
 

Sim, isso pode ocorrer, o importante é termos consciência disso para melhorarmos cada 
vez mais ! 

Texto retirado do Blog do Ricardo Garé: 

"Os únicos animais não-humanos que apresentam esses desequilíbrios são os que tem 
contato constante com a gente. Isso ocorre, porque eles absorvem nossos padrões de 
desequilíbrios mentais, emocionais e consequentemente energéticos e físicos. 

Quando absorvem eles passam a reproduzir. Alguns reproduzem como espelhos. Por 
exemplo, um humano com insuficiência renal é tutor de um gato com insuficiência renal, 
ou um humano com gastrite é tutor de um cachorro com gastrite, etc. 

Em outros casos, não funciona como um espelho, mas tem a ver com o chackra 
desequilibrado em questão e que falaremos nos próximos textos, por exemplo, um 
humano constantemente irritado é tutor de um gato com problemas renais, ou o 
contrário.  

Pode ser também um humano ansioso ser tutor de um cachorro com problemas 
estomacais, ou o contrário novamente. 

Isso ocorre, pois devido ao grande amor e compaixão que eles sentem pela gente, há 
uma ligação energética muito intensa e muitas vezes eles absorvem esses padrões de 
desequilíbrio para nos limpar. Eles querem que sejamos felizes. 

Não devemos nos sentir culpados. Na verdade a última coisa que devemos sentir é 
culpa. 

A culpa é uma energia que faz grande mal para nós e diretamente para eles. 

Troquemos a culpa por aprendizado honesto e assim podemos melhorar, sermos 
felizes, estamos mais conscientes e darmos menos trabalho para eles e os outros ao 
redor. 

Tudo isso vale para a relação dos humanos adultos com as crianças ou bebês humanos 
também. A relação é muito parecida. 

Amigos, aqui começamos a mudar nossa visão dos sintomas e doença dos animais não-
humanos e da nossa. 

Começamos a jogar Luz sobre o tema e dessa forma nos tornamos. Consciente e 
podemos agir para mudar, sermos felizes e verdadeiramente nos ajudarmos e podermos 
ajudar os animais não-humanos também." 

Fonte: www.reikiveterinario.com.br 


