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THAH – Formação de Terapeuta Holístico Animal e Humano 

2022/2023 

 

 

FAQ’S 

 

 

Neste documento apresentam-se diversas questões frequentes que surgiram no decorrer de alguns 

módulos da formação, bem como exemplos e casos práticos partilhados por colegas.  

 

 

Módulos: 

 Módulo 1 - Ser Terapeuta Holístico 

 Módulo 2 - Ser Terapeuta Holístico  

 Módulo 3 - Na Pele do seu animal: Educação Consciente para o Animal 

 Módulo 4 - Limpeza Energética: Tratamentos de Cura Energética e Física para animais 

e humanos 

♦ Cura Prânica 

♦ Intervenção cirúrgica energética e à distância para Animais e Humanos 

 Módulo 5 - Florais e Óleos Essenciais para Animais e Humanos 

 Módulo 6 - Scanner Intuitivo e Massagem Animal   

 Módulo 7 - Cristaloterapia e Cromoterapia para animais e tutores 

♦ Cristaloterapia 

♦ Cromoterapia 
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Perguntas Frequentes - FAQ 

 

 Módulos 1 e 2 - Ser Terapeuta Holístico  

 

1 - Como identificar o tutor e com quem o animal está comprometido? 

 

O THAH ensina sobre a Verdade e isso é a UNIDADE.  

Nunca é animal. Sou eu ou outra pessoa que coabita com o animal. O animal é um espelho.  

Se o ego não nos permitir ver isto com clareza, continuamos na dualidade e nada se resolve na raiz. 

 

É importante parar e entrar em conexão com a nossa Alma num ambiente calmo, numa altura que 

consigamos tranquilizar-nos e conectar-nos. Quando assim conseguirmos, focamo-nos no animal e 

descrevemo-lo para nós, com toda a nossa tua intuição, o mais cru e rápido que nos surgir.  

Depois colocar a seguinte questão: Quem também é assim cá em casa? Receber a nossa primeira 

resposta.  

É realmente necessário ficar claro quem é o tutor espelho/ tutor compromisso, assim como fazer uma 

clara anamnese.  

A tomada de consciência do tutor e a análise do que está a ser mostrado é um passo vital nos 

tratamentos 

 

 

2 – E quando dois animais comprometidos com o mesmo tutor, lutam/ brigam qual o olhar? 

 

Quando os dois animais estão comprometidos com o mesmo dono e "brigam", há que ter o mesmo 

"olhar".  

Ou seja, saber o que cada um espelha e analisar (cada um pode espelhar faces diferentes do mesmo 

tutor), pode haver um conflito interior, alguma dualidade, etc. Dependendo de uma avaliação caso a 

caso. 

O que é importante reter é que para cada situação só conseguimos avaliar melhor sabendo qual o 

compromisso de cada animal para com o tutor, a sua missão e o que espelha. 
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 Módulo 4 - Limpeza Energética: Tratamentos de Cura Energética e Física  

 

♦ Cura Prânica (CP) 

 

1 - A cura prânica pode ser utilizada/ realizada isoladamente? 

 

Sim.   

 

 

2 - Como posicionamos as mãos na CP? É indiferente a escolha da mão e o lado para efetuar a 

prática? 

 

Durante a limpeza as varreduras são feitas com a mão direita, varrendo para a fogueira do lado direito. 

Durante a energização dos chacras a mão esquerda fica virada com a palma da mão para cima e a 

direita é usada para passar em cada um dos chakras.  

Caso a pessoa seja esquerdina a varredura é mais fácil ser feita com a mão esquerda. 

 

 

3 - As varreduras na CP devem ser feitas sempre com o mesmo braço, ou pode-se ir 

alternando? 

 

Desde que o processo de varredura se mantenha não existem contraindicações.   

 

 

4 - É necessário realizar sempre 50 varreduras localizadas por cada chacra? 

 

As 50 varreduras são as recomendadas, tal como partilhado no protocolo.  

