Manual de Cura
e

Sabedoria Xamã Através

dos

Animais de Poder

CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ
H973m
Hutymany, Dario
Manual de cura e sabedoria xamã através dos animais de poder / Dario
Hutymany. - 1. ed. - São Paulo : Ícone, 2014.
96 p. : il. ; 23 cm.
ISBN 978-85-274-1263-6
1. Xamanismo. 2. Curandeiros. I. Título.
14-12191

14/05/2014

CDD: 201.44082
CDU: 256-055.2
20/05/2014

Dario Hutymany

Manual de Cura
e

Sabedoria Xamã Através

dos

Animais de Poder
3

Coordenação Editorial
Diamantino Fernandes Trindade

1.ª Edição

© Copyright 2014
Ícone Editora Ltda.

Capa
Suely Danelon
Projeto Gráfico e Diagramação
Suely Danelon

4

Revisão
Paulo A. Teixeira

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra, de qualquer forma ou
meio eletrônico, mecânico, inclusive através de processos xerográficos, sem
permissão expressa do editor (Lei nº 9.610/98).
Todos os direitos reservados à
ÍCONE EDITORA LTDA.
Rua Anhanguera, 56 – Barra Funda
CEP 01135-000 – São Paulo – SP
Tel./Fax.: (11) 3392-7771
www.iconeeditora.com.br
iconevendas@iconeeditora.com.br

Observação importante
Este material é o resultado de um esforço que tem como principal objetivo divulgar o Manual de Cura e Sabedoria Xamã através
dos Animais de Poder, para a propagação da Cura junto ao público
em geral.
Seu conteúdo está devidamente protegido pela lei dos direitos
autorais, qualquer citação de partes desse texto deve obrigatoriamente
conter a indicação da fonte. O infrator estará sujeito à penalidade
conforme a legislação brasileira.
Esta obra não foi escrita numa sequência de ideias. Isso significa que a leitura dos primeiros capítulos não é pré-requisito para
entendimento dos subsequentes. O leitor pode sentir-se à vontade
para ir a qualquer ponto que seja de seu interesse.
Desejamos a todos uma leitura edificante! Que todos possam
encontrar o objetivo máximo da existência: a natureza divina eternamente presente no interior de cada um.
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Dario Hutymany, (Dario Alonso Espinoza Romo), nascido
na cidade de São Paulo, Brasil, filho da escritora Carmen Romo,
autora dos Livros Sete Raios e Confederação Intergaláctica I, terapeuta holístico, mestre xamã, ministra Cursos por todo o Brasil e
Europa desde 1999, atuando na área de cura estelar, xamanismo
e outras técnicas canalizadas. Todo o conteúdo e símbolos de seu
trabalho foram canalizados em sua trajetória espiritual. Iniciou-se
aos dois anos de idade seu trabalho espiritual, desde essa idade se
comunica diariamente com seres de outros planos que lhe passam
conhecimento espiritual, um deles chamado mestre Kaunique, que
ensinou várias técnicas de cura xamânica, além de outras técnicas
de plano espiritual e elemental.
Aos oito anos de idade teve o primeiro contato com um “Ovni”,
projetado em cima da casa onde vivia. Houve mais contatos com
esta raça superior, chamados Spechal, que também atuam com técnicas de cura e proteção junto com a Fraternidade Branca e equipes.
Aos 21 anos de idade, a primeira experiência em cura transpessoal, em uma paciente que se encontrava em estado infeccioso
avançado após ter sofrido uma cirurgia hospitalar. O resultado foi
incrível, a paciente era impossibilitada de caminhar e não conseguia alimentar-se, ela ficou totalmente reabilitada no dia seguinte.
Dia 31 de Dezembro de 1998, aos 26 anos de idade, sua vida
esteve em risco num acidente em Alto Mar, em estado EQM (estado
quase morte), foi acolhido por alguns desses seres com quem tem
tido contato ao longo da sua vida, foi informado que estava na hora
de aceitar a missão a que se propôs ao encarnar no Planeta Terra,

já estava pronto e não podia fugir mais das suas responsabilidades
com a humanidade, (trabalhar com os seres vivos do Planeta e com
o Público, sua missão é passar mensagens e técnicas de cura aos
seres humanos).
Estes conhecimentos permitiram-lhe realizar muitas viagens
Astrais e contatos Astrais. Nesses contatos aprendeu a história da
vida Terrestre e das várias Raças que habitaram o Planeta Terra.
Hoje, é um grande canal de Hierarquias Xamânicas, agregadas
à Fraternidade Branca e Conselho Kármico Estelar, e ajuda seus
irmãos humanos a libertar-se de algumas situações que lhe causam
dor e sofrimento através de Terapias de Reiki Xamã Kauna.
No Brasil e na Europa, além de atendimentos individuais
de apometria, acupuntura com cristais, cura de ossos, tecidos e
órgãos através das plaquetas quânticas, limpeza energética, regressão, tratamento para fertilidade (gravidez), vidência quântica e
outros, é Palestrante, aborda vários temas indicados em seu website: (www.reikixamakauna.com), onde cursos, palestras, meditações e workshops são sempre bem-vindos!. O objetivo de seu
trabalho consiste em revigorar o campo mental, emocional e físico;
tratamentos cirúrgicos; tratamentos espirituais, desobsessão e doutrinamento espiritual; ensinamentos sobre a vida elemental, genética do corpo humano (DNA) e vida extra terrestre; uma visão geral
do Xamanismo, Animais de Poder, Reiki e outros temas.
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Aos amantes do planeta Terra e adoradores
da Mãe natureza. Este trabalho foi totalmente
canalizado pela necessidade de grande
transformação planetária, para que possamos
abrir e despertar os filhos da grande mãe
Terra, iniciando a nossa grande jornada de
conhecimento, despertar e equilíbrio com
o planeta Terra. Com a união de todos,
conseguiremos transformar um futuro
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mais harmônico e justo, para nossos netos e
descendentes do amanhã.
Dario Hutymany

