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Introdução
Me lembro da primeira vez que fiz Reiki em um animal, de forma
profissional, como Veterinário…
Em um curso de Reiki aprendemos como canalizar a energia Universal, que
pode ser chamada de diversas formas, Energia da Vida, Consciência
Universal, Energia Criadora, Grande Espírito, Energia Divina, Criador, cada
um tem um nome para ela.
Ela é a fonte de Tudo e canalizamos essa energia e transmitimos a nós ou a
um outro no Reiki.
Aprendemos também as posições de mãos padrão e os chakras, tudo em
pessoas humanas.
Ótimo! Eu tinha praticado nos cursos, em mim e nos outros e o que poderia
ter de imprevisto quando eu fosse fazer esse atendimento?
Bom, o cachorro não parava quieto, como eu iria colocar as posições de mãos
que eu tinha aprendido?
Me veio outra dúvida.
Os chakras! Ninguém me falou dos chakras deles e pesquisas na internet
mostravam pouca coisa sobre o assunto, geralmente muito divergentes, com
pouco conteúdo. Livro então, praticamente nada.
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Esse momento foi uma das grandes mudanças na minha postura com o
Reiki e com os animais não-humanos (cães, gatos, etc).
Nesse momento do atendimento eu decidi sentar, respirar e observar.
Então sentir e perceber o que era melhor para aquele cachorro.
Como ele queria que eu fizesse o Reiki nele?
Será que ele queria?
Comecei a testar diferentes formas além do que eu tinha aprendido e fui
percebendo que na maioria das vezes as sessões com os animais eram
uma mistura deles se aproximarem querendo o toque e também se
afastarem e eu continuava o Reiki nas demais posições a uma certa
distância. Esse é um dos conteúdos dos cursos de Reiki e de um futuro e
breve livro impresso.
Também percebi outra coisa, os chakras.
Percebi que em determinadas posições o reiki fluia muito bem e eu
também sentia a energia daquele ponto.
Há uma técnica do Reiki no Japão, que ensino nos meus cursos de Reiki,
chamada Byosen.
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Essa técnica é um scaneamento que se faz usando uma ou as duas mãos e
sentindo onde há desequilíbrios energéticos ao longo da linha dos 7
Chakras Principais.
Sempre que o animal não-humano que eu estava fazendo reiki permitia e
ficava parado do meu lado eu fazia o Byosen e comecei a perceber como
eram os Chakras deles.
Mais tarde comecei a perceber outra coisa que complementou sobre o
Sistema de Chakras dos Animais não-humanos.
A relação energética entre ele e o humano, seu tutor.
Comecei a notar nitidamente que através da função energética,
comportamental e física de cada chakra havia um padrão entre meu
paciente (cão, gato, etc) e seu tutor, que depois acabava virando meu
paciente também, pois ele estava desequilibrado e geralmente era a fonte
do desequilíbrio.
Estava claro agora e tudo fazia sentido. O desequilíbrio normalmente
originava no humano e através dos chakras, aquele cachorro, gato ou
outro animal, se conectava ao seu tutor e no desejo de ajudá-lo, absorvia
o problema dele para limpá-lo.
Acontece que os animais não-humanos são excelentes em fazer isso, mas
não tão bons em se livrar dessa energia que absorveram e com isso
adoecem. Alguns podem vir a morrer realmente.
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Começarei aqui esse tema da relação energética e da doença entre um
animal não-humano e seu tutor e em um futuro livro impresso
aprofundarei, com mais exemplos e casos clínicos.
Mais para frente aprendi outra técnica de cura, chamada
ThetaHealing®, que juntamente com o Reiki foi um dos grandes marcos
e mudanças na minha vida.
Com o ThetaHealing, eu podia fazer uma leitura energética do animal ou
do humano, percebendo claramente o que estava acontecendo com ele e
muitas vezes percebendo um problema inclusive físico já instalado ou
que podia se instalar, o qual o tutor ou os outros veterinários não tinham
percebido.
Outra ferramenta do ThetaHealing, uma das bases dele na verdade, é
identificar crenças que limitam uma vida feliz, equilíbrio e cura e assim
trocarmos por crenças positivas.
De fato, o ThetaHealing também é uma técnica de conexão com o Divino,
com o Criador, com a Energia da Vida, Energia Universal.
No Reiki fazemos uma conexão e canalizamos essa Energia/Consciência.
No ThetaHealing nos conectamos e conversamos com essa Energia/
Consciência.
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Agora ficava ainda mais fácil saber o que estava acontecendo e se o
problema era do animal ou se ele estava absorvendo do tutor.
Bastava eu fazer a técnica e perguntar. Com isso vinham várias outras
explicações do que realmente estava acontecendo no caso e quando eu
falava isso para o tutor, ele me confirmava, mesmo sem ter me falado
antes.
Por fim, com o ThetaHealing veio outra técnica que utilizo a todo
momento hoje, a comunicação animal.
Agora eu podia falar diretamente com seu Eu Superior e fazer perguntas.
O que estava acontecendo e quais mensagens ele queria que eu passasse
para seu tutor e então um novo mundo se abriu. O mundo como ele é
realmente, mas que eu e a maioria apenas não tínhamos percebido.
Até hoje eu fico maravilhado com as mensagens e a consciência dos
animais não-humanos e percebi outra coisa, eles são espíritos que apenas
escolheram viver uma experiencia física em um determinado corpo, igual
a gente.
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Esse espírito pode ter o mesmo conhecimento que eu, menos ou mais.
Agora eu comecei a realmente lidar de igual para igual, sem achar que
humanos são mais ou menos evoluídos. Somos realmente espíritos
vivendo uma experiencia física em um corpo que por algum motivo
escolhemos e que em uma próxima situação podemos escolher outro
corpo para outra experiencia e aprendizado.
Mas isso é assunto para um outro livro.
Aqui vale uma nota, você perceberá que eu também chamo os cães,
gatos, vacas, cavalos, peixes, aves, etc, de animais não-humanos.
Faço dessa forma, pois também somos animais e dessa forma
desconstruímos essa noção de que somos algo diferente deles e
separados da natureza. Somos uma espécie animal com sua importância
na Natureza e no Planeta.
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Esse e-book não substitui um atendimento veterinário para seu cachorro,
gato ou outro animal não-humano.
A intenção é trazer um entendimento mais completo sobre o processo de
saúde e doença, assim como te ajudar a se equilibrar e ajudar seu
companheiro também, porém sempre vá a um veterinário de sua
confiança, seja ele um veterinário que trabalhe com as terapias holísticas
ou não.
Boa leitura!
Que esse livro possa ajudar a te mostrar como a Realidade realmente é,
desfazendo nossas suposições e aprendizados equivocados de muito
tempo.
Abraços
Ricardo Garé
Mestre em Reiki, Instrutor e terapeuta de ThetaHealing, Terapeuta
Floral e Veterinário Holístico
www.reikiveterinario.com.br
www.thetahealing.com/RicardoGarePlenitude
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Capítulo 1