No entanto, nada é estanque e para tudo existe flexibilidade e adaptação. Podemos sentir necessidade 

de fazer mais varreduras em zonas lesadas ou mesmo não poder fazer tantas e reduzir o seu número. 

"Será sempre melhor fazer 30 varreduras do que nenhuma", contudo são exceções.  
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5 - No caso de termos uma dor localizada, por exemplo dor de cabeça ou garganta, devemos 

sempre fazer o todo procedimento de CP passando por todos os chakras, tal como apresentado 

no vídeo?  Ou podemos só fazer onde temos a dor? 

 

É recomendado fazer sempre em todos os chakras, para promover um equilíbrio do Prana, da energia 

vital. Só depois nos focamos na limpeza e energização da zona a tratar. 

É importante aproveitar o chakra responsável pela zona a tratar e dar mais dedicação e tempo na 

limpeza e energização, em termos de número de varreduras, bem como na intenção, foco e conexão na 

energização. Ou seja, haver mais foco no tratamento local do sítio a tratar, depois de termos feito a 

cura prânica no geral. 

 

 

6 - Há correspondência entre a posição dos chakras no corpo humano e no dos animais (como 

no cão, gato e equinos)? 

 

Os nossos 7 chakras principais estão intimamente relacionados com os mesmos 7 dos cães e gatos, 

sendo responsáveis pelas mesmas áreas. A grande diferença refere-se ao 8⁰ chakra, o braquial, presente 

em cães e gatos. No cavalo é tal como no cão e gato, ou seja, os 7 chakras principais mais o 8º chakra, 

o braquial.  

 

 

7 - Onde se localiza o chakra braquial? Qual a sua cor e função principal? 

 

O chakra braquial (os humanos não têm este chacra) situa-se na zona braquial ao nível da 

escápula/ombro.  

Este chakra de cor preta, é aquele que drena, rege e equilibra todos os outros chacras. É um chakra 

muito importante na maioria dos animais. É o que drena e o que equilibra todos os outros chacras.  

Como tem muita importância na relação humana-animal, é muito forte e significativo nos cães, gatos, 

cavalos e animais domésticos.  

(Referimo-nos assim aos chakras principais, já que existem mais chakras ao longo do nosso corpo e 

no corpo dos animais, estes têm por exemplo chakras nas almofadinhas plantares, mas não são os 

principais, os principais são estes 8). 
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Uma vez que vamos trabalhar essencialmente na relação humana-animal, sendo terapeutas humano-

animal, é primordial considerar ou ter consciência que este chakra braquial é o principal.  

 

 

8 - Nos animais adicionamos o chakra braquial em que ordem? 

 

Sendo o braquial um chakra localizado na escápula, estando este na zona do ombro, por ordem 

encontra-se entre o chakra laríngeo (o da garganta) e antes do coração.  

Pode em determinadas situações fazer sentido fazer ou reforçar no final, por exemplo coroa – ajna – 

laríngeo – braquial – coração – e restantes, e no fim ir de novo ao braquial.  

 

 

9 - Como consigo identificar o chakra do umbigo no animal? 

 

O cão tem umbigo como nós. Todos os mamíferos tiveram cordão umbilical pelo que deverá ser visível 

uma pequena cicatriz, entre o chakra sexual e do plexo solar.  

 

 

10 - Que chakras não devem ser energizados e porquê? 

 

O chakra frontal do coração, o do fígado e o do baço nunca se energizam.  

Uma vez que podem surgir palpitações e/ou arritmias no caso do frontal do coração ou mesmo no caso 

do baço e fígado por acumularem energias relacionadas com "overthinking" ou com a raiva, 

respetivamente.  

Nas grávidas, idosos e crianças com menos de 10 anos, além dos chacras anteriores, não se energiza o 

Meng Mein.  

Os restantes chakras são energizados independentemente da idade ou condição da pessoa ou animal. 

 

 

11 - Durante a CP, varremos e energizamos o fígado, baço, Meng mein? 

