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A aromaterapia trata o organismo, que 

é uma rede de transmissão de 

informações entre corpos materiais e 

energéticos. Os florais atuam como um 

alimento para o corpo físico e sutil.  

 

A terapia com aromas e florais é um 

tratamento que atua diretamente na doença ou sintoma específico, mas 

principalmente a nível preventivo e estrutural. Sua aplicação serve para o físico e o 

emocional.  

 

Quando a criança recebe um estímulo, que provoca alterações em seu equilíbrio, ela 

vai reagir e ficar doente. A utilização dos óleos essenciais tradicionais e vibracionais 

reequilibra os sistemas físico, mental, energético e emocional da criança. Os benefícios 

abrangem desde o terror noturno até a dificuldade na escola de aprendizado ou 

atenção. 

 

Muitos médicos, psicólogos e pedagogos indicam a aromaterapia e a terapia com 

florais como auxiliar benéfico no trabalho conjunto por equipes multidisciplinares no 

atendimento terapêutico. A resposta da criança é mais rápida e menos dolorosa 

durante o processo terapêutico. Os profissionais sentem a recompensa no tratamento 

e os pais observam a melhora no âmbito residencial e escolar. 

 

Ao levar em conta que as doenças se manifestam no mundo físico e mental após 

serem processadas no campo emocional, a certeza é que para nossas emoções 

estarem em equilíbrio é preciso que o corpo e a mente também estejam! A alteração 

emocional desencadeia cargas e estímulos gigantescos, que provocam mudanças 

drásticas em comportamentos, doenças e sentimentos. Os óleos essenciais atuam 
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diretamente no sistema límbico (nossa caixa de emoções), auxiliam na abertura da 

porta do inconsciente, revelam o que está escondido e trazem as respostas para o 

presente. Esse sistema funciona como um relógio. Se retirar a correia, as engrenagens 

funcionam com erros e dificuldades. Ao recolocar a correia no lugar correto, o relógio 

mantém o padrão original. 

 

Na aromaterapia tradicional com a aplicação de óleos essenciais em forma de 

aromatização ambiental, spray, cremes, massagens, banhos e escalda pés é preciso ter 

muito cuidado e conhecimento técnico científico. Crianças e mulheres grávidas, ou que 

estejam amamentando devem ter cautela com a utilização de óleos essenciais, pois 

trata-se de componentes da química orgânica natural. Para bebês e crianças, por 

exemplo, é preciso utilizar um grupo de óleos essenciais com a quantidade mínima de 

gotas para atingir o objetivo pretendido. Nada em excesso ou perigoso.  

 

A aromaterapia vibracional e os florais não apresentam nenhuma contraindicação ou 

cautela no uso, inclusive pode ser utilizada na gravidez, após o parto e durante todo o 

curso da vida. Ela auxilia na contenção e resignificado da ansiedade, medos, raiva, 

rejeição, tristeza, problemas de aprendizagem, choros, insônia, regurgitamento, ânsia, 

vômito, dores de ouvido, dente, machucados, queda de cabelo, caspa, micose, cólicas, 

intestino preso, etc. 

 

As principais queixas dos pais em relação aos pequenos estão no trocar o dia pela 

noite e os choros noturnos. A primeira investigação é feita sobre a gravidez e a vida 

domiciliar da criança. Normalmente o creme com óleo essencial vibracional de 

manjerona e os compostos vibracionais de tranquilidade e aconchego já resolvem a 

questão. 

 

Outras queixas também estão relacionadas à ansiedade e falta de atenção. Os florais e 

os óleos essenciais vibracionais auxiliam na memória, foco, atenção, paciência e 

discernimento.  
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Crianças com medo noturno e insegurança são muito bem acolhidas pela aromaterapia 

vibracional e os florais. A coragem é um escudo protetor que se instala durante a 

terapia, de forma renovadora e amorosa. Crianças com autismo e hiperativas recebem 

muito bem o apoio dos florais e dos óleos essenciais vibracionais, que trabalham o 

aterramento, ou seja, a energia da Terra, pois o cuidado é dirigido a quem está no ar, 

no espaço, sem direção, em um mundo "a parte". 

 

As crianças respondem muito rápido à terapia. É possível enumerar diversas 

situações que somaria as páginas de um livro!  

 

Na aromaterapia vibracional e na terapia com florais não há diferença no tratamento 

em adultos ou crianças. Sempre levamos em conta o estado emocional e a linguagem 

corporal de quem é tratado. Já na aromaterapia tradicional existem diferenças de 

tratamento em relação à quantidade, aplicação e substância escolhida. Não é todo 

óleo essencial que pode ser utilizado em crianças!  

 

O tempo de tratamento e respostas para os adultos é mais longo do que para as 

crianças, pois estas respondem mais rápido às mensagens dos florais e aromas. 
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