Chakras - humanos e
demais espécies

Chakras - humanos e
demais espécies
Os cães, gatos, cavalos, vacas e demais espécies
animais possuem de fato chakras, já que eles são
necessários para o funcionamento do sistema
energético e consequentemente do físico.
Os mamíferos possuem os mesmos 7 chakras que
nós, também mamíferos, possuímos.
Eles também possuem um chakra muito importante
a mais, chamado chakra braquial, localizado em
cada lado do corpo, em cima das escápulas.
As funções desses chakras são as mesmas que as
dos chakras dos humanos, portanto, nesse livro
juntarei as informações dos chakras nos humanos e
nos cães e gatos.
Há pouca literatura a respeito. Após 16 anos de
prática, percepção, meditação e leituras energéticas,
coloco aqui o que percebo sobre os chakras neles.
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Mantras para equilibrar os
chakras
No final da explicação de cada chakra, coloco um
mantra (espécie de frase) para equilibrar ele. Como
os cães e gatos absorvem nossa energia, se seus
chakras estiverem equilibrados, facilitará no
equilíbrio, cura e saúde deles também.
Os mantras funcionam com a repetição da
pronúncia deles.
Essa repetição tem a finalidade de além de
equilibrar o chakra, criar conexões neuronais para
um novo hábito saudável.
Recomento repetir o mantra pelo menos 3 vezes.
Você pode repetir eles na presença dos seus cães e
gatos.
Essa repetição tem a finalidade de além de
equilibrar o chakra, criar conexões neuronais para
um novo hábito saudável.
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O que são chakras?
A palavra Chakra ou chacra em sânscrito significa
roda ou vórtice.

Os chakras captam e distribuem a energia, assim
como irradiam energia para o meio exterior.

Os chakras são Centros Energéticos coloridos e
redondos, em forma de funil, responsáveis pela
captação e fluxo de energia no corpo.

A dinâmica dessa captação e distribuição funciona
da seguinte forma.

São vórtices energéticos.
Vórtices energéticos surgem quando há um
acúmulo grande de energia.
No caso dos chakras, em cada ponto dos principais
chakras há um cruzamento de canais energéticos
onde no ponto focal desse cruzamento há um
grande acúmulo de energia, gerando um vórtice,
que chamamos de chakra.
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Os chakras captam a energia ao nosso redor a qual é
enviada através de canais energéticos para os
órgãos e todo o corpo.
Esse canais energéticos são chamados
de meridianos pela Medicina Tradicional Chinesa e
de nadis pela Ayurveda, medicina originária da
Índia.
Em terapias como o Reiki, se trabalha
principalmente com os 7 chakras principais. Eles
controlam e energizam os órgãos principais e vitais
do corpo físico.
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Os escritos antigos mencionam 88.000 chakras. Isto
significa que no corpo humano praticamente não
existe um ponto que não seja sensível
energéticamente.
Os chakras giram com velocidade no sentido horário
e anti-horário. O movimento no sentido horário
absorve a energia, no sentido anti-horário projeta a
energia.
Em condições normais, um chakra gira no sentido
horário e anti-horário em proporções iguais, assim a
quantidade de energia que entra é
aproximadamente igual a que sai.

“Já vivi com muitos mestres Zen,
todos eles gatos”

Quanto mais rápido girar o chakra, maior a
intensidade de energia que é absorvida ou irradiada.

Eckhart Tolle

Em cada chakra encontram-se vibrações de todas as
cores, todavia apenas uma destas cores predomina.
Quando um chakra gira numa velocidade
extremamente rápida, aparece como um
deslumbrante ponto de luz.
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Os chakras são responsáveis por complexas e
inúmeras funções no corpo humano. É através deles
que perdemos energia quando estamos em
sofrimento físico, mental e emocional, pois cada
chakra é um ponto coletor de uma determinada
área de conflito e desenvolvimento.
Os chakras exercem várias funções importantes:
- absorvem frequências energéticas, alimentam os
corpos energéticos e distribuem essa energia para
as diferentes regiões do organismo;
- eles controlam e energizam os órgãos principais e
vitais, sendo responsáveis pelo funcionamento
adequado de todo o corpo físico;
- cada chakra tem a sua função e está ligado a
órgãos que desempenham funções no plano
emocional, psíquico e espiritual.
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O perfeito funcionamento dos chakras é sinônimo
de perfeita saúde e a abertura de todos os níveis é
sinônimo de evolução. É o que os Mestres chamam
de iluminação.
A ativação de certos chakras pode resultar no
desenvolvimento de certas faculdades psíquicas. Ex:
Chakra das mãos permite sentirmos energias sutis e
o chakra frontal possibilita-nos a clarividência e a
intuição.
Os chakras principais são sete e se encontram ao
longo de um eixo vertical ao longo do corpo, desde a
região do períneo até o topo da cabeça, estando
também presente do 2º ao 6º chakra na região
anterior e posterior do corpo. Os corpos energéticos
estão ligados a estes sete chakras principais.
No Reiki utilizamos principalmente os chakras das
mãos para transmitir a Energia Universal.
O bom ou mau funcionamento dos chakras agem
nos nadis/meridianos. Sendo o inverso também
verdadeiro.
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Capítulo 2

Os 7 Chakras Principais e o
Chakra Braquial
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1 - CHAKRA BÁSICO
(SÂNSCRITO: MULADHARA)
Localização: região do períneo/base da coluna (nos
animais não-humanos é igual. O chakra da ponta da
cauda é outro chakra. Um chakra secundário)
Cor: vermelho
Glândula que ele energiza: Supra-renais
Elemento: terra
Mantra: LAM
Corpo energético associado: físico/etérico (também
chamado de duplo-etérico)
Nota musical: dó
4 pétalas nos humanos (cada pétala é na verdade um
canal energético que passa pelo chakra. Então nesse
chakra tem 4 canais energéticos passando por ele)
Nota: todas as descrições de quantidade de pétalas dos
chakra nesse e-book é referente a humanos. Nos
animais não-humanos não se sabe ao certo ainda.
Chakra dos cães e gatos - uma nova visão
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Ele controla, energiza e revigora todo o corpo físico,
principalmente os sistemas musculares e
esquelético, a coluna, as glândulas supra-renais,
rins, porção final do intestino (reto), próstata, ânus,
os tecidos e os órgãos internos.
Também influência a produção e a qualidade do
sangue produzido, os órgãos sexuais, afeta a
temperatura do corpo, a vitalidade geral e o
crescimento nas crianças.

