditar. Incorpore 
Copaiba Cápsulas em sua rotina de vitaminas para ajudar a 
acalmar e apoiar seu sistema nervoso ou Adaptiv®

Cápsulas para melhorar seu humor e ajudar a melhorar seu 
estado de espírito. * Difunda Adaptiv para um ambiente 
calmante e tranquilo. Esses atos simples de autocuidado 
tornarão seus dias mais brilhantes e ajudarão a liberar a 
tensão e os sentimentos negativos. Mostre um pouco de amor 
ao seu cabelo, adaptando sua rotina de tratamento capilar para 
beneficiá-lo em cada fase da vida. Mudanças nos hormônios, 
qualquer que seja a causa, podem resultar em cabelos ralos ou 
quebradiços. Dedique alguns minutos extras em sua rotina 
capilar para a hidratação.

5 gotas

Cedarwood

3 gotas

Lavender

2 gotas

Frankincense

Mix de Harmonia Geral

A maioria das mulheres luta contra a autoaceitação. É 
humano comparar-se com os outros ou desejar voltar no 
tempo. Resista à tentação de insistir em suas falhas e use 
declarações de auto-afirmação para mostrar gratidão pelas 
forças de seu corpo, sejam elas quais forem. Se você sentir 
que está começando a pensar negativamente, repita frases 
como "Eu sou digno(a) de amor e alegria" ou "Eu amo e 
aceito minhas falhas". Aplique dōTERRA Balance® em seus 
pulsos, pescoço e parte inferior das costas para estimular a 
harmonia geral da mente e do corpo. Pensar positivamente 
sobre si mesmo(a) é uma ferramenta poderosa para se ser 
o seu melhor.

Reserve um tempo para 
fazer as coisas que você 
ama: tomar banho, ler um 
livro, dar uma longa 
caminhada, ligar para um 
amigo, cozinhar para sua 
família ou meditar.

* Estas declarações não foram avaliadas pela Food and Drug Administration. Este 
produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.
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Mente e Humor

Ferramentas poderosas que você
pode usar para criar um ambiente   
edificante que o ajude a se sentir 
centrado, não importa o que a vida 

coloque em seu caminho.

Como Funciona
Cada Programa de Bem-Estar possui três kits que são 
entregues automaticamente na sua porta. Os kits se 
complementam, de modo que à medida que você se 
familiariza com o uso de óleos essenciais, você receberá

Alívio
Tudo o que você precisa 

  para dar suporte aos 
músculos e articulações 

enquanto se esforça para 
ficar mais forte e mais 

saudável.

Viver uma vida ótima e saudável começa com o controle de sua saúde e bem-estar. As 
coleções de Programas de Bem-Estar com curadoria tornam incrivelmente fácil usar óleos 
essenciais e produtos com infusão de óleo todos os dias. Com três faixas distintas de 
produto, você pode escolher quais benefícios deseja enfatizar desde o início.

novos produtos para incorporar à sua rotina de 
bem-estar. Tudo o que você precisa fazer é escolher um 
programa, e você estará empenhado nos próximos 90 
dias e além.

Produtos de Uso 
Diário para 
Benefícios Máximos

 

Imunidade
Oferece uma seleção de 
produtos projetados para 

apoiar e 
fortalecer seu sistema 

imunológico, manter seu 
ambiente limpo e proteger 

sua casa.
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A mudança de cor das folhas traz um alívio 
bem-vindo do calor escaldante do verão. É hora de 
trocar a toalha de praia pelo gorro e aproveitar o ar 
fresco do outono. Uma caminhada com a família e 
amigos, ou uma partida de futebol americano com as 
crianças é o precursor perfeito para uma refeição 
deliciosa, então não deixe de guardar sua 
churrasqueira.

Aumente o seu paladar com algumas receitas 
saborosas com infusão de óleo essencial neste outono. 
Eles com certeza vão deixar todos com água na boca e 
manter você e sua família saudáveis e fortes durante o 
inverno.

