
Comunica  ção Intuitiva com Animais não humanos  

- A sessão é única (não existem retornos, sempre será uma nova sessão caso o tu-
tor necessite contatar seu animal novamente ou o animal solicite mais uma ses-
são). Cada animal conta como uma sessão mesmo o tutor tendo mais de um.

- A sessão é marcada em uma determinada data e após o dia da sessão (no dia 
seguinte), o tutor receberá em PDF por email ou mensagem (como preferir) o relato
da sessão digitado. 

- Caso o Tutor queira fazer perguntas (até 7 no máximo), poderá encaminhar por e-
mail ou pelo inbox do Instagram, juntamente com a foto antes do dia da sessão. 
Tanto para animais em vida quanto para os animais já desencarnados.

- Se o objetivo é atestar a veracidade da comunicação com perguntas como, o que 
ele(a) estava vestindo dia x ou y, qual o brinquedo/comida/etc favortido dele(a), ou 
qual os apelidos e etc do meu bichinho, essa sessão não é para você.

A comunicação intuitiva não deve ser feita por pessoas que buscam comprovações
e/ou adivinhações. Isso não é loteria, não é barraquinha com bola de cristal com 
previsões e adivinhações mágicas de outro mundo. 

- São nessas respostas que se baseiam sua busca pelo contato maravilhoso com 
seu animal? Essas questões são a prioridade na sua vida com ele?

Quando as pessoas buscam essa técnica com o coração, querem entender o que 
acontece com seu animal em vida, talvez devido à uma doença ou problema de 
comportamento ou estão desesperados para saber como seus animais estão do 
outro lado após a passagem, e isso é o importante. É uma busca de alma, energia, 
você vê amor no propósito. Para aqueles que já desencarnaram, seus tutores que-
rem saber como seus animais estão e receber a mensagem de amor que eles tem 
para dividir.
E é quando o tutor recebe as mais maravilhosas mensagens das mais variadas for-
mas para aquilo que é importante e necessário saber.

O Eu superior animal não brinca em serviço. Não está à serviço de certas peque-
nezas humanas que estão apenas testando aquilo que não acreditam por pura di-
versão ou joguinhos de seu próprio ego.



Esse é um trabalho de amor, de almas, acima de qualquer ciência exata, bem lon-
ge de visões cartesianas e 3D.

O seu animal, o espírito superior que atua através dele em vida e também depois 
de seu desencarne, fala a linguagem do amor universal e só será entregue com 
verdades e profundidade para aqueles que realmente buscam respostas e compre-
ensão com amor e simplicidade em seus corações.

Portanto se você duvida ou somente quer ver no que vai dar, quer testar o proces-
so, a Comunicação Intuitiva não é para você! E saiba que está tudo bem pois cada 
um está no patamar de desenvolvimento de consciência espiritual que deveria es-
tar no momento… 

- A comunicação pode ser feita tanto com animais que já desencarnaram como 
com animais encarnados. Não há diferença pois o contato é feito com o Eu Superi-
or do animalzinho e a energia é a da informação, que ocorre no AGORA. Se seu 
animalzinho acabou de desencarnar, sugiro esperar alguns dias para a sua mente 
e energia estar mais receptiva para as mensagens dele(a). Pelo menos 5-7 dias.
Na hora da dor e do choque, não estamos abertos energéticamente, e sim, muito 
confusos e tristes.

- Os animais não humanos muitas vezes deixam de responder algumas perguntas 
por simplesmente não achar necessário. Pode acontecer. Cada sessão é única e 
sem diretrizes.

- É necessário que o tutor mande uma foto do animal, com os olhos bem visí-
veis, com o nome, idade e sexo, até 24hrs antes da sessão. (Por e-mail ou pelo
perfil @carlacicarinovet no Instagram). Essas informações auxiliam muito na 
conexão.

- Para animais em vida, solicito o tema que o tutor busca tratar com seu animal. O 
que ele deseja entender melhor sobre seu animal. O motivo que será a diretriz da 
sessão. Muitas coisas mais íntimas e ás vezes de difícil

- Cada comunicação intuitiva é única e diferente. Os animais não humanos não 
comunicam aquilo que queremos saber, mas, o que precisamos escutar e sa-
ber. Alguns, gostam de se expressar bastante, outros menos. Alguns são mais pro-
fundos, outros, menos. Não crie expectativas de como deverá ser a sessão, as 
mensagens, e se permita receber aquilo que lhe cabe receber, mesmo que você 
não entenda. 

- Na comunicação intuitiva, o comunicador pode receber imagens, sons, sensações, 
frases, emoções e etc. Cada animal não humano e seu Eu superior, se comunicam
de formas diferenciadas. Muitos “falam” sobre sí, outros, “falam" sobre o tutor e/ou 
a família ou convivem, etc. Cada comunicador intuitivo trabalha de uma forma, não 
existem comparações. Uns são simples e diretos, outros, mais complexos.

- A Comunicação Intuitiva não é adivinhação, não prediz o futuro, é a leitura do mo-
mento, da energia do momento e daquilo que o animal deseja passar. O que acon-
tece amanhã não é seu foco, e sim, o momento, portanto se algo não for para o tu-
tor saber, não será evidenciado na sessão.



Pagamento à vista. (Transferência bancária ou PIX) Até 24hrs antes do horário 
agendado da sessão. Caso contrário, não haverá sessão. Valor: R$ 380,00 (dados 
bancários ao final do termo)
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