Para os animais não-humanos também está
relacionado com a sobrevivência, ligação com a
Terra e experiência da vida material.
Animais que são predados/caçados possuem esse
chakra maior, pois esses animais precisam lutar ou
fugir de forma mais constante e eficaz. O chakra
básico energiza as glândulas supra-renais, que
liberam adrenalina, hormônio que dentre suas
funções é a do mecanismo de luta/fuga.

Este chakra é aberto para baixo e representa a
ligação do homem com a Terra ou com o mundo
material e físico. Está vinculado à nossa existência
terrena, à nossa sobrevivência, estabilidade,
capacidade de viver no plano material, questões
materiais, dinheiro, crenças de abundância ou
escassez e capacidade de viver no presente.
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É desequilibrado por sensação de insegurança,
dificuldade de viver no presente instabilidade
emocional, irritação constante, fúria, brutalidade,
incredulidade, medo, ansiedade, terror,
descontrole, apego, materialismo, falta de cuidado
com o material, culpa, violência, dor e dificuldade
em lidar com a morte.
Esses aspectos desequilibram esse chakra, que por
sua vez favorece que esses aspectos continuem,
criando-se um círculo.
É necessário alguma ferramenta para se sair desse
ciclo e trabalhar isso. Seja com reiki, meditação,
ThetaHealing, Florais, Yoga, Mindfulness, etc.
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Fisicamente seu mau funcionamento manifesta-se
como artrite, doenças da coluna e do sangue,
câncer, leucemia, alergia, problemas de
crescimento, baixa vitalidade, anemia, excesso de
peso, pressão baixa, fadiga, pouca tonicidade
muscular, problemas de circulação, desequilíbrio na
temperatura do corpo, leucemia, tensão
nervosa, má cicatrização e fraturas.
Também conhecido como chakra da raiz, o chakra
básico é como a raiz de uma árvore. Se a raiz for
fraca, a árvore também será fraca. Assim, se o
chakra da base for fraco, o corpo também será
muito fraco.
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Detalhes do Chakra Básico
nos cães
O Chakra Básico dos cães se comporta ligeiramente
diferente dos gatos e dos humanos.

É como se o cachorro estivesse fincado no chão,
delimitando e protegendo o espaço.

Esse chakra para eles tem uma função muito
importante de manter uma presença forte, muito
bem conectado/enraizado a terra onde estão
pisando.

A maioria dos humanos sentem isso de forma
inconsciente que se reflete em perigo e medo de se
aproximar.

Por esse chakra é criado uma energia de presença
muito forte, que os cães utilizam como proteção
para eles e para seus queridos, seja uma ninhada,
matilha ou os humanos, que fazem parte da
matilha.
Essa presença energética, como um espaço
energético muito forte criado por ele também afasta
e protege de energias e consciências de baixa
vibração que podem ser nocivas.

Trabalhando nossa percepção, observação e
sensibilidade, podemos sentir essa presença e
intenção energética como os outros animais nãohumanos a sentem e dessa forma nos mantermos
afastados.
Os comportamentos referente a proteção como
identificar cheiros e feromônios de outros animais,
percebendo o território de cada um, tem parte de
sua função nesse chakra, já que ele está ligado a
proteção, sobrevivência, experiencia física e
também aos instintos naturais.

Nessa função específica, o Chakra Básico de um
cachorro fica mais ativo e sua presença/espaço
energético fica mais forte, denso e poderoso.
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Quando esse chakra absorve um padrão energético
de um chakra básico desequilibrado de um
humano, ele gera um padrão desequilibrado de
proteção.
Pode ser um medo exacerbado ou proteção
exacerbada, onde ele pode ser agressivo e atacar
tudo e todos, como que querendo proteger a todo
custo seu tutor.
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Detalhes do Chakra Básico
nos gatos
Nos gatos o chakra básico além das funções já
citadas, ele funciona levemente diferente dos cães
no sentido da forte presença.
Os gatos não utilizam tanto somente o Chakra
Básico para criar uma presença poderosa.
Essa presença é criada utilizando mais uma junção
de vários chakras.
O Chakra Básico tem sim sua responsabilidade de
também enraizar eles na terra, para sua experiencia
física, mas os chakras das patas possuem um papel
muito forte nesse sentido.
Enquanto nos cães essa função é mais forte no
Chakra Básico e depois nas patas, nos gatos me
parecer ser mais equilibrado entre patas e Chakra
Básico.
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Enquanto nos cães eles se fixam no local e
expandem sua energia começando pelo Chakra
Básico, no intuito de proteção, nos gatos a energia
começa a fluir mais rapidamente entre vários
pontos e locais aumentando sua agilidade,
possibilitando mudanças mais rápidas entre
furtividade, ataque, fuga e presença forte.
A criação dessa presença forte de proteção me
parece ser mais distribuída e mais chakras sendo
utilizados para isso.
Um chakra básico desequilibrado decorrente da
absorção energética do chakra desequilibrado do
tutor pode gerar um comportamento mais
medroso/pânico, onde ele fica muito tempo
escondido ou o contrário, um comportamento
muito inquieto, onde o gato fica muito agitado,
andando e miando muito.
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Relação energética entre o
Chakra Básico dos cães e
gatos com os humanos
Os chakras dos animais das espécies não-humanas
que convivem com a gente entram em ressonância
com os nossos e eles começam a apresentar os
padrões comportamentais referentes ao
desequilíbrio desse chakra ou os sintomas físicos,
que já é o estágio final e mais avançado.

Também vale para as emoções. Tutor irritado,
estressado e animal não-humano irritado e
estressado.

Lembrando que um sintoma é a inteligência do
corpo demonstrando que algo não está bem e
precisa urgentemente ser cuidado e curado.

Apresentam outro aspectos relacionado ao chakra.

Alguns animais funcionam exatamente como um
espelho.

Tutor irritado, cachorro com problema renal ou de
coluna.

Um humano tem uma hérnia de disco e o animal
não-humano possui e mesma hérnia de disco.

Tutora com anemia, gato com problemas na suprarenal.

Tutor com problema renal e cachorro ou gato com
problema renal e assim por diante.

Como eu falei antes, isso ocorre, pois devido ao
grande amor e compaixão que eles sentem pela
gente, há uma ligação energética muito intensa e
muitas vezes eles absorvem esses padrões de
desequilíbrio para nos limpar.