 

Sim, varrem-se sempre estes três chakras.  
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12 - Porque motivo não se deve energizar o chakra do coração? 

 

O fundador da CP fez múltiplos testes até perceber que não podemos energizar o coração. Na prática 

causa ansiedade, taquicardias, entre outras. 

É importante confiarmos nas técnicas dado que se trata de algo já com vários artigos a comprovar a 

sua eficácia.  

 

 

13 - O chakra braquial pode ser energizado? 

 

Sim, pode. 

 

 

14 - Enquanto se faz a energização dos chakras, podemos imaginar a luz respetiva de cada um? 

 

Sim. 

 

 

15 - Até quantas vezes por dia ou por semana, podemos fazer cura prânica? 

 

Não há regra sobre o número de vezes a realizar.  

 

 

16 - Quando fazemos CP em outra pessoa ou animal é recomendável fazermos em nós depois 

para restabelecer as energias? 

 

É sempre recomendado estarmos com a limpeza feita com regularidade ou fazermos antes se 

necessário. Realizarmos a limpeza depois é especialmente importante para que a energia flua. 
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17 - Como fazer a CP num animal que não permanece quieto/calmo diante de nós? 

Imaginamos a sua figura como fazemos para nós, por exemplo, na limpeza dos chakras 

dorsais? 

 

Sim.  

Caso não seja possível sossegar o animal é preferível ter a sua imagem na nossa mente, tal como 

fazemos para nós.  

 

 

18 - Quando fazemos a CP a um animal ou a um ser humano devemos imaginá-los em tamanho 

real ou nos 50 centímetros? 

 

A projeção do corpo físico poderá ter as dimensões que nos for mais fácil e conveniente.  

Deverá projetar-se a dimensão necessária para tratar as zonas/chakras em questão. 

 

 

19 - Quando fazemos a CP a outra pessoa esta tem de estar de pé ou deitada? 

 

Na CP distância, o paciente fará vida normal e não precisa saber o momento exato do tratamento. Caso 

seja presencial, será como for mais fácil e promotor de maior relaxamento e conforto. Ainda assim, 

caso o paciente esteja deitado o terapeuta irá visualizá-lo de pé, à sua frente. 

 

 

20 - A CP deve ser realizada em pé ou pode ser sentado/ deitado? 

 

Para uma melhor fluidez do Prana (energia vital) é aconselhado realizar o tratamento de pé, contudo 

nada é estanque e podem existir exceções e formas de adaptar às situações e contexto.  

 

 

21 - Posso estar sentada enquanto faço a CP a um animal que está comigo? 

 

Sim.  
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22 - A CP pode ser feita à distância, incluindo para animais? 

 

É sempre possível realizar à distância, não comprometendo a intenção e efeitos/resultados da prática.  

  

 

23 - É necessário pedir autorização à pessoa ou animal? 

 

É sempre necessário pedir autorização.  

A diferença é que os animais e as crianças pequenas aceitam sempre, no entanto devemos, nesse caso, 

ter a permissão dos tutores ou dos pais. Mais do que um pedido de autorização, é sim um pedido dessa 

pessoa/animal para connosco pois é o outro que necessita e permite/quer ou não. 

 

 

24 - Que manifestações podem ocorrer no animal/humano e no terapeuta durante a prática de 

CP? 

 

Podem surgir manifestações como bocejar, arrotar.   

 

 

25 - Tenho reparado que durante e no final da cura prânica que realizo a outros seres, as 

minhas pulsações sobem ligeiramente, é normal? 

 

Além de ser importante realizar auto cura prânica, o que pode estar a acontecer é a pessoa estar a 

somatizar (sentir em si mesmo, como espelho do ser a quem se está a fazer a cura prânica) o que esse 

ser sente ou está bloqueado.  
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26 - Para tratamento de ciclos irregulares de menstruação, além do chakra sexual, que outro 

chakra podemos tratar? 

