
Reiki per animals

Reiki és la denominació en idioma japonès de 
“l’Energia Universal de la Vida”. Es tracta d’un 
mètode d’harmonització natural i consisteix en 
transferir energia mitjançant la imposició de mans 
(també es pot practicar a distància).

El Reiki promou una sanació més ràpida de tot 
tipus de dolences físiques i psíquiques, tractant els 
bloquejos energètics de l’organisme per a l’equilibri 
de la força vital.

El Reiki és acceptat pels animals d’una manera 
simple i lliure de qualsevol tipus de prejudici ja 
que no es deixen influir o curar de cap altra forma 

a través de cap 
creença. Ells sem-
pre són autèntics.
Podem brindar-los 
Reiki per a la seva 
cura , harmonia, 
tranquil•litat 

i inclús a l’hora de la seva mort i comptar amb 
els efectes reforçants que produeix en el sistema 
immunològic.

animals

Molt útil pels animals que viuen en refugis i també 
pels que en són rescatats d’aquests, ja que se’ls 
pot evitar en gran mesura, greus pertorbacions 
psíquiques.

També molt favorable per a animals de criadors, 
de centres veterinaris (com a teràpia de recolza-
ment o complement), de residències, centres de re-
habilitació de fauna salvatge, zoos y evidentment,  
per a qualsevol persona que tingui un animal amb 
algun tipus de problema.

El tractament Reiki és segur en qualsevol situació, 
independentment de la malaltia o el malestar, 
sempre tenint en 
compte que no 
es pot substituir 
al veterinari 
professional. Pot 
ser fàcilment 
combinat amb la medicina ortodoxa, la sanació 
alternativa o mètodes conductuals adequats.

Els mètodes de sanació ortodoxos i alternatius 
haurien de treballar conjuntament en comptes de 
rivalitzar entre sí. 
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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.

animals

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 trac-
taments poden realitzar-
se en presència o no del 
responsable de l’animal.

Els animals de tamany 
petit una mica esquerps, 
porucs, tímids o agres-
sius, 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.
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     Altres teràpies:        w	Flors de Bach
                                   w	Teràpies Manuals