Chakra dos cães e gatos - uma nova visão
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Outros animais não-humanos absorvem, mas não
como espelhos.

Exemplos:
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Eles querem que sejamos felizes. Não devemos nos
sentir culpados.
Na verdade a última coisa que devemos sentir é
culpa. A culpa é uma energia que faz grande mal
para nós e indiretamente para eles.
Troquemos a culpa por aprendizado honesto e
assim podemos melhorar, sermos felizes, estarmos
mais consciente e darmos menos desafios para eles
e os outros ao redor.
Nossos chakras estando equilibrados também
ajudam a equilibrar os deles. Portanto o trabalho
mais importante é sempre com a gente.
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MANTRA PARA O CHAKRA BÁSICO

EU ESTOU ENRAIZADO E
PRESENTE EM MINHA VIDA.

2 - CHAKRA UMBILICAL (Também
chamado chakra sexual)
SÂNSCRITO: SVADHISTHANA
Localização: dois dedos a baixo do umbigo. Um vórtice
voltado para a frente do corpo e outro vórtice voltado
para trás do corpo.
Cor: laranja
Glândulas que ele energiza: Testículos e ovários
Elemento: água
Mantra: VAM
Corpo energético associado: emocional
6 pétalas nos humanos.
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É o chakra relacionado ao prazer e alegria de viver.
Chakra das emoções.
Está ligado também a criatividade, desejos e energia
sexual.
É o chakra da reprodução, representa as relações
afetivas no que concerne ao prazer sexual.
É o chakra que concentra as qualidades ligadas à
sexualidade, curiosidade, busca criativa do prazer
material, gosto pelas coisas belas, pela arte, pelas
emoções e relações com outros indivíduos.
É um chakra fundamental, cuja correta atividade
nos permite amar a vida, fazendo com que seja mais
prazerosa.

Esse chakra desequilibrado manifesta-se como
constipação, apendicite, dificuldade no parto, baixa
vitalidade e todas as doenças relacionadas com os
intestinos.
Se os chakras básicos e do umbigo não estiverem
abertos em todos seus aspectos, os outros chakras
não serão capazes de abrirem-se completamente e
funcionarão de um modo muito restrito.
Alguns aspectos que desequilibram esse chakra são:
demasiado emocional, amor possessivo, confusão
mental, pessoas impressionáveis, egoísmos, ações
tomadas pelo ego, agressividade exagerada,
vergonha, estresse permanente, viver no passado,
sem alegria e sem satisfação.

Seu mau funcionamento pode transformar a vida
num pequeno "inferno" pessoal que termina
refletindo nas pessoas com quem vivemos e nos
relacionamos.

Chakra dos cães e gatos - uma nova visão
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Esses aspectos desequilibram esse chakra, que por
sua vez, desequilibrado, reforça esses aspectos,
criando um círculo sem fim.
É necessário alguma ferramenta para cura e autoconhecimento para se mudar isso, tais como o
Reiki, ThetaHealing, meditação, mindfulness, yoga,
terapias florais, acupuntura, homeopatia, etc.

Chakra dos cães e gatos - uma nova visão
sobre a saúde e o desequilíbrio

30

Detalhes do Chakra Sexual
nos cães e gatos
Aqui eles não diferem muito entre cães e gatos.
O Chakra Sexual (ou Umbilical) nos cães e gatos
tem um papel muito grande na propagação da
espécie.
Nas fêmeas, o chakra sexual da região ventral
(barriga), em uma situação de cruzamento com um
macho se torna mais ativo, emitindo um sinal/
padrão energético para o macho, que se torna
atrativo para ele.
No macho, os chakras sexuais (ventral e dorsal)
captam os sinais e então o chakra sexual da região
dorsal passa a ficar mais ativo, para impelir a
procurar a fêmea, aumentar a energia sexual e
aumentar o ímpeto de acasalar e propagar a
espécie.

Um chakra sexual desequilibrado de cães e gatos
pode gerar duas polaridades:
- Com pouca energia: o fluxo de vitalidade vindo
principalmente do Chakra Básico não encontra
energia suficiente no Chakra Sexual para continuar
a se expandir pelo corpo e então o animal tende a
ficar apático e sem vitalidade;
- Com muita energia: nos machos eles se tornam
super territorialistas, normalmente demarcando
muito o local com urina e algumas vezes com fezes.
Nas fêmeas elas se tornam super protetoras, como
se protegesse a ninhada. As cachorras podem
morder e atacar os outros para proteger sua
ninhada e as gatas podem começar a coletar coisas e
objetos pela casa, como se fosse sua ninhada.

Em uma situação de acasalamento, no macho o
Chakra Sexual na região dorsal parece estar mais
ativo, enquanto que o mais ativo na fêmea parece
ser o Chakra Sexual na região ventral.
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Relação energética entre o
Chakra Sexual dos cães e
gatos com os humanos
Se estivermos equilibrados vamos ajudar eles a se
equilibrarem.
Caso estejamos desequilibrados vamos influenciar e
desequilibrar eles.
Percebo que um animal não-humano em vida livre
raramente está em desequilíbrio e apresenta as
disfunções citadas aqui. Os animais não-humanos
que apresentam essas disfunções são justamente os
que vivem com os humanos.
Um animal não-humano que convive com um tutor
que apresente desequilíbrios emocionais intensos
pode absorver essa vibração e o mesmo chakra, no
caso, sexual, pode entrar em desequilíbrio e ele
apresentar os mesmos problemas emocionais ou
apresentar na forma de disfunções físicas dos
órgãos que esse chakra energiza, como testículos,
ovários, bexiga, útero, intestinos, etc.
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Pode ocorrer também de um humano com uma
disfunção física referente a esse chakra influenciar
energeticamente o animal não-humano e esse
animal não-humano desenvolver o mesmo sintoma
físico ou desenvolver as disfunções
comportamentais citadas.
Se queremos ajudar os nossos companheiros e os
outros animais-não humanos, devemos começar
por nos ajudando, nos equilibrando.
Novamente, devemos evitar nos sentir culpados. A
culpa é outra energia que desequilibra.
É escolha deles, pelo amor que sentem por nós,
fazerem esse papel.
Em todos os relatos de comunicação com a
Consciência deles, eles demonstram que não
querem nos ver sofrendo. Querem nos ver felizes.
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Lembrando que as funções dos chakras dos animais
não-humanos são as mesmas que as nossas e eles
possuem os mesmos chakras, com a adição do
chakra braquial.
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MANTRA PARA O CHAKRA SEXUAL