A Comida
Quando você pensa em grelhar, o que vem à mente 
imediatamente são hambúrgueres, frango e bife, certo? Um 
ponto de partida natural e delicioso, mas não é o único lugar 
onde você pode ir com um grill. Mais opções e 
oportunidades vêm com a colheita do outono. Conforme as 
folhas caem no chão e o mundo se prepara para hibernar, é 
um momento fantástico para aproveitar as frutas e vegetais 
da estação. Algumas dessas opções deliciosas podem ser 
aquelas que você nunca pensou em experimentar uma 
grelha antes, mas deveria:

 

 

A lista de frutas e vegetais saudáveis e dignos do grill continua. O 
que quer que você decida fazer, certifique-se de incluir os 
melhores óleos essenciais para cozinhar ao ar livre: Laranja 
Selvagem e Limão para um aumento de sabor cítrico, Orégano e 
Alecrim para as delícias herbáceas e Hortelã-pimenta e Hortelã 
para um sabor de cortesia. Lembre-se de que os óleos essenciais 
são poderosos, então um pouco já ajuda muito!

Maçãs

Abóboras

Abobrinhas

Cenouras

Batatas

Alho-poró

Aumente Sua 
Habilidade
no Grill
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Ao grelhar com proteína em mente, esta marinada acertará 
no seu corte de carne favorito, especialmente bife:

Marinada Rocky Mountain 
Ingredientes:

½ xícara de aminoácidos de coco ou molho de soja
¾ xícara de azeite de oliva ou vegetal
1 colher de chá de alho picado
1 colher de sopa de cebola seca
1 colher de sopa de suco de limão
1 gota de óleo de gengibre
2 gotas de óleo de limão
1 gota de óleo de pimenta do reino

Instruções:

Misture todos os ingredientes em uma tigela de vidro. 
Quanto mais tempo você deixar a carne marinar, mais sabor 
você terá. Esperar em torno de 8–24 horas. Para um pouco 
mais, cubra levemente o pão sírio e seus vegetais favoritos 
de outono com azeite de oliva. Salpique os vegetais com sal 
e pimenta e, trabalhando aos poucos, grelhe até ficarem 
macios e ligeiramente carbonizados. Fique atento ao grelhar 
o pão sírio, pois leva apenas 30-45 segundos de cada lado. 
Em seguida, prepare este delicioso hummus e divirta-se 
com ele.

Hummus sem Complicações
Ingredientes:

1 lata (15 onças) de grãos-de-bico, escorridos, mas com o 
líquido guardado
1 colher de sopa de suco de limão
1 colher de sopa de azeite
1 colher de chá de alho picado
Sal e pimenta a gosto
2 gotas (ou a gosto) de óleo de gergelim
1 gota de óleo de limão

Instruções:

Em um processador de alimentos, misture o grão de bico, o 
suco de limão, o azeite, o alho, o sal, a pimenta, o óleo de 
gergelim e o óleo de limão. Adicione o líquido de grão de 
bico guardado, misturando até atingir a consistência 
desejada.
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A Família
Preparar e comer alimentos saborosos e nutritivos é apenas 
parte do que torna grelhar uma atividade tão maravilhosa e que 
vale a pena, especialmente no outono. Com este tipo de 
comida, chega o tempo em família ao ar livre, quando o ar 
fresco é convidativo. À medida que as carnes e os vegetais 
ficam bronzeados, você pode usar o tempo de cozimento para 
quase tudo. Pule em uma pilha de folhas, discuta os planos para 
o Dia das Bruxas e o Dia de Ação de Graças, pinte pinhas, 
brinque com maçãs (que não estão na grelha) ou divirta-se em 
uma caça ao tesouro. Personalize seus planos para sua família, 
mas o que quer que você decida fazer, certifique-se de que seja 
algo em que todos possam participar.

 Churrasqueiras são ótimas para cultivar o vínculo familiar, 
então certifique-se de aproveitar a atmosfera e estimular o 
apetite. Embale seu Deep Blue® Rub para ajudar com qualquer 
esforço físico e o Tamer® para após o grande banquete. Não 
deixe esta temporada de outono passar sem aventuras 
saudáveis ao ar livre na companhia de entes queridos com 
barrigas cheias de alimentos grelhados saudáveis. Mesmo 
quando as cores externas começam a mudar, ainda há tempo 
de sobra para aumentar suas habilidades no grill.