 

Num processo de cura prânica limpamos sempre todos os chakras principais e durante esse processo 

iremos sentir/receber quais os chakras mais bloqueados (ao bocejar, arrotar, etc.) e deste modo iremos 

saber os mais necessitados para o processo de cura, além do sexual. 

 

 

27 - É possível fazer CP a um animal sem tutor, abandonado/ de rua, ou perante o qual não 

sabemos se tem tutor? Se essa vontade surgir, como saber se essa necessidade é do outro ser ou 

se é nossa/ do nosso ego? 

 

Sempre que for um animal sem tutor ou mesmo selvagem, poderemos fazer o tratamento sempre que 

houver necessidade e abertura.  

Se nos conectarmos com a nossa alma, ouvindo a nossa intuição e trabalhando a conexão com o outro, 

sempre com uma intenção de amor aí sentiremos se é ou não para intervir.  

 

 

 

♦ Intervenção cirúrgica energética e à distância para Animais e Humanos (CE) 

 

1 - Como podemos realizar a CE? 

 

Deveremos sempre usar as nossas mãos durante a mentalização para suturar (coser) o que está com 

hemorragia, remover os que está a mais (coágulos, pedra, quistos, cera, etc.), limpar o que vemos sujo, 

desinflamar o que sentimos/vemos inflamado, etc. 

Devemos e podemos, de uma forma "mecânica" e física, executar tudo isto durante a mentalização, e 

por isso pode chamar-se cirurgia. 
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2 - A cirurgia espiritual pode ser usada isoladamente? Ou devemos seguir o protocolo? 

 

Nada impede o recurso a cada tratamento de forma individual, no entanto, como referido e para uma 

maior coerência e eficácia, é recomendado seguir o protocolo: 

Dia 1 - cura prânica 

Dia 2 - cirurgia espiritual 

Dia 3 - repouso e reavaliação 

 

 

3 - O protocolo da cirurgia espiritual de 3 cirurgias por mês no máximo, aplica-se quando 

fazemos as 3 cirurgias a uma zona ou aplica-se quando fazemos a zonas diferentes / situações 

clínicas diferentes? 

 

Quando se aplica a uma só zona são 3 cirurgias / mês / zona.  

 

 

4 - Se no 2º dia do protocolo (dia de CE) a pessoa se apresenta mais débil e com alguns 

sintomas, avançamos com a Cirurgia ou fazemos apenas cura prânica? 

 

É importante fazer o protocolo inicial sem o mudar, independentemente do feedback imediato: 

CP - CE - CP - CE - CP - CE - PAUSA.  

 

Isto só se altera se o terapeuta não estiver capaz ou se a pessoa quiser parar. Mesmo que a pessoa diga 

que está pior a meio do tratamento (muitas vezes porque está a “purgar” a negatividade e parece uma 

pioria), não é motivo para parar, mas fica à consciência e à forma como o terapeuta sabe lidar. 

 

 

5 - Na CE em que momento envolvemos o fígado ou os rins com as mãos e projetamos as 

respetivas luzes? É antes ou após fecharmos a zona e suturarmos? 

 

Sempre que temos de abrir um órgão e solucionar o que é para solucionar, depois é suturado e é 

colocada luz de cura normalmente de luz azul ou branca, de acordo com a patologia, em cima da sutura.  
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Em relação ao rim e ao fígado, a energização global com mentalização do órgão e a emissão da 

respetiva cor, do azul para o rim e o verde para o fígado, é a última coisa a fazer.  

 

Por exemplo: Se é um problema de enxaqueca antes de ir à cabeça, se é acima da última costela é para 

tratar o fígado primeiro, antes da cabeça. Então vamos ao fígado solucionamos o que temos de 

solucionar no fígado, (abrimos se tivermos que abrir, não abrimos se não tivermos de abrir, se abrimos 

temos de fechar) e só no fim ao envolvermos/ colocarmos as nossas mãos à volta do fígado emitimos 

a luz verde para o órgão. A seguir vamos então à cabeça.  