EU SINTO PRAZER E ME
PERMITO GANHAR FORÇA
VITAL DESSE PRAZER

1 - Chakra do Plexo Solar
SÂNSCRITO: MANIPURA
Localização: área do diafragma, na região do
estômago. Um vórtice voltado para a frente do corpo e
outro vórtice voltado para trás do corpo.
Cor: amarelo
Glândula que ele energiza: pâncreas
Elemento: fogo
Mantra: RAM
Corpo energético associado: mental
10 pétalas nos humanos.
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Ele controla e energiza o diafragma, pâncreas,
fígado, baço, estômago, lanças superiores dos
intestinos e apêndice.
Também afeta a qualidade do sangue porque
controla e energiza o fígado. Através do fígado, o
plexo solar controla o nível de colesterol no corpo,
afetando portanto a condição do coração.
O chakra do plexo solar é um centro de
compensação de energia. Todo o corpo pode ser
energizado através dele.
O chakra do plexo solar representa a personalidade,
e nele estão concentradas as qualidade da mente
racional e pessoal, da vitalidade, da vontade de
saber e aprender, da ação, do poder, do desejo de
viver, de comunicar e de participar.

Chakra dos cães e gatos - uma nova visão
sobre a saúde e o desequilíbrio

É o chakra pelo qual há maior ligação e conexão
com os outros, humanos ou outras espécies.
É o aspecto do nosso poder pessoal.
Através do chakra sexual somos criativos e pelo
poder de um plexo solar bem resolvido
manifestamos no plano físico essas criações.
Trata-se de um chakra poderoso que promove a
auto-aceitação.
O mau funcionamento deste chakra pode se
manifestar como diabetes, úlceras, hepatite,
problemas cardíacos, alergia, sinusite e insônia.

36

Alguns fatores que desequilibram esse chakra são:
Sentir-se preso, medo de deixar que as coisas
se manifestem, ansiedade, falta de energia vital,
sentimento de frustração, assimilação de emoções e
pensamentos dos outros, disputas de poder e
direitos, sentimento de impotência, vida dispersa,
insegurança, obsessividade e nervosismo.
Megalomania, complexo de inferioridade.
Perda de apetite, rancor, raiva, ódio e medo.
A pessoa perde o amor próprio, não acredita em
mais nada.
Depressão, frustração, isolamento, letargia.
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Por ser o Chakra do Plexo Solar o principal com
qual os seres se conectam de forma mais forte, ele
acaba sendo um dos que podem sofrer mais
influencia do outro.

- Humano ansioso com um companheiro que tenha
algum problema em um órgão que o plexo solar
energiza, como diabetes, problemas no estômago,
no fígado, baço, pancreatite, etc;

Esse é um dos motivos de percebemos tantos
animais não-humanos ansiosos com tutores
ansiosos.

- Humano com esses sintomas das disfunções
físicas e o companheiro com os distúrbios
comportamentais referente a esse chakra;

No caso do Plexo Solar alguns exemplos podem ser:

- Humano com os sintomas físicos, sendo tutor de
um companheiro com sintomas também físicos
referente a esse chakra.

- Humano ansioso com um companheiro ansioso;
- Humano inseguro, obsessivo, apático, etc e um
companheiro igual;
- Humano controlador, sendo tutor de um
companheiro também controlador;
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No caso do Plexo Solar tem um outro fator em que o
humano pode agravar mais ainda um desequilíbrio
no animal não-humano, que é o apego.
Nos apegamos tanto ao nosso companheiro,
colocando ele como uma tentativa de suprir nossas
carências, que essa ligação energética desse chakra
entre a gente e eles se torna excessivamente forte de
uma forma deletéria.
Chamo essa busca de alimento emocional. Diferente
do alimente nutricional, que quando alimentado
adequadamente a fome passa, as buscas externas
para saciar a fome emocional nunca se resolverão.
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Detalhes do Chakra Plexo
Solar nos cães
Assim como em humanos, esse Chakra está
bastante ativo quando eles estão conectados a
outros animais, mesmo os animais humanos. É um
dos principais chakras de conexão.
Os cães de fato se conectam muito a nós e entre eles
por esse chakra e sentem o que sentimos e o que a
matilha sente por ele.
Nos cães esse chakra tem uma função muito
semelhante dos humanos de ser responsável pelo
poder pessoal, o Sol pessoal.
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Quando um cachorro aumenta sua presença
energética esse chakra fica mais ativo. Se essa
presença for relacionada a território ou algo físico,
como perigo ou sobrevivência, o chakra Básico
também está envolvido, se tornando ativo.
Outra forma de criar uma presença muito forte,
onde o Chakra do Plexo Solar está muito ativo é
quando os lobos uivam. Mesmo para a gente, é
possível sentir a presença forte de um lobo ao ver e
ouvir um.
Nos cachorros, pode ocorrer uivos, mas os latidos
são mais frequentes e usados para aumentar sua
presença energética.
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Detalhes do Chakra Plexo
Solar nos gatos
Nos gatos, a conexão com os outros é realizada de
uma forma um pouco diferente que nos cachorros.
Enquanto nos cachorros o Plexo Solar tem grande
função de sentir, nos gatos ele tem um papel
importante também, mas nessa conexão de sentir
também participam diversos outros chakras.
Me parece que nos gatos há um funcionamento com
um pouco mais de conservação de energia do que
nos cachorros nesse Chakra.
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Relação energética entre o
Chakra Plexo Solar dos cães
e gatos com os humanos
Um Chakra do Plexo solar desequilibrado, seja por
questões próprias deles ou por absorção de um
padrão desequilibrado nosso pode gerar duas
polaridades.

Nos gatos:

- Pouco ativo: absorvem em excesso do tutor. A
vitalidade também fica afetada e diminuída.

- Pouco ativo: se tornam apáticos, sem vitalidade,
amuados. Comportamentos que podem apresentar
são: parar de interagir, de brincar, de comer, beber
água e de se lamber. Para os gatos, o se lamber é um
comportamento muito importante e quando param
de fazer isso é importante observar, pois
provavelmente há algo errado com eles.

- Ativo em excesso: pode refletir no comportamento
de latir muito e ficarem muito agitados. Não são
necessariamente latidos por proteção e território.

- Ativos em excesso: podem se tornar muito
sensíveis a energia do ambiente e dos humanos, se
tornando inquietos e ariscos.

