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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 ubicació 
alternativa.

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

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

El meu amor pels éssers vius i sobretot pels ani-
mals, fa que treballi amb responsabilitat i dedica-
ció.

    
           Gemma Sanuy Sarroca



      
        Eines de treball, entre d’altres:
     Reiki   Flors de Bach
     Radiestèsia  Gemoteràpia  
  Massatges  Mètodes conductuals

  TERÀPIES ALTERNATIVES PER ANIMALS

L a majoria de vegades, i sense potser ni saber-ho, nosaltres mateixos som els responsables d’actituds negatives i malal-

ties. No tan sols de les nostres prò-

pies, sinó de les dels éssers vius que 

ens envolten i conviuen amb nosaltres. En espe-

cial, per la seva ingenuïtat i puresa, els infants 

i els animals.

Al tractar els nostres animals, algunes vegades serà convenient que 

també nosaltres i potser la resta de la famí-

lia rebem tractament. Els animals domèstics són 

éssers socials que intenten adaptar-se a nosal-

tres i al nostre àmbit familiar, creant-se unes 

estructures de vegades equivocades i negatives en 

no trobar-hi un medi equilibrat.

El gran llenguatge de comunicació amb els animals són les emocions. És 

per això que podríem provar de ser més oberts i 

generosos, i donar-nos l’oportunitat de canviar, 

de sanar i de viure d’una manera més plena, fent 

un exercici d’humilitat i d’amor envers la vida, 

dels demés i la pròpia.

Puc oferir-vos:

 

Incrementar el  nivell d’energia i vitalitat (ani-

mals senils, malalts, neonats dèbils…)

Preparació abans de cirurgies.

Acceleració en la recuperació després de cirurgies.

Tractament de lesions: accelera el procés de cica-

trització de ferides i solidificació d’ossos, reduc-

ció d’inflamacions, etc.

Tractament de malalties puntuals i cròniques: ajuda 

a superar-les o aliviar-ne els símptomes.

Alleujament o eradicació del dolor i dolences debi-

litants.

Tractament d’infeccions: reforçant el sistema immu-

nològic. Es pot ajudar a eliminar quists i tumors.

Tractament d’estats d’estrès, ansietat o depressió.

Tractaments de comportament sense fàrmacs.

Possibilitat de tractaments conjunts a la relació 

animal-persona .

Complementar al veterinari sense substituir-lo