Personalize seus planos para sua 
família, mas o que quer que você 
decida fazer, certifique-se de que 
seja algo de que que todos 
possam participar.
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Mixes para Difusor

Pumpkin Spice

3 gotas Clove

3 gotas Cinnamon

3 gotas dōTERRA On Guard®

2 gotas Wild Orange

Rosy Cheeks

2 gotas Citrus Bliss®

3 gotas Holiday Joy™

2 gotas dōTERRA Breathe®

Grateful

1 gota Ginger

1 gota Cinnamon

2 gotas Coriander

1 gota Clove

 Mixes
para Difundir 
nos Feriados

Cada motivo de celebração traz uma mistura 
única de cheiros cheios de memórias do 
passado e esperança para o futuro. Da 
ansiosa antecipação de uma noite 
assustadora de truques e goblins, ao primeiro 
beijo de amor. Traga o cheiro da estação para 
qualquer espaço com essas combinações 
difusoras festivas.
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Resolutions

2 gotas Slim & Sassy®

2 gotas Wild Orange

Cupid’s Kiss

3 gotas Cinnamon

2 gotas Black Pepper

2 gotas Citrus Bliss

1 gota Patchouli

Shamrock

2 gotas Bergamot

2 gotas Lime
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Sarah Clevenger

Um sonho não morre porque não tem 
verdade. Ele morre porque você 
não o alimenta.
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Keri Byrum
Tendo sido criada em uma fazenda em Cedar Falls, Iowa, Keri 
sempre gostou e se interessou por cultivar coisas. Quando ela 
foi para a faculdade, ela se formou em biologia e trabalhou na 
estufa do campus. Depois de obter seu diploma de graduação, 
Keri fez pós-graduação na Universidade de Delaware, 
estudando e trabalhando nos belos Jardins Longwood. A partir 
daí, ela trabalhou como especialista em horticultura em 
parques temáticos em Orlando e depois se tornou a diretora 
assistente de um jardim público.

Mudança de Vida
Após 12 anos na Flórida, o ponto de inflexão de Keri chegou. 
Como diz Keri: “Um dia, meu marido me disse: ‘Acho que 
devemos nos mudar para Iowa e assumir os negócios de seu 
pai.' E eu pensei que era uma piada! Eu disse: ‘O que você 
quer dizer com mudança para Iowa?’ Mas nós conversamos 
sobre isso e decidimos dar esse salto.” Então, eles voltaram 
para a fazenda onde Keri cresceu e logo depois descobriram 
que um bebê estava a caminho. Keri e seu marido chamam 
isso carinhosamente de mudança de vida. Foi nesse período 
de sua vida que Keri começou a se interessar por óleos 
essenciais. Ao antecipar o nascimento do filho, encontrar 
soluções simples que também fossem naturais e seguras de 
repente parecia mais importante do que nunca.

 Nutrido
pela Natureza
Quando recuamos e refletimos 
sobre a vida, podemos reconhecer 
pontos de inflexão. Os defensores 
do bem-estar, Keri Byrum e Joyce 
Konstantinow, experimentaram o 
mesmo momento decisivo em suas 
vidas: o retorno às fazendas em 
que foram criados. Para ambos, 
isso floresceu em um estilo de vida 
de nutrir e ser nutrido pela Terra 
que chamamos de lar.
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Aprendendo a Cultivar
Este ano, o filho de dois anos e meio de 
Keri tem dois pés de tomate, que ele é 
responsável por regar e nutrir. Participar 
da horta da família quando criança é 
onde Keri acredita ter adquirido seu amor 
pelas plantas. Sua avó deixaria Keri 
ajudar a cuidar do jardim. Ao ver e provar 
as frutas (e vegetais) de seu trabalho, ela 
se apaixonou por cultivar. Keri sente que 
aprender a apreciar a jardinagem 
funciona da mesma forma para qualquer 
pessoa. 

Depois de colher as recompensas de 
cultivar uma planta - vendo as flores se 
abrindo e a fruta virgem, você se 
apaixona pelo processo. Trabalhar com 
plantas, estar no solo, cultivar coisas 
vivas - essas atividades cultivam uma 
conexão especial com o meio ambiente, 
bem como criam uma apreciação pelos 
recursos e dádivas da terra. Keri diz: 
“Adoro ver as coisas crescerem. Cada 
vez que um novo pintinho nasce, fico tão 
animado quanto da primeira vez. ”

Keri recomenda 
sempre começar 
pequeno.

 Por exemplo, compre uma planta de manjericão e 
coloque-a em uma janela ensolarada de sua casa. 
Em breve você vai adorar ter manjericão fresco para 
cozinhar e pode até estar pronto, com o tempo, para 
adicionar mais algumas ervas à janela ensolarada. 
Assim que tiver entendido isso, você pode passar 
para algumas caixas de cultivo ou talvez um pequeno 
jardim. Não há um cronograma definido para 
aprender a jardinar. 