Nos cachorros:

Chakra dos cães e gatos - uma nova visão
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MANTRA PARA O CHAKRA PLEXO SOLAR

EU SOU CONFIANTE E ME
MANTENHO EM MEU
PODER

4 - Chakra Cardíaco
SÂNSCRITO: ANAHATA
Localização: altura do osso esterno, no centro do
peito. Um vórtice voltado para a frente do corpo e
outro vórtice voltado para trás do corpo.
Cor: verde (também descrito como rosa)
Glândula que ele energiza: Timo
Elemento: ar
Mantra: YAM
Corpo energético associado: Astral
12 pétalas
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Quando está ativo, relacionamo-nos com tudo e
com todos, aceitando tanto os aspectos positivos
quanto negativos, nos tornando capazes de amar
incondicionalmente.

Tem também como funções, além do amor
incondicional, a união entre os seres, compaixão e
fisicamente ajuda a promover um bom e
equilibrado sistema imunológico.

Somente se este chakra estiver aberto e vitalizado
poderemos ser efetivamente canais de cura.

Desilusão, pânico, depressão e dificuldade em lidar
com situações de transições na vida podem
desequilibrar esse chakra.

Bloqueios no chakra cardíaco frequentemente
resultam em sintomas e atitudes mentais como a
imposição de condições ao amor, ciúmes e egoísmo.

O Chakra Cardíaco está relacionado com amor e
compaixão. Em receber e dar.

O Chakra cardíaco energiza e controla o coração, o
timo e todo o sistema circulatório.

Também está relacionado a ressentimento, que gera
irritação.

O mau funcionamento dele manifesta-se em
disfunções tais como: síndrome do pânico, acidose,
palpitações, arritmia cardíaca, rubor, pressão alta,
enfermidades dos pulmões, problemas no nível de
colesterol, intoxicação, tensão e câncer.

Um animal não-humano pode absorver o padrão
desequilibrado do chakra cardíaco de um tutor ou
mais tutores que tem questões não resolvidas sobre
ressentimento e irritação e dessa forma manifestar
comportamentos ou sintomas físicos referente a um
Chakra Cardíaco desequilibrado.

Está intimamente ligado através de vários canais de
energia ao chakra do plexo solar. O mau
funcionamento de um pode causar o mau
funcionamento do outro.
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Detalhes do Chakra
Cardíaco nos cães e gatos
Esse chakra nos cães e nos gatos é de extrema
importância e muito ativo. Assim como nos
humanos, ele é responsável por doar e receber amor.
Esse chakra tem muita atividade neles. Eles são
seres com muita expressão de amor.
De fato, encostar ou deitar encostando no peito de
um cachorro traz muito conforto, acolhimento, paz,
carinho e amor. Muito amor.
Para o gato, basta ficarmos próximo ou eles
deitarem em cima da gente que imediatamente nos
acalmamos, nos sentimos acolhidos, amados,
cuidados e em paz.
Nos cães percebo essa energia de amor do Chakra
Cardíaco com mais movimento expansivo e nos
gatos mais serena. Isso não influencia em nada a
qualidade e quantidade de amor deles. São apenas
formas específicas do movimento dessa energia
nessas espécies.
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O Chakra Cardíaco também se conecta de forma
muito importante com o Chakra Cardíaco dos
outros. Enquanto o Plexo Solar se conecta na
função de sentir o outro, chamado também de
Chakra Empático devido a essa função, o Chakra
Cardíaco se conecta pelo amor, por isso ser um
grande chakra curador.
Vejo os Chakras Cardíacos dos cães e gatos como
grandes e potentes luzes verdes.
Esse Chakra também ajuda a distribuir a energia
para os outros chakras e para todo o corpo.
Ele capta energias mais sutis absorvidas pelos
Chakras Coronário, Frontal e Laríngeo, transmuta e
deixa ela um pouco mais densa para os outros
chakras e absorve a energia vinda dos Chakras
Básico, Sexual e Plexo Solar, que são mais densas e
as deixa mais sutis para serem aproveitas pelos
outros chakras.
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Relação energética entre o
Chakra Cardíaco dos cães e
gatos com os humanos
É incomum os cachorros e gatos terem problemas
nesse chakra.
Quando apresentam problemas nele, normalmente
acontece por estarem absorvendo o desequilíbrio do
chakra cardíaco do tutor (geralmente ressentimento
e dificuldades relacionados a perdão e amor) ou
quando sofreram maus tratos muito severos que os
marcou profundamente.

Nos cachorros:
- Pouco ativo: mais comum decorrente de maus
tratos e falta de amor. Esse chakra fica como que
escuro, funcionando muito pouco e é como se o
cachorro começasse a deixar de existir. De fato,
alguns animais agem como se não quisessem mais
viver. Param de reagir a qualquer tipo de
tratamento, entram em depressão e podem
realmente vir a falecerem.
- Ativo em excesso: é o cachorro que não sai de
cima, que lambe sem parar, grudado. Esse chakra
está em excesso e precisa ser equilibrado. Para
suprir e alimentar esse chakra cardíaco em excesso
ele vai buscar sempre receber muito amor, podendo
se tornar carente e ter esses comportamentos como
forma de receber também amor.
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Nos gatos:
- Pouco ativo: se tornam apáticos, sem vitalidade,
amuados. Comportamentos que podem apresentar
são: parar de interagir, de brincar, de comer, beber
água e de se lamber. Para os gatos, o se lamber, que
chamamos de se dar banho é um comportamento
muito importante e quando param de fazer isso é
importante observar que tem algo errado com eles.

Observação: muitos humanos criam uma relação
entre receber amor e se alimentar. Como que se
alimentar fosse receber amor e na busca de receber
amor, acabam se alimentando em demasia.
Animais carentes podem replicar esse processo e
comerem em excesso.

- Ativos em excesso: são os gatos que também estão
sempre grudados, sempre colados na gente. Esse
comportamento também não é saudável e precisa
ser encontrado um equilíbrio, pois ele buscará
suprir essa atividade em excesso.

Chakra dos cães e gatos - uma nova visão
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MANTRA PARA O CHAKRA CARDÍACO

EU ABRO MEU CORAÇÃO
PARA O IMENSO AMOR EM
MINHA VIDA

4 - Chakra Laríngeo
SÂNSCRITO:VISHUDDA
Localização: centro da garganta. Um vórtice voltado
para a frente do corpo e outro vórtice voltado para trás
do corpo.
Cor: azul claro.
Glândula que ele energiza: Tireóides.
Elemento: Éter
Mantra: HAM (o “H” se pronuncia como o som de
“RR” no português.
Corpo energético associado: Etérico Padrão
16 pétalas
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Ele controla e energiza a garganta, as glândulas
tireóide e as paratiróides e o sistema linfático.

