
Gerânio o óleo essencial 
que desperta o amor 

universal.



A flor é a mais perfeita manifestação do mundo vegetal. Cada árvore, planta, 
flor ou pedra possui seus próprios dons, talentos e capacidades a serem 
compartilhados.

As antigas tradições fazem uma sábia relação entre esses elementos e os 
planos superiores da existência.

História e mitologia estão repletos de plantas que curam, que embriagam, 
que atraem sorte, amor, equilíbrio, etc. Aos olhos do ser humano, a cor, o 
cheiro, a forma da planta estavam repletos de ecos de outras esferas, sinais 
visíveis de um possível contato com planos sutis.

A cooperação da natureza é tão grande, tão farta e preciosa, que se 
fôssemos mais sensíveis entenderíamos todos os pensamentos de Deus 
através dessa harmoniosa manifestação.



Partimos do princípio que somos todos energia e que a elevação dessa 
energia vibracional (que podemos medir em MHz) melhora em todos os 
sentidos a qualidade de vida das pessoas.

Os indivíduos saudáveis ressoam numa faixa entre 62 e 68 megahetz (MHz). 
Pessoas doentes vibram entre 20 e 24 MHz. “Pensamentos negativos podem 
baixar a frequência do corpo em apenas três segundos. Pensamentos 
positivos, em 21 segundos, conseguem elevar essa freqüência ao nível 
ideal”.“Um sistema de medicina que negue ou ignore a existência do 
espírito será incompleto porque exclui o atributo mais importante do ser 
humano, a sua dimensão espiritual” Dr. Richard Gerber.



O Gerânio é uma das plantas que mais 
representa o amor universal. 
Conhecido como o “primo pobre” do óleo 
essencial de rosas por ter seu valor comercial 
mais acessível, ele tem o mesmo efeito do óleo 
de rosas quando inalado e bem próximo quando 
aplicado na pele.



Ao ser aplicado no chakra cardíaco ele desperta o 
amor universal, torna a pessoa mais receptiva e 
vibra na frequência do amor, da gratidão e torna 
uma meditação por exemplo muito mais eficaz.



No organismo humano, os aromas exercem um mecanismo bastante 
peculiar. Ao aspirarmos um óleo essencial, este é absorvido pelos nervos 
olfativos, indo diretamente para o Cérebro, onde atinge a região do 
hipocampo, relacionada ao comportamento, à memória e emoção.

Por esta propriedade, os óleos essenciais são muito indicados no 
tratamento de doenças psicossomáticas, doenças oriundas de distúrbios 
psicológicos.

Atingindo outra região do sistema nervoso, o sistema límbico, os aromas 
seguem para três regiões; o hipotálamo, que controla a agressividade e os 
impulsos motivacionais, entre outros; a glândula pituitária, que tem ação 
direta sobre as glândulas supra-renais e as glândulas sexuais.



Da mesma forma que as plantas, os óleos essenciais considerados a alma 
da planta, possui a capacidade de transformar a vibração do ambiente e das 
pessoas que nele habitam ou frequentam. Cuidadosamente devemos 
escolher o aroma de acordo com seus objetivos e compor a sinergia idel 
para cada ocasião.

1 gota de óleo essencial equivale a 25 xícaras de chá que ele foi extraído.

Eles são compostos por um grande número de substâncias químicas e são 
extraídos por diversos métodos, sendo um dos mais utilizados, a destilação.

O óleo essencial natural é potencialmente rico em compostos, possuindo às 
vezes, mais de 100 elementos em sua composição.



Os óleos essenciais assim como as plantas de maneira geral, tem o poder 
de nos auxiliar no equilíbrio mental, emocional, físico e energético.

O óleo essencial de gerânio a ser utilizado deve ser 100% natural para que 
realmente seja eficaz para o objetivo que quer atingir.

Algumas das ações do Gerânio: problemas de carência afetiva, medo, 
depressão, falta de ânimo (colaborando para o entusiasmo equilibrado). 

“Uma erva é uma medida de delírio, uma porção de êxtase, 

uma pitada de dignidade...é o próprio sonho da Grande Mãe!                      

Marcia Frazão
Priscila Guida

Naturopata
Aromatóloga





Para uso de óleos essenciais de forma terapêutica é 
importante que seja de qualidade e 100%  natural.

Indico os óleos da Laszlo que conheço a origem e todo o 
trabalho realizado de seleção dos melhores aromas.

Priscila Guida

Naturopata, Aromatóloga

www.serena.emp.br