Você pode aprender tão rápido ou lentamente quanto 
funcionar para você. O que acontece quando você 
sai de férias ou se esquece de regar o manjericão e 
ele morre? Compre outro! “Há tantas coisas pelas 
quais nos preocupamos e nos sentimos culpados na 
vida”, diz Keri. “Matar uma planta não deve ser uma 
delas. Eu também mato plantas - só não me sinto tão 
mal com isso! Use isso como uma desculpa para 
comprar algo novo e tentar novamente.”



Usando flores, plantas, decoração de jardim e óleos 
essenciais, Joyce transformou a casa da fazenda e o celeiro 
em santuários que nutrem a alma. No porão, ela tem uma 
oficina especial de jardinagem. “Jardinar é minha terapia”, 
diz Joyce. “Apoia o bem-estar físico e emocional.” Em sua 
varanda, ela hospeda conversas sobre óleos. Na casa de 
fazenda e celeiro reformados, Joyce dá aulas de óleo 
essencial. Ela hospeda grupos de petróleo e treinamentos 
nesses espaços convidativos.

A jardinagem 
é minha terapia.
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Joyce Konstantinow
Assim como Keri, Joyce cresceu em uma fazenda. Seu caminho 
de volta à fazenda também é uma história. Uma de 10 filhos, 
Joyce foi criado em uma fazenda de gado leiteiro em Illinois. 
Além dos animais, sua família também preencheu seus 100 
acres com um enorme jardim, enormes pomares e muitas flores 
e plantas diferentes.

52 Anos de Flores
Por 52 anos, Joyce foi uma designer floral de varejo. Então, em 
1998, seu marido Peter ficou doente. Então, ela fechou sua loja 
e juntos voltaram para a fazenda de sua infância. Muitos dos 
irmãos de Joyce agora eram seus vizinhos, e sua mãe ainda 
morava na fazenda. Estar rodeada pela natureza e pela família 
era exatamente o ambiente de apoio e nutrição 
de que precisavam.

Ponto de Inflexão
Quando o marido de Joyce faleceu, foi um ponto de virada por si 
só. Pouco tempo depois, sua mãe foi diagnosticada com uma 
condição terminal e teve seis meses de vida. A vida de Joyce 
realmente virou de cabeça para baixo. Ela teve que aprender 
como administrar um estilo de vida sozinha, ao mesmo tempo 
em que servia como a principal cuidadora de sua mãe. Foi há 
menos de cinco anos que todos esses eventos de vida 
coincidiram. Joyce se aposentou do design floral e começou a 
cuidar de sua mãe em tempo integral. Nessa época de 
turbulência foi quando Joyce descobriu os óleos essenciais. Ela 
sempre foi inclinada a buscar soluções naturais, e usar óleos 
essenciais era algo intuitivo para ela. Joyce usava os óleos para 
confortar sua mãe, bem como para sustentar e cuidar de si 
mesma.

Criando um Santuário
Depois de quase dois anos, a mãe de Joyce faleceu, marcando 
o início de outra etapa na jornada de vida de Joyce. Olhando ao
redor em seu ambiente e arredores, ela viu potencial na
fazenda da família para se tornar um lugar de nutrição e
conforto para ela e outras pessoas em sua comunidade.
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Nutrindo a Alma
Para Joyce e Keri, a vida os levou a uma curiosa jornada de 
volta às fazendas de sua infância. Este caminho de volta 
aos acres de plantas, natureza e vida pode parecer 
diferente do seu, mas encontrar mais concentração, 
nutrição e vitalidade por meio da natureza não requer uma 
fazenda. Olhe ao seu redor - onde está a natureza? É uma 
planta no parapeito das janelas? Seu quintal? Um parque 
local? Encontre-o e alimente-o, e ele retribuirá o favor.

Dicas da Joyce para o Uso 
dos Óleos Essenciais em 
seu Jardim 

Peppermint: Coloque várias gotas em algumas 
bolas de algodão. Coloque-as ao redor do jardim para 
ajudar a afastar as pragas.

Em uma garrafa de spray de 120 ml, adicione 10 
gotas, bem como duas colheres de chá de 
hamamélis. Complete com água destilada. Borrife na 
nuca para uma sensação de resfriamento.

Tea Tree: Em um borrifador de vidro, misture 10 
gotas com um copo de água. Use para limpar potes e 
ferramentas de jardinagem. Aplique com óleo 
essencial de lavanda nas irritações da pele. Faça uma 
garrafa giratória dos dois óleos com óleo de coco 
fracionado para facilitar o uso.