 

Portanto o emanar a luz do centro das nossas mãos quando envolvemos o órgão é a última coisa que 

se faz. Durante o processo podemos colocar cor em cima das suturas, podemos colocar cor quando 

retiramos uma pedra, um coágulo podemos colocar cor nesse espaço que fica vazio.  

A cor verde no fígado e a cor azul no rim é a última coisa que fazemos nesses órgãos.  

 

 

6 - A CE pode ser feita em grávidas? 

 

Não há qualquer contraindicação ou especificação na cirurgia espiritual em grávidas, ter apenas em 

atenção e não "mexer" no útero.  

 

 

7 - No caso de uma pessoa que tem um processo oncológico de longa data, que já realizou 

tratamentos de quimioterapia e radioterapia com vários órgãos afetados e metástases pelo 

corpo que estão a afetar também os ossos, é adequando aplicar CE bem como para aliviar 

sintomatologia associada à medicação? 

 

Podemos sempre fazer cirurgia espiritual, neste caso começando com fígado e rim por ser no corpo 

todo. A "intenção cirúrgica" passa então pela "remoção das metástases" e pode também focar-se no 

alívio dos sintomas. 
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8 - Como realizar a CE em humanos com Alzheimer e doenças mentais? 

 

No que diz respeito à cirurgia espiritual “não sinto grande efetividade” nas doenças mentais. Neste 

sentido é importante tentar limpar bem o cérebro na Cura Prânica.  

 

 

9 - Num gato com problemas de dermatite e fiv+, quando o problema não se circunscreve a 

uma parte concreta do corpo, qual o órgão a que deve ser feita primeiro a cirurgia? Fígado ou 

Rins? 

 

A parte mais afetada num processo de fiv é a medula óssea, neste caso é necessário começar a cirurgia 

a ambos os órgãos, fígado e rim.  

 

 

10 - Para situações menos circunscritas como em uma anemia crónica, o que deve ser tratado 

na cirurgia? 

 

É muito importante ter um diagnóstico primeiro. A anemia tem sempre uma causa pelo que é 

importante perceber.  

No entanto, se não se souber poderá fazer-se a cirurgia a ambos os órgãos rim e fígado e depois 

mentalizar a medula visto ser a produtora de glóbulos vermelhos (que estão em falta numa anemia). 

 

 

11 - Numa cadela que foi operada a tumores no útero, para realizar a cirurgia espiritual 

podemos ver e limpar toda a zona do útero começando com a cirurgia pelo fígado? 

 

É necessário incluir também o rim e áreas lesadas. Assim relativamente ao fígado não esquecer de 

projetar luz verde no fim e luz azul no final da cirurgia ao rim.   
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12 – Num gato com uma condição renal crónica que apresenta também a boca e gengivas e 

inflamadas devido aos dentes, durante a CE faria sentido começar pelo rim e a seguir a boca, 

com a projeção de cor azul e branca pela dor na boca, e posteriormente poder-se-ia visualizar a 

remoção dos dentes doentes? 

 

Sim. Contudo, deve fazer-se também CE ao fígado, visto que a boca se localiza acima da última 

costela.  

Depois do fígado e rim, passar então para a boca.  

Se o gato, tiver indicação para extração dentária, sim, poderia remover-se os dentes depois se for 

necessário e avaliando o risco/beneficio. 

 

 

13 - É possível realizar a mim mesmo CP e CE no mesmo dia? 

 

Não.  

O protocolo é sempre o mesmo, não há diferenças entre o outro e nós mesmos - 1º dia CP; 2º dia CE; 

3º dia pausa e reavaliação.  

 

 

14 - Que valor praticar pelos tratamentos de CP e CE? 

 

Contar sempre com 3 tratamentos. Serão sempre 3 ciclos: CP, CE, Pausa. CP, CE, Pausa. CP, CE, 

Pausa. O que corresponde a um ciclo de 9 dias.  

