
Flors de Bach per animals

Les Flors de Bach es componen d’una sèrie de 38 
essències naturals extretes de flors silvestres, les 
propietats curatives de les quals, van ser descober-
tes pel metge homeòpata Edward Bach entre els 
anys 1926 i 1934. 
 
Cada essència floral és un camp energètic subtil, 
que, conservat en 
una barreja d’aigua i 
alcohol, i en con-
tacte amb un camp 
energètic subtil d’un 
altre ésser viu, actua 
per ressonància vibracional en el receptor, pel que 
si  s’utilitzen essències erròniament, no produiran 
cap efecte.
 
La qualitat de cada flor ve donada per la conforma-
ció electromagnètica i llumínica harmònica de les 
seves partícules que al entrar en un camp energètic 
inharmònic, es capaç d’harmonitzar-lo. Actuen a 
nivells subatòmics per intercanvis de llum, equi-
librant i  harmonitzant  els fluxos d’energia dels 
camps energètics als que se’ls apliqui la seva acció. 
 
 
 V
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Si veiem l’animal com a un ser integral i la malal-
tia com el resultat d’un desequilibri emocional, 
entendrem com les essències florals, actuant sobre 
la causa i no sobre els símptomes de la malaltia, 
poden ajudar a restaurar la força vital.

Els animals també tenen emocions i experiències 
que determinen el seu comportament, personalitat 
i inclús les seves dolences físiques. Amb les Flors 
de Bach podem trac-
tar les experiències 
negatives del passat, 
les emocions desagra-
dables que estiguin 
patint i brindar-los 
recolzament o alivi en els seus malestars físics.

Aquest sistema terapèutic està inclòs en les ano-
menades teràpies vibracionals o bioenergètiques 
i es reconegut des de 1976 com a un sistema útil 
per la OMS que inclús en recomana l’ ús. Ha estat 
emprat des de la seva creació fins als nostres dies, 
tenint actualment, una major difusió.
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TERÀPIES ALTERNATIVES I 

COMPLEMENTÀRIES PER 

ANIMALS

Una manera no agressiva i 

diferent d’ajudar el teu animal 

en situacions especials, difícils 

o problemàtiques, sense

 substituir el veterinari.
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Totes les teràpies i visites es realitzaran a la 
consulta, prèvia cita, a excepció d’alguns casos 
especials que per la naturalesa de l’animal, de la 
persona o del problema, requereixin d’una ubica-
ció alternativa.

Depenent del caràcter de l’animal, de la disposició 
del responsable i del tipus de teràpia, els tracta-
ments poden realitzar-se en presència o no del 
responsable de l’animal.

Els animals de tamany petit una mica esquerps, 
porucs, tímids o 
agressius, poden 
rebre la majoria 
de les teràpies, 
tranquil•lament 
dintre del seu 
transportí o 
gàbia si es creu 
més convenient, 
evitant-los-hi així, un possible estrès.

El meu amor pels éssers vius i sobretot pels 
animals, fa que treballi amb responsabilitat i 
dedicació.

    
           
           Gemma Sanuy Sarroca

Altres teràpies:         w	Reiki per animals
                                   w	Teràpies Manuals