 

 

 

 

Gerânio: Faça um sabonete esfoliante e 
suave como a seda que seja perfeito para 
depois de pintar ou fazer trabalhos 
manuais, como o sabonete de jardinagem 
de Joyce:

½ xícara de sabão de Castela sem 
perfume
2 colheres de sopa de óleo de coco 
fracionado
1 colher de chá de vitamina E
½ xícara de açúcar branco
15 gotas de óleo essencial de gerânio

Limão: Mergulhe frutas e vegetais frescos 
do jardim em água fria com três a cinco 
gotas.
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 Levante sua
Guarda 

 

  

 

Apresentando a dōTERRA
On Guard™  Wipes
Aproveitar o poder de limpeza da dōTERRA On Guard 
nunca foi tão fácil! Os novos lenços dōTERRA On Guard 
podem limpar suas mãos de forma rápida, eficaz e natural. 
Guarde-os no carro ou leve-os consigo para as atividades 
do dia-a-dia.

  

 

Novíssimo On Guard®

Pasta de Dente Clareadora Natural
Este favorito da família está melhor do que nunca com uma 
fórmula totalmente nova. Nosso creme dental branqueador On 
Guard ajuda a limpar os dentes, reduzir a placa bacteriana e 
branquear os dentes com agentes de polimento suaves. 
Obtenha os resultados desejados com os ingredientes naturais 
que você adora.



dōTERRA Healing Hands Foundation®

O Efeito de Ondulação
Após o Resgate:

Quando Marie* atravessou os portões da casa secreta da Rapha 
International, ela não sabia o que seu futuro reservaria. Ela tinha 
passado por muito. Marie foi retirada de sua família e comunidade, 
privada de seus direitos humanos básicos e explorada sexualmente. 
Ninguém nunca perguntou o que ela queria na vida. Agora, depois 
de ser resgatada do tráfico sexual e entrar em uma instituição de 
pós-tratamento, ela aprendeu que tem uma voz e que pode escolher 
como quer que sua vida seja.
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Durante seu tempo na Rapha, Marie foi a peça-chave de sua 
própria equipe de gerenciamento de casos. Junto com uma 
assistente social, conselheira e professora, ela criou um plano 
para seu futuro. Uma grande parte disso foi entender seus 
direitos e obter atualizações imediatas sobre o processo legal 
contra a pessoa que a vendeu. O traficante dela era 
extremamente perigoso, e o caso contra ele gerou grande 
interesse da mídia. Ela até recebeu ameaças contra sua vida. 
“Nossa equipe foi absolutamente valente em seus esforços para 
mantê-la segura”, lembra Stephanie Freed, cofundadora da 
Rapha International. “Assim que começamos a lutar nos 
tribunais, a segurança se torna muito importante.”

Rapha International
A Rapha International, fundada em 2003, é líder no tratamento 
de sobreviventes de tráfico sexual infantil. Eles fazem parceria 
com governos locais, polícia e organizações de serviço social 
para cuidar de meninas exploradas e capacitar as comunidades 
para lutar contra o tráfico sexual. Atualmente, a Rapha possui 
quatro instalações localizadas na Tailândia, Camboja e Haiti. 
Cada campus pode cuidar de até 50 meninas em um 
determinado momento. Só no ano passado, a equipe prestou 
mais de 1,1 milhão de horas de atendimento a sobreviventes do 
tráfico.

Uma vez que uma menina entra em Rapha, é tentador e 
reconfortante imaginar que o primeiro dia delas no centro de 
pós-tratamento é feliz. Contudo, a realidade é, infelizmente, 
frequentemente diferente. “Para muitas meninas, este é um dia 
assustador”, explica Stephanie.“ Eles não sabem mais como 
confiar, então começamos a construir essa confiança desde 
nossa primeira interação, mostrando a eles como cuidaremos 
deles. Mostramos a elas onde serão alimentadas todos os dias, 
independentemente de seu comportamento. Mostramos a cama 
delas e garantimos que a cama é apenas para dormir, não para 
"trabalhar". E damos a elas suas próprias roupas e sapatos. 
Para  maioria, elas vêm sem nada, e nós as ajudamos a 
entender que suas necessidades são importantes para nós; 
vamos atender a essas necessidades de forma consistente.”