Estabelecer e adaptar o valor de acordo com o ciclo dos 3 tratamentos (que é um protocolo), cobrando 

por 3 tratamentos de cura prânica e 3 tratamentos de cirurgia espiritual. Cada caso é um caso, depende 

da pessoa, não há um valor referenciado.  

É importante o foco em primeiro lugar na técnica, na prática e depois surgirá a intuição envolvida no 

tratamento, depois de ter sido integrada a componente técnica.  
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17 - Como abordar os clientes para os dois tipos de tratamento: CP e CE? 

 

Explicando que o ciclo de cura consiste nas 2 técnicas e cada caso é um caso, não havendo um 

procedimento único ou estanque. 

 

 

 Módulo 5 - Florais e Óleos Essenciais para Animais e Humanos 

 

♦ Florais de Bach 

 

 

1 - O que devemos considerar previamente à toma dos florais? 

 

Além do tratamento em si, compreender e identificar o tutor-compromisso e realizar uma boa 

anamnese é fundamental par o planeamento e eficácia dos tratamentos.  

 

 

2 – Como deve ser preparado o frasco, qual a quantidade de água mineral e cada essência? 

  

O frasco de tratamento é um frasco de cor âmbar, contêm 30 ml e conta gotas e nele colocamos 80% 

água mineral (24ml) e 2 gotas de cada essência (do frasco stock).  

 

 

3 - Qual a posologia diária recomendada? 

 

A posologia diária, quer para o animal quer para o tutor, é de 16 gotas (por dia). No entanto nunca 

devemos fazer tudo numa toma, ou seja, idealmente 4x por dia 4 gotas ou no mínimo 2x por dia 8 

gotas.  

Recordar que a atuação do floral está mais relacionada com a frequência do que com a quantidade de 

gotas. 
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4 - É contraindicado exceder as 6 essências (máximo por frasco) por dia? 

 

Apenas devemos utilizar 6 florais no máximo. No entanto o recomendado e o ideal é até 2 ou 3 florais.  

É importante lembrar que os florais tratam causas emocionais logo não devemos querer tratar todas as 

emoções de uma só vez. Focar em duas ou três causas emocionais que estejam mais evidentes e depois 

ir dando seguimento a outras. Não podemos tratar tudo ao mesmo tempo. 

 

 

5- Existe um limite de tempo máximo na toma dos florais ou é apenas necessário respeitar a 

validade do frasco (1 mês)? 

 

Quanto à duração do tratamento, deverá haver sempre reavaliação ao final de cada frasco, sendo que 

o volume preparado costuma dar para 3 semanas e só tem validade de 1 mês por não ter conservantes. 

Ao final desse período reavaliamos e podemos já não precisar de receitar mais, podemos ter de 

reformular e iniciar tratamento para outras causas emocionais com outros florais ou mesmo dar 

seguimento e prolongar. 

 

 

6 - Relativamente aos florais quando terminamos o frasco de tratamento e os 

sintomas/comportamentos persistem deve continuar-se com o tratamento até desaparecerem? 

 

Quando o frasco acaba, é necessária uma reavaliação.  

Se houver melhorias, mas ainda não se tiver atingido o objetivo do tratamento, fazer um novo frasco. 

Caso após terminar o frasco, estiver tudo na "mesma", é necessário explorar e refletir em mudar a 

escolha do floral. 

 

 

7 - Onde posso adquirir ou comprar os florais? 

 

Os florais de Bach podem ser adquiridos online, em ervanárias ou em algumas farmácias. 
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8 - É possível administrar florais de Bach e óleos essenciais a outros animais sem ser cães e 

gatos? 

 

As posologias dos florais e óleos foram testadas em cães, gatos, coelhos e alguns cavalos.  

 

 

9 – Quais são as 5 essências florais que compõem o Rescue Remedy? 