Dedicatória
Dedico este livro aos meus leitores.
Que possam desfrutar deste trabalho com sabedoria e amor
ao próximo.
E que este conhecimento os levem a poder enxergar e sentir
cada vez mais a sabedoria divina em seus corações.
Na ânsia pelo enriquecimento e dando asas ao egoísmo, o ser
humano esqueceu as leis da natureza e as desrespeitou, gerando o
caos e extermínio de muitas espécies.
A maioria dos seres humanos não tem consciência que fazem
parte da Mãe Terra e, se analisarmos estatisticamente, nós somos
uma minoria que se achou com o direito de se impor à maioria.
O resultado é óbvio – estamos sendo aniquilados pelo próprio remédio que usamos na agressão desenfreada contra Gaia, é a
famosa “Lei do Retorno”.
Gaia, Mãe - Terra, Pacha Mama ou outros nomes usados para nos
referirmos à Terra.
É um ser vivo que pulsa a cada momento.
Seu corpo é formado por milhões de espécies que desempenham
um papel no nosso aprendizado.
Ela é a Mãe de todos aqui no nosso belo planeta azul e foi agredida e
violentada por nós.
Ela nos acolheu de braços abertos e nos recebeu com todo o amor
e carinho de mãe verdadeira e nós lhe pagamos com contaminação
e destruição.
Não temos mais tempo a perder para corrigir os erros se quisermos
deixar um legado de amor, harmonia e paz as nossas gerações futuras.
Foram estas razões que me levaram a necessidade de reparar
os danos causados à nossa querida Mãe Terra.
Ao lhe facilitar algumas técnicas de integração com o reino
animal, espero que entendam que eles são nossos aliados e que
poderemos unir nossas forças, na tentativa de reparar os prejuízos
causados pela nossa ignorância e preconceitos.
Mãos à obra meus amigos.
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Este livro foi elaborado para auto-ajuda espiritual e cura, utilizando técnicas com mandalas, raios e animais de poder xamânico.
Com estas técnicas é possível fazer um tratamento individual
de auto cura, tratamento à distância, além de possibilitar o desprendimento de cargas ou magias direcionadas.
Mesmo que a pessoa não seja iniciada ou tenha pouco conhecimento na área xamânica, é possível realizar este trabalho, desde que o
faça com amor e acredite no que está fazendo, muitos ficam na dúvida,
mas é possível qualquer pessoa executar este trabalho com êxito.
Desejamos que sua leitura seja rica, profunda e inspiradora,
pois o objetivo deste manual é elevar as pessoas em um processo
de cura com harmonia, tranquilidade e paz, projetando um vínculo
indissociável com o Universo.
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Cura Xamânica
Cura Xamânica é um sistema de cura pelas mãos que utiliza símbolos sagrados
com o objetivo de efetuar uma limpeza e reorganização no campo energético da pessoa, levando à regeneração do corpo físico, equilíbrio emocional, mental e espiritual.
O primeiro passo é a limpeza de todas as cargas negativas do campo energético, que geram doenças e sintomatologias como: dores de cabeça, nas costas,
no corpo, stress, depressão, insônia, medos, pânicos, dores em geral, melancolia,
apatia, e situações mais graves já alojadas no físico são alguns dos sintomas mais
frequentes da má circulação energética = bloqueios da energia no corpo físico.
Outra etapa importante no tratamento é o desprendimento de entidades
negativas, obsessores, formas-pensamento, memórias negativas já registradas
na vida da pessoa, elementais negativos aprisionados no campo energético,
etc., criando assim, o padrão de pensamentos e sentimentos que a pessoa vive
no seu dia a dia, esta é a energia que emitimos e sintonizamos até inconscientemente, de vidas passadas, trazidos com o tempo, da infância, de traumas e
que ficam na memória celular, são energias direcionadas por outras pessoas
e por nós mesmos e que ficam no campo eletromagnético, fazendo parte da
nossa realidade.
Através destes desprendimentos, ganhamos acesso a curas físicas, mentais
e emocionais.
É feito um alinhamento de corpos e recodificado todos os níveis de corpos
etéricos que conduzam a cura do indivíduo.
Neste tratamento é também recodificado o (DNA) do corpo físico, facilitando
a recuperação física e trazendo um bem estar por completo para a pessoa.
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