 

 

Curando Corações Feridos
O objetivo da Rapha International é ajudar as meninas a 
reentrar em segurança em suas comunidades e viver 
suas vidas em liberdade sustentável. Para conseguir 
isso, eles se concentram em quatro coisas principais:

1. Segurança e cuidados básicos - Muitas meninas 
chegam significativamente desnutridas e carentes. 
Atender às suas necessidades básicas é o primeiro 
passo. Além disso, mantê-las seguras é uma alta 
prioridade, uma vez que muitos de seus agressores 
ainda estão nas ruas. Guardas de segurança altamente 
treinados estão no local o dia todo, todos os dias.

2. Aconselhamento e medicina - A Rapha trabalha muito 
para cuidar das necessidades emocionais e físicas de 
suas crianças. Como Stephanie explica: “Estes são 
corações e corpos feridos passando por nossos 
portões”.
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Fundação dōTERRA Healing Hands®

3. Educação e treinamento
A Rapha sabe que ajudar as meninas com educação e 
treinamento profissional as prepara para quebrar o ciclo de 
pobreza geracional - para elas e suas famílias.

4. Trabalho social e defesa legal
Sempre que a Rapha pode ajudar a processar um caso, eles 
o fazem. “Queremos que nossas meninas saibam que vale a 
pena lutar por elas”, diz Stephanie. “E queremos mostrar que 
existem consequências para o abuso de crianças.” A Rapha 
International busca fornecer atendimento da mais alta 
qualidade em todos os níveis. Todos, desde professores a 
guardas de segurança, são treinados em atendimento a 
traumas. Quando uma criança age por causa do que viveu, 
toda a equipe entende e pode ajudar a atender às suas 
necessidades emocionais. Nenhuma criança é muito difícil e 
nenhum caso é muito complicado. A Dra. Anne Wairepo, a 
diretora executiva da Fundação dōTERRA Healing Hands®, 
explica por que a Rapha International é uma organização tão 
poderosa: “Posso realmente dizer que em cada centro de 
pós-tratamento da Rapha, eles amam cada criança e veem 
seu valor individual inerente. Eles capacitam as meninas que 
enfrentaram traumas extremos a compreender seu grande 
valor e, por fim, a viver em segurança e liberdade. Eles estão 
fazendo uma diferença real e duradoura para aqueles que a 
sociedade tem explorado. A Fundação dōTERRA Healing 
Hands tem a honra de fazer parte do incrível trabalho que 
está acontecendo nesses países.”

 

Curando com a ajuda da dōTERRA
Um passo importante para ajudar essas meninas a curar seu 
trauma é permitir que elas o expressem. Fazer isso pode ser 
difícil para muitas meninas, muitas vezes devido ao fato de 
serem tão jovens e o trauma, tão extremo, elas 
simplesmente não têm as palavras. Mesmo que elas queiram 
falar sobre isso, elas não conseguem. Mas, para começar a 
lidar com seu trauma, é fundamental que elas sejam capazes 
de expressá-lo. Para facilitar essa expressão, a Rapha 
International e a Fundação dōTERRA Healings Hands 
criaram um centro de  arte-terapia no centro de 
pós-tratamento da Tailândia. Este lindo espaço é um lugar 
seguro para as meninas contarem suas histórias. Eles 
podem desenhar, representar ou fazer qualquer outra coisa 
que precisem para começar a se abrir. Quando elas 
conseguem fazer isso, começam a se curar. Desde a 
abertura do centro de arte, centenas de meninas puderam 
expressar sua tristeza, raiva, dor e esperança.

Ondulações da Mudança
“A missão abrangente da Fundação dōTERRA Healing Hands 
é acabar com o sofrimento e trazer cura e esperança para as 
pessoas que mais precisam”, explica Mark Wolfert, Executivo 
Fundador da dōTERRA. Essa missão se alinha perfeitamente 
com a da Rapha. Cada criança que entra em uma de suas 
instalações de pós-tratamento começa sua recuperação e 
pode contar com artifícios para mudar não apenas sua 
própria vida, mas também a vida de inúmeras outras 
pessoas.
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“Somos genuinamente gratos pela Fundação dōTERRA 
Healing Hands. Juntos, estamos jogando pedras na água e 
criando ondas que se transformarão em ondas de 
mudança”, diz Stephanie. “Às vezes me pergunto se os 
defensores do bem-estar sabem a diferença que estão 
fazendo para as crianças. Eu quero que eles saibam que 
eles estão.”As meninas atendidas pela Rapha farão 
grandes mudanças, tornando-se vozes fortes enquanto 
defendem o bem-estar e a segurança de outras crianças 
nas gerações vindouras. Há muita esperança para essas 
crianças. Não apenas espero que possam viver suas vidas 
em liberdade, mas também que causem um impacto no 
mundo. O efeito cascata dessas meninas nunca pode ser 
medido, e o investimento nelas será reembolsado cem 
vezes.