 

As 5 essências do Rescue Remedy são: Clematis, Rock Rose, Impatiens, Cherry Plum e Star of 

Bethlehem 

 

 

10 - As mulheres podem ingerir florais durante a gravidez? 

 

Não há registo de nenhuma contraindicação, incluindo contraindicação em mulheres gestantes. 

 

 

11 – Num caso em que uma cadela que em 90% das vezes que fica sozinha em casa, faz as 

necessidades e come as fezes, ao realizar o tratamento com agrimony e crab apple verificou-se 

que seja durante como após o mesmo se mantém o mesmo comportamento. O que é 

aconselhado fazer? Fará sentido mudar os florais ou juntar outro(s)? 

 

É importante identificar a causa para a coprofagia (comer as fezes).  

Se não funciona pode ser porque a verdadeira causa não está a ser tratada. É necessário meditar sobre 

a causa, para obter a resposta. Depois, consoante a causa poderá escolher-se outros florais e/ou outra 

terapia. 

Quem é o tutor espelho da cadela? Deve ficar claro, bem como desenvolver boa anamnese que 

suportem e sustentem o trabalho dos florais. A tomada de consciência do tutor e a análise do que está 

a ser mostrado é um passo vital nos tratamentos.  
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♦ Óleos essenciais 

 

1 - Quanto tempo deve ser o tratamento? Como usar? Devem ser diluídos em água? E a 

quantidade é igual para todas as situações? 

 

No caso dos animais, os óleos serão sempre utilizados com água porque a única via recomendada é a 

da difusão. Idealmente este difusor deve ser colocado na divisão onde o animal permanece mais tempo 

para ter um melhor efeito e mais continuado. A quantidade das gotas está relacionada com a totalidade 

da água por isso varia. Com a experiência chegaremos às nossas quantidades vossas quantidades. É 

recomendável começar sempre com uma menor quantidade de gotas para não ser muito exagerado e 

gradualmente ajustar.  

 

 

2 - Os 5 óleos essenciais (Limão, Lavanda/Alfazema, Malaleuca (Tea tree), Balance, 

Frankinsence), referidos no PDF são os únicos que devem ser usados com animais? 

 

 

Quanto aos óleos utilizados em animais, o que se sabe é que estes 5 são os que têm efeito conhecido e 

os que podem com segurança ser usados nos animais. 

 

 

3 - Os óleos essenciais podem ser aplicados topicamente ou apenas com difusor? 

 

Todos os óleos utilizados em animais devem ser na forma de difusão. Deverão ser sempre colocados 

no difusor.  

 

 Módulo 6 - “Scanner” Intuitivo e Massagem Animal   

 

1 - É possível realizar a massagem animal a outros animais, sem ser cães e gatos? 

 

As massagens foram testadas em cães, gatos, coelhos e alguns cavalos. Nos outros animais não houve 

tutores disponíveis para terapêutica holística.  
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Perguntas Frequentes - FAQ 

 

 Módulo 7 - Cristaloterapia e Cromoterapia para animais e tutores 

 

♦ Cristaloterapia 

 

1 - É correto usar cristais 24/7 ou apenas de dia? 

 

Cada cristal tem a sua forma de utilização.  

Nem todos podem ser usados como "adereços". Ainda assim, mesmo os que são usados 24/7 têm 

"regras" de utilização que implicam limpezas energéticas devidas e adequadas a cada um deles e ainda 

períodos de descanso. Daí ser uma terapia que deverá ser feita com aconselhamento.  

 

 

2 – O cristal "olho de tigre" é indicado e auxilia que áreas/ órgãos/ funções ou processos? 

 

O cristal olho de tigre auxilia a digestão principalmente através do pâncreas e porque trabalha o 

metabolismo e fortalece o fígado.  

Ainda assim melhora o desconforto gástrico e intestinal, quer direta quer indiretamente.  

Além disso, tem sempre um papel importante nos órgãos envolvidos no processo digestivo visto ser o 

cristal do chakra responsável pela área em que se localizam, o chakra do plexo solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