Este chakra é o centro psicológico da evolução, da
criatividade, responsabilidade, iniciativa,
independência, comunicação e autodisciplina.

Seu desequilibro produz disfunções como:
suscetibilidade a infecções virais ou bacterianas
(amigdalites, faringites), resfriados, herpes, dores
musculares na região, dores de cabeça na nuca,
congestão linfática e problemas dentários.

Quando em desarmonia aparece o medo do fracasso
e nos convertemos em seres potencialmente
agressivos, adotando uma atitude instintiva de
defesa própria.

Este chakra participa de qualquer desequilíbrio
psicofísico. Seu centro físico corresponde a tireóide.

Esse chakra desequilibrado está associado a
sensação de fracasso, apatia, desespero, limitação,
medo, insegurança, auto-reprovação e submissão.

É o chakra da comunicação, do som e da vibração,
da capacidade de receber e de assimilar. Relacionase com os sentidos do paladar, audição e olfato.
É o portal para a alta consciência e para a
purificação e será pelo trabalho deste chakra que
poderemos iniciar um caminho espiritual mais
eficaz, em consequência de nos colocarmos em
comunicação com nossa essência superior.

Chakra dos cães e gatos - uma nova visão
sobre a saúde e o desequilíbrio

51

Detalhes do Chakra
Laríngeo nos cães e gatos
O Chakra Laríngeo nos cães e gatos é bastante
desenvolvido no sentido de expressão espiritual de
quem eles são, assim como nos humanos.
No sentido de comunicação relacionado a fala esse
chakra não é tão ativado como nos humanos.

Eles estão constantemente se comunicando de uma
forma que muitos humanos ainda não percebem,
pois frequentemente ainda achamos que existe
somente a comunicação verbal ou que ela é a
melhor.

Os cães e gatos também se comunicam através do
miado, latido e uivos, mas não é a principal
comunicação deles.
Eles utilizam, como falado anteriormente, outras
formas de comunicação, como o sentir a presença,
intenção e sentimentos dos outros animais, onde
outros chakras se tornam mais ativos do que o
chakra laríngeo.
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Relação energética entre o
Chakra Laríngeo dos cães e
gatos com os humanos
Também é incomum eles terem desequilíbrios
nesse chakra.
Quando há, na maioria das vezes foi absorvido de
padrões desequilibrados dos tutores, tais como
apatia, medo de dizer não, medo de reprovação,
sensação de fracasso, limitação, etc.
Quando o cão ou gato absorvem esse padrão eles
podem apresentar sintomas físicos relacionados aos
órgãos e regiões que esse chakra energiza e/ou
repetir esses padrões desequilibrados dos humanos,
como se fossem deles mesmo.
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Dentro da polaridade pode acontecer:
- Pouco ativo: cães e gatos apáticos, muito quietos,
não interagem com nada.
- Muito ativo: cães e gatos podem acabar
adquirindo comportamentos de vocalizar
exageradamente.
Lembrando que essas situações de pouco ou muito
ativos refletem o Chakra Laríngeo dele entrar em
sincronia com um Chakra Laríngeo de um humano
no intuito de limpá-lo e assim se torna
desequilibrado.
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MANTRA PARA O CHAKRA LARÍNGEO

EU ME EXPRESSO COM
FACILIDADE E GRAÇA

4 - Chakra Frontal
SÂNSCRITO: AJNA
Localização: entre as sobrancelhas (na região de trás
do corpo ele está localizado um pouco a baixo, na
altura do osso occipital, na região da nuca).
Cor: azul índigo.
Glândula que ele energiza: Pituitária (também
chamada de hipófise).
Elemento: não há elemento associado
Mantra: OM
Corpo energético associado: Celestial
96 pétalas
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Ele controla e energiza a glândula pituitária
(hipófise), que dirige a função das demais glândulas
e o sistema nervoso.

É o chakra dos sentidos. É responsável pela energia
da parte superior da cabeça (acima do nariz), parte
craniana, olhos e ouvidos.

Esse chakra representa as percepções extrasensoriais e enxergar através da ilusão da
dualidade.

Quando em desarmonia pode afetar esses órgãos,
além de ficarmos confuso, em que as idéias e os
conceitos não terão uma correspondência com a
realidade, obstruindo nossas idéias criativas;
ficamos sem raciocínio lógico e sem capacidade de
colocar em prática nossas idéias.

A glândula pituitária é uma glândula mestra que
regula muitas funções hormonais no corpo ao
enviar sinais para as outras glândulas produzirem
hormônios.
Ela também é responsável pela liberação do
hormônio de crescimento, além de regular o
equilíbrio da água no corpo e produção de leite
durante o período de lactação.

É o centro para a percepção, conhecimento e
liderança. Estabelece a ligação entre a mente
espiritual e o cérebro físico.

O desequilíbrio deste chakra pode se manifestar
como perda de memória, paralisia, epilepsia, vícios
de drogas e álcool, problemas nos olhos (cegueira,
catarata) e surdez.
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Detalhes do Chakra Frontal
nos cães e gatos
O Chakra Frontal dos cães e gatos é extremamente
desenvolvido.
As percepções extra-sensoriais que estão voltando a
serem desenvolvidas nos humanos já são muito
amplas neles.
É um chakra que participa ativamente na percepção
energética, da presença e intenção dos outros.
Percebo realmente como uma luz, um farol de luz
muito forte na cor azul.
Esse azul me parece ser um pouco mais claro que o
percebido em humanos.
Ele está sempre muito ativo e desenvolvido em
condições normais.
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Relação energética entre o
Chakra Frontal dos cães e
gatos com os humanos
Diferente de um padrão comum em humanos, os
animais não-humanos, normalmente não possuem
dúvidas de sua conexão com o todo, com outros
aspectos da Existência que chamamos de
espiritualidade.
Portanto, é realmente muito raro eles apresentarem
desequilíbrios nesse chakra.
As raras vezes que atendi um animal e ele tinha
algum bloqueio nesse chakra era devido a questões
dos tutores e o desequilíbrio nele se refletia nas
questões físicas que esse chakra rege e energiza.
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MANTRA PARA O CHAKRA FRONTAL