Olhando para o Futuro
Quando Marie atravessou os portões da Rapha 
International, ela não sabia que tinha uma escolha em seu 
futuro. Demorou e teve paciência para perceber que estava 
no controle de sua vida. Assim que o fez, ela sabia 
exatamente o que queria: se tornar uma advogada e lutar 
pela segurança e liberdade das crianças em seu país. Hoje, 
Marie está se preparando para entrar na universidade. 
* O nome foi alterado.

A Fundação dōTERRA Healing Hands está 
comemorando 10 anos fazendo a diferença!

       Desde o início, queríamos 
estabelecer um padrão de doação significativa e 
sustentada dentro da dōTERRA, e a Fundação 
dōTERRA Healing Hands atende a esse 
chamado. Nada do que conseguimos realizar nos 
últimos 10 anos seria possível sem a 
generosidade de nossos defensores do 
bem-estar, clientes e funcionários que se 
engajaram ativamente na missão da fundação de 
fazer mudanças positivas. Sua lealdade e crença 
nesta missão causaram um impacto incrível. Cada 
ato de bondade contribui para mudar o mundo, 
uma gota, uma pessoa, uma comunidade de cada 
vez.
—   Mark Wolfert, Executivo Fundador da dōTERRA



A Força da doTERRA



61

A Força da

dōTERRA
Somos mais do que apenas uma empresa de óleos 
essenciais. Somos uma família global de cultivadores, 
colhedores, destiladores, cientistas, profissionais, 
defensores da mudança e você. A Força da dōTERRA é 
mais do que nosso compromisso em buscar os óleos mais 
puros do planeta. Nossa força é nosso compromisso com 
você e todos os outros indivíduos em nossa família global. 
Porque todos nós merecemos nos sentir fortalecidos e 
fortes.
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É Preciso Força para Buscar o que é Puro
Com óleos essenciais, pureza significa que você recebe todos 
os benefícios naturais da planta. Na dōTERRA, pureza 
também significa práticas comerciais puras, fornecimento 
sustentável e intenções puras. Onde e como uma planta 
cresce influencia os benefícios que você obtém dela. O 
olíbano prospera na miséria, com ventos fortes e solo seco. A 
lavanda precisa de chuva suave e sol quente. É por isso que 
fazemos um esforço extra para obter plantas de óleos 
essenciais onde eles crescem melhor. Nem toda empresa está 
disposta a fazer tudo para garantir que cada frasco de 
óleo essencial seja puro, ético, natural ou poderoso para você e 
seus entes queridos. A história por trás do frasco de olíbano na 
página 4, testemunha o compromisso da dōTERRA com a 
sustentabilidade, pureza e origem. Este é o nosso compromisso, 
para que você possa desfrutar de óleos essenciais elaborados 
com os mais elevados padrões de qualidade.

 É Preciso Força para Nutrir sua Família 
Quando Eles Mais Precisam
Por estarmos envolvidos em cada etapa do processo e nunca 
cortar atalhos, podemos dizer com segurança e definitivamente 
que os óleos essenciais da dōTERRA são certificados pelo 
CPTG Certified Pure Tested Grade®. As dezenas de testes 
realizados em cada lote de óleo são as etapas finais que 
realizamos para garantir que nossos óleos estejam livres de 
qualquer adulteração ou contaminação. Quando você 
experimenta o poder de óleos potentes, poderosos e não 
adulterados, você percebe a diferença - você percebe que a 
pureza é importante. Com tantos produtos no mercado, 
queremos que você se sinta confiante de que possui óleos 
essenciais que realmente funcionam - soluções naturais com as 
quais você pode contar. Afinal, quando se trata de cuidar de sua 
família, sabemos que você deseja o melhor apoio possível. O 
recurso Saúde e Bem-Estar, “Viva sua Melhor Vida” na página 
16 oferece maneiras poderosas e eficazes de cuidar de si 
mesmo e fazer o mesmo por sua família.

