tratamentos naturais

desconfiados, que se sentem
acuados ou têm dificuldade
de se relacionar;

O grande e fiel amigo

Terapia floral para
animais

►Fórmula Leucantha: sentimento de rejeição, animais
que foram separados muito
cedo das mães, animais que
têm ciúmes de outros animais/
pessoas;
►Emergencial: ideal para
momentos de tensão, no pré
e pós-tratamentos veterinários,
animais idosos que precisam de
mais energia ou que sofreram
algum trauma emocional.

Todos os animais fazem
parte integrante da vida una,
são como nós, dotados de
sentimentos, inteligência e
consciência em evolução.
Tal como nós, revelam as
suas emoções como uma
descarga no corpo, resultando,
muitas vezes, numa mudança
de comportamento, stress,
depressão, ansiedade e, como
não sabem falar, usam muitas
artimanhas para poderem
pedir ajuda.

H

oje, em especial, vamos
falar do nosso fiel amigo,
o cão, ele que é dono de
um amor incondicional,
que faz de tudo para o
dono sentir-se bem e este tudo inclui
também para assumir emoções negativas
do dono, para o proteger ou, até mesmo,
desenvolvendo algum tipo de doença.
As questões de carência, medo, depressão, agressividade, comportamentos
destrutivos, ciúmes e outras emoções,
quase sempre são manifestações
das imposições, da leitura que o
animal faz ao meio ambiente ou da
absorção dos problemas do dono ou
das pessoas da casa.

Reequilíbrio
emocional
Na terapia floral, o animal é visto
como um todo, é importante o
acompanhamento terapêutico
dentro da biografia de vida do
animal.
Os florais não substituem tratamentos médicos veterinários ou
medicamentos, não têm contra-indicações, são usados como coadjuvante no reequilíbrio emocional.

A importância dos
florais nos animais

Fórmulas para a
terapia floral

A pele é uma linguagem simples para o cão mostrar o que
está a sentir, as alergias estão
ligadas à tensão, ao medo, algo
que mexeu com a sensibilidade
e, por isso, o dono deve ficar
em alerta.
O cão abandonado ou rejeitado acaba por ter sarna,
é uma maneira de as pessoas
terem pena dele, uma reacção
metafísica que sensibiliza as
pessoas para ajudá-lo.
Os cães tendo o olfacto muito
apurado, percebem as nossas
emoções muito mais do que
pensamos. Para reinstaurar
a paz e harmonizar o temperamento do seu animal de
estimação, o uso dos florais é
imprescindível. Mas atenção,
o uso dos florais não mudam
a personalidade nem adestram
os animais.
A função dos florais é resgatar a natureza saudável do
comportamento deles. Os animais respondem à terapia floral
de uma forma surpreendente.
Todos os terapeutas relatam
como eles são tão receptivos
à energia das flores.

Conheça as várias fórmulas
para a terapia floral, usando
o sistema floral de Saint Germain.
►Fórmula da Agressividade: acalma o animal agressivo, raivoso, provocativo e
intolerante;

►Carência/Agitação: ajuda
o carente, ansioso, agitado, imaturo e os que têm dificuldade
em aprender;
►Carência/Depressão: para
animais submissos demais,
saudosos, apáticos, tristes ou
angustiados;
►Medo: para os receosos,

►Sarna (uso tópico):
Allium + Amydalus + Goiaba
+ Limão + Perpétua + Verbena. Z
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