MINHA INTUIÇÃO ME
GUIA PARA O MEU BEM
MAIOR

4 - Chakra Coronário
SÂNSCRITO: SAHASRARA
Localização: topo da cabeça
Cor: violeta, dourado e/ou branco
Glândula que ele energiza: Pineal
Elemento: não há elemento associado
Mantra: não há mais, pois esse chakra transcende
tudo.
Corpo energético associado: Ketérico Padrão
972 pétalas (conhecido como o chakra das mil
pétalas).
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Ainda pouco se sabe sobre as funções da glândula
pineal. Ela participa da produção de melatonina, do
ciclo de sono e vigília e de outras funções que a
ciência já descobriu, porém ainda há muito a se
descobrir. Uma das grandes funções dela é a
conexão com o Todo, com a Energia Universal, a
Energia Criadora.
Além da glândula pineal, ele também controla e
energiza o cérebro.
É um dos chakras mais importante e é o elo entre a
Consciência Espiritual e o cérebro físico,
relacionando-se com o nosso Ser (Eu Superior) por
completo e com a nossa realidade cósmica.
Está associado à conexão do indivíduo com a sua
espiritualidade, com seu Eu Superior e à integração
de todo o ser físico, emocional, mental e espiritual.
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A falta de equilíbrio nele acarreta a não
compreensão da parte espiritual, e produzirá
distúrbios como: insônia, enxaqueca, desequilíbrios
no sistema nervoso, histeria, possessão, obsessão e
neuroses.
A energização do chakra coronário também tem
efeito de energizar o corpo inteiro.
O sétimo chakra é luz de conhecimento e
consciência.
É a visão global do universo.
É nosso caminho de crescimento, fazendo com que
possamos alcançar a serenidade espiritual e a
completa consciência universal.
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Detalhes do Chakra
Coronário nos cães e gatos
Esse Chakra é extremamente ativo e desenvolvido
nos cães e nos gatos.
Percebo um fluxo energético intenso nele, no
intuito da conexão com o Eu Superior e com o
Todo.
Ele está sempre ativo.
Percebo como uma luz branca, com fluxos de azul
claro, violeta e dourado, mas predominantemente
branco.
O animais não-humanos em geral não tem dúvidas
de quem são, de que a morte não é o fim e de que
estão conectados sempre ao Todo.
Essas dúvidas são mais referentes a crenças
equivocadas dos humanos.
Por esse motivo esse chakra é muito forte e
luminoso neles.
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Relação energética entre o
Chakra Coronário dos cães e
gatos com os humanos
O Chakra Coronário é outro chakra onde é muito
raro ter bloqueios e disfunções.
Quando há é geralmente decorrente da desarmonia
dos tutores humanos ou de um trauma passado
muito forte.
Em relação a polaridade de desequilíbrio desse
chakra neles, não percebo um desequilíbrio
relacionado a um Chakra Coronário muito ativo,
pois ele já é bastante ativo em relação a Conexão.
Percebo sim, em poucos casos, um chakra pouco
ativo que reflete pouca ligação com o Eu Superior
do animal, que é um Eu Espiritual, não diferindo
em nada e um Eu Superior de alguém vivendo uma
experiencia como humano.
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Nesse caso de desconexão com o Eu Superior, falta
um pouco nesse animal um entendimento mais
amplo das situações e ele apresenta mais medos e
comportamentos mais instintivos de sobrevivência.
Com as técnicas de Reiki e ThetaHealing® esse
quadro é revertido rapidamente.
Eles podem sim, apresentar as disfunções físicas
referente a esse chakra, igual em humanos,
normalmente devido a absorção do padrão
desequilibrado desse chakra em seu tutor ou seus
tutores.
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MANTRA PARA O CHAKRA CORONÁRIO

EU FACILMENTE ME
CONECTO COM A FORÇA
UNIVERSAL DA VIDA

Chakra Braquial
Esse chakra é especialmente presente e importante
nos animais não-humanos.
Ele tem sido relatado e discutido apenas
recentemente.
Dentro das suas funções, percebo ele participando da
captação de sensações e informações sutis do
ambiente e dos outros.
Esse chakra absorve e distribui para os outros chakras
essas informações.
De fato, os chakras não funcionam de forma isolada,
eles estão todos conectados e constantemente sendo
ativados de forma mais ou menos intensa,
dependendo da situação.
Percebo sua cor em um espectro que não é visto e
percebido por nós, devido a isso os relatos de sua cor
variam. Alguns descrevem como branco, outros como
multi colorido e outros como acastanhado.
Nas imagens dos chakras dos animais aqui, é o círculo
branco em cima de cada escápula.
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Relação energética entre o
Chakra Braquial dos cães e
gatos com os humanos
Muito ativo: o cão e o gato se tornam muito
sensíveis aos estímulos e energias externas do
ambiente e dos outros animais, incluindo pessoas.
Essa sensibilidade desequilibrada causa
desconforto e desorientação, que pode se refletir em
medo, sensação de invasão de seu espaço, perigo e
muita informação.
Pouco ativo: o cão ou gato não consegue absorver
todas as informações necessárias do exterior.
Nota: por esse não ser um chakra presente em
humanos, não há mantra aqui para se fazer.
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Capítulo 3

Uma nova visão sobre os
animais não humanos, a
saúde e o equilíbrio

A percepção e entendimento profundo sobre os animais não-humanos
começou recentemente e é um cenário promissor.
Cada nova turma dos cursos de Reiki, ThetaHealing e Florais que ministro
aparecem mais veterinários e estudantes, assim como tutores e pessoas
interessadas em aprender mais sobre os animais.
Assuntos como Sistema Energético, Chakras, consciência e comunicação
animal estão cada vez mais sendo aceitos e entendidos.
Dessa forma uma revolução na forma com que nos relacionamos com as
outras espécies está acontecendo e culminará em uma co-existência
equilibrada, saudável e de parceria, o contrário da de hoje, que por enquanto
se baseia em uma relação de exploração.
Ao mesmo tempo, o entendimento das questões energéticas, como a relação
equilíbrio/desequilíbrio, com suas manifestações emocionais, mentais e
sintomas físicos, assim como da absorção dos nossos padrões pelos animais
não-humanos e sua influência em sua saúde ou doenças é de extrema
importância e tenho certeza que será a chave para uma real cura na gente e
neles.
Por fim, talvez o entendimento mais importante é que os animais nãohumanos não diferem da gente. Não são menos ou mais evoluídos que os
animais humanos. Assim como em nós, eles também são espíritos
experienciando um corpo físico para aprendizado e funções escolhidas.
De fato, podemos nos surpreender com o grau de evolução e entendimento
da Consciência do Eu Superior de um animal não-humano.
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Por fim, talvez o entendimento mais importante é que os animais nãohumanos não diferem da gente. Não são menos ou mais evoluídos que os
animais humanos. Assim como em nós, eles também são espíritos
experiencia um corpo físico para aprendizado e funções escolhidas.
De fato, podemos nos surpreender com o grau de evolução e
entendimento da Consciência do Eu Superior de um animal nãohumano.
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