A Força da doTERRA
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É Preciso Força para Mudar o Mundo
A dōTERRA obtém óleos de mais de 45 países - mais da 
metade dos quais podem ser considerados países em 
desenvolvimento. Muitos desses produtores e destiladores 
vivem em comunidades empobrecidas. Eles geralmente não 
têm acesso a recursos básicos como educação, assistência 
médica ou mesmo água potável. Por isso, desde o início, a 
dōTERRA fez do devolver uma parte da sua missão. A 
Fundação dōTERRA Healing Hands® foi criada em 2012 e é 
uma organização sem fins lucrativos 501 (c) (3) que ajuda a 
apoiar projetos de desenvolvimento comunitário em 
comunidades de sourcing. Esses tipos de projetos incluem 
financiamento e construção de escolas, clínicas de saúde, 
instalações de treinamento e sistemas de água potável. A 
fundação também tem parceria com várias organizações para 
apoiar a ajuda humanitária; prevenção, resgate e reabilitação do 
tráfico de pessoas; programas de micro-empréstimos; e 
educação para a higiene feminina. A dōTERRA International 
cobre todos os custos administrativos da fundação, de modo 
que 100 por cento de todas as doações vão diretamente para a 
ajuda.

 

Cada vez que você usa os produtos da dōTERRA, você
não está apenas se beneficiando dos óleos essenciais 
puros, mas também está apoiando um importante 
trabalho humanitário em todo o mundo. Nesta edição, 
você pode aprender mais sobre a história de Marie* e 
como a Fundação dōTERRA Healing Hands apoia as 
iniciativas de empoderamento da Rapha International. 
Encontre “O Efeito de Ondulação” na página 56.

É Preciso Força para Ser Diferente. Descubra a 
Diferença da dōTERRA por Si Mesmo(a).
É preciso ter força para nunca vacilar na busca pela 
pureza. É preciso força para oferecer uma eficácia com a 
qual você pode contar. É preciso força para capacitar 
comunidades inteiras de pessoas ao redor do mundo 
para descobrir sua própria força. Experimente a força da 
dōTERRA por si mesmo(a) e veja como óleos essenciais 
puros, eficazes e de origem responsável podem fazer 
toda a diferença.



dōTERRA

Lifelong  
Vitality  Pack®

Todos nós queremos melhor saúde e bem-estar, e o dōTERRA 
Lifelong Vitality Pack foi criado exatamente para isso. Juntos,o  
Alpha CRS+ ®, o Microplex VMz® e o xEO Mega® podem 
fornecer um suporte eficaz e natural para seu sistema nervoso, 
função imunológica, metabolismo e muito mais. *

Alpha CRS+®

A verdadeira saúde começa com suas células. O Alpha CRS+ é 
especialmente formulado para apoiar a energia celular, reduzir o 
estresse oxidativo e apoiar a função imunológica celular 
saudável.* E tudo isso é feito com extratos botânicos naturais.*

Microplex VMz®

A dieta moderna não fornece ao nosso corpo as vitaminas e os 
minerais necessários para funcionar da melhor forma. Mas 
MicroplexVMz contém 22 vitaminas e minerais biodisponíveis que 
podem apoiar o crescimento normal, função e manutenção das 
células.* Com este suplemento, você pode ter certeza de que seu 
corpo recebe os nutrientes de que necessita. *

xEO Mega®

Você provavelmente já ouviu muitas coisas maravilhosas que os 
ácidos graxos ômega podem fazer para a saúde articular, 
cardiovascular e cerebral.* Você pode obter tudo isso 
complementando sua dieta com xEO Mega.* Ele contém ácidos 
graxos ômega de origem marinha e terrestre e poderosos óleos 
essenciais, todos para apoiar o seu corpo.*

Sabemos que você sentirá a diferença ao 
usar o Pacote de Vitalidade da dōTERRA - 
tanto que criamos uma garantia de 
devolução do dinheiro em 30 dias. Compre 
o pacote dōTERRA Lifelong Vitality Pack
por meio de nosso programa de
recompensas por fidelidade e use-o por 30
dias. Se não ficar satisfeito, você pode
devolvê-lo por um reembolso total. Não
espere para dar mais um passo importante
em direção à saúde e bem-estar!

 

Como Usar:
Tome 4 cápsulas de xEO Mega, Microplex VMz,and 
Alpha CRS+ capsules each por dia após uma 
refeição.

*Estas declarações não foram avaliadas pela Food and Drug Administration. Este 
produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

Holofote do
Óleo Essencial
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