
Djurkommunikation, fantastiska känsla 
Del 2; Healing/läkning/balans 

Vad är healing? 
Healing är en process till självläkning. Energin påminner kroppen, varenda 
cell, om sitt ursprung. Denna underbara energi kommer från Universums 
själ och fyller dig med kraft. Ta emot kraften med öppet sinne.  
År 2011 gick jag min certifierade healerutbildning för Dr. Eric Pearl i 
Stockholm. Har allt sedan dess använt mig av Universums fantastiska kraft i 
mitt arbete. Både till människor och djur. Speciellt djur är mottagliga för 
healing. Med sina öppna sinnen och icke förutfattade meningar tar de emot 
helt utan skepsis. De vet vad healing är och tar tacksamt emot.  
Hur gör jag då? 
Jag börjar med en meditation, öppnar upp mitt inre ljus till kommunikation 
och healing. Öppnar upp mina inre sinnen; känsla, seende, röst, smak, lukt 
och min inre visdom. Därefter börjar jag ta kontakt med djuret, prata med 
det, fråga om känslor och tankar som djuret bär med sig. Om djuret anser 
sig ha ont, vad orsaken till ohälsan kan vara. 
Jag ber the Healing Spirit, Universums urkraft att omsluta mig med ljuset 
och den helande kraften. Jag sänder sedan allt ljus och läkande energier 
med  hela min kraft till djuret. Omsluter djuret, sänder in i varje liten cell. 
Stillhet och frid råder, den läkande processen har börjat. 
Det mest fantastiska med healing är att kroppen vet var den behöver den 
nya energin. Det är alltså inte säkert att en riktad healing till ex. ett ben 
går till benet om det i kroppen behövs extra energi till ex. de röda 
blodkropparna. Kroppen vet och vi ska lyssna till kroppens signaler. Jag ser 
eller känner vart energin vill, låter den strömma starkt och ”laddar” 
personen eller djuret. Riktar hela min inre uppmärksamhet och strålar in 
Universums kraft in i klienten. Det riktigt vibrerar, jag blir lycklig. 
Att kunna få förmedla denna enorma kraft från Universum till mottagaren 
gör mig ödmjuk och tacksam. Att kunna få hjälpa. 
Var och en kan ge healing. Att beröra en annan människa eller ett djur är . 
Gosa, klappa, kramas och kela. Beröring handlar om kärlek till livet och att 
fylla på med kraft och ljus. Hälsosamt. 
En kram som helst varar mer än 20 sekunder utlöser ett hormon i hjärnan 
som heter oxytocin. Oxytocinet gör oss bl.a. glada och nöjda, minskar stress 
och aggressioner. Alltså är det hälsosamt att kramas! 
Healing rensar ut mycket som sitter i kroppens energisystem. Man kan svettas 
mer, kissar mer, kan bli tröttare än vanligt eller full av energi. 
Det är inte ovanligt att det kommer upp starka känslor på en 
healingsession. Ilska, ledsamhet och irritation. Humöret kan svänga upp 
och ner. Klienten kommer in i en process. En känsla som skapat en identitet i 
kroppen är som starkast innan den släpper taget. Det kan vara att man inte 
tror sig vara bra nog, att man har dåligt självförtroende är orolig eller 
deppig. Healing är alltså inte bara för fysisk ”reparation” utan i allra 
högsta grad även psykiskt stärkande. Fantastiskt! 



Ibland behövs flera behandlingar och Dr. Eric Pearl förespråkar tre täta 
behandlingar första veckan för att komma loss och låta kroppen få en rejäl 
boostning. Djuren vet oftast själva hur många behandlingar de önskar och 
behöver. De emottager healingen väldigt naturligt. Det är så tacksamt att 
ge djur healing. 
Efter en healingsession behöver man dricka mycket. Se till att djuret har 
friskt vatten och dricker. Vatten behövs för att hjälpa kroppens system att 
renas och vattnet gör också att cellkommunikationen fungerar bättre. 
Har man större problem kan även mottagaren välja att ändra livsstil och 
vanor. Då kanske inte enbart healing räcker. Coachning kan behövas. 
Många är tyvärr skeptiska till healing. Det går inte att ”ta” på men 
vetenskapen  går framåt. Det forskas mycket och grundligt på Reconnective 
Healing. Denna återkoppling av Universums kraft får ett starkt stöd av de 
senaste teorierna på de nukleära och kvantfysik områdena. Läs gärna mer 
om Dr. Eric Pearl på:      https://www.thereconnection.com 
Jag har några härliga exempel på fantastiska resultat: 

* En hittekatt blev omhändertagen av en vänlig dam. Hon tyckte så mycket 
om dess personlighet, men katten var i ett bedrövligt skick. På två veckor 
gick han ner två kilo och de kunde inget göra på veterinärkliniken, 
förutom näringsdropp. Tvångsmatning fungerade ej, han spottade ut. 
Katten ville inte äta. Jag fick förfrågan om att hjälpa och jag började 
samma kväll han kom hem från veterinären. Jag talade med katten och 
gav den därefter stark ren energi. Redan efter 15 minuter gick han till 
matskålen och åt lite och lade sig att sova. Efter andra sessionen skrev 
ägaren att han ”åt som en häst” och när jag sände tredje gången hände 
något roligt. När jag nästan var klar, sa katten STOPP. Han var nöjd. Det 
var som han drog ner en rullgardin - det gick inte att sända mer. Jag var 
så nöjd och glad, katten hade fått vad han behövde och är nu i sin process 
att blir stor och stark igen! Det är fantastiskt! Jag blir så glad!  

* Ett annat exempel är ett ledarsto som inte blev dräktigt. Efter tre 
behandlingar av healing visade hon brunst så även en nybörjare kunde 
fatta! Hon blev dräktig till allas förtjusning! Underbart! 

* Ett tredje exempel är en dam som var orolig, lite för det mesta och ibland 
utan större anledning. Det kostade på psyket. Hon fick healing, vilket 
utlöste en del reaktioner, förlösande gråt och djupa tankar. Det visade sig 
sedan att hennes husdjur gärna ville hjälpa henne, så jag talade med 
denne lille krabat och nu hjälper han sin matte! De har fått ett mycket 
djupare förhållande och en öppnare relation. 

Djuren kan! Släpp fram känslorna rent och utan omsvep. De vill hjälpa och 
de kan heala oss. Förr sa man att det var bra att lägga en katt på det stället 
där man hade ont, men varför inte nu för tiden? Och varför bara en katt 
när alla djur kan? Njut av umgänget med era djur, det är hälsosamt!  

Många kramar från Eva Habacke 
Titta gärna in på min hemsida:     www.fiffigaeva.se 
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