
Energetisch onderzoek en de interventies om het li-
chaam in balans te brengen zijn de basis waar een Hea-
ling Touch-behandeling uit bestaat. Een extra impuls kan gegeven worden met 
een essentiële olie met therapeutische eigenschappen. Dit zijn zeer zuivere 
oliën, extracten van de (onbespoten) plant, boom of  vrucht waarin de werk-
zame stoffen, de levenssappen,  van de plant zitten. Deze werkzame stoffen  
zorgen voor afweer (o.a. van insecten, schimmels en virussen),  groei,  hormo-
nale processen en territorium processen. Er is veel wetenschappelijk onder-
zoek gedaan naar de werking van essentiële oliën voor mensen en dieren en 
dit onderzoek bevestigd steeds de traditionele genezende claims van oudsher. 
Oliën behoren tot de eerste medicijnen die mensen gebruikten. Rijke Grieken 
en Romeinen werden in de oudheid begraven met essentiële oliën en er was 
een tijd dat deze oliën kostbaarder waren dan goud.  In de Bijbel worden Mirre 
en goud in één adem genoemd.
Essentiële therapeutische oliën zijn bacterie, schimmel en virus werend. Af-
hankelijk van de olie in meer of  mindere mate,  maar elke essentiële olie bevat 
deze eigenschappen. Daarnaast bevatten essentiële oliën veel antioxidanten. 
Elke olie heeft zijn eigen frequentie of  trilling en deze geeft onder andere de 
specifieke eigenschap weer: rustgevend of  juist opwekkend, huidgenererend 
of  bloedzuiverend enzovoort.

Een paard wat gevoelig is voor staart- en maneneczeem bijvoorbeeld kan heel 
goed ondersteund worden met Healing Touch interventies en essentiële oliën. 
Staart- en maneneczeem is een voorbeeld waarbij bij uitstek het totale plaatje 
in beeld komt: de voeding en beweging die het paard krijgt zijn om te begin-
nen essentieel. Voeding bestaat bij voorkeur  uit veel hooi en weinig gras en 
dan het liefst arm gras, en bijvoorbeeld spelt en wat granen of  bietenpulp 
met een natuurlijke aanvulling voor de noodzakelijke vitaminen en mineralen. 
Zo suikervrij mogelijk in ieder geval.  Dagelijkse beweging is nodig om de 
opgenomen suikers weer lekker te verbranden. Een drainage of  ontgiftings-
kuur in het voorjaar is aan te bevelen om allerlei restanten van antibiotica, 
ontwormmiddelen of  ongewenste toevoegingen van voeding uit het lichaam 
te halen. Een kuur van groene leem werkt heel erg goed. Met Healing Touch 
interventies wordt het paard in balans gebracht wat het immuunsysteem op-
timaliseert. Een combinatie van essentiële oliën die paard afhankelijk is,  kan 
worden ingezet om de huid te voeden, de lever en pancreas functie te verster-
ken, de bloedsuikers te stabiliseren, maar ook om de mugjes te weren van het 
paarden lichaam. Bij staart manen eczeem gaat het meestal om een kuurtje of  

Healing Touch en het gebruik van essentiële oliën.
 “Healing Touch for Animals®”  is een Healing-

methode die werkend vanuit een holistisch per-
spectief  het zelf  genezend vermogen van het 
lichaam stimuleert. Zuivere therapeutische es-
sentiële oliën kunnen ingezet worden om het 
energie niveau een extra impuls te geven. 

Meer informatie: 

Praktijk Midden-Nederland:         
Helen Panneman: www. HelenVoorDieren.nl
Praktijk West-Nederland:                
Ria en Henriette Roosendaal : www. PetsandPeople.nl
Praktijk Noord-Nederland      
Margot Smeenge; info@praktijk-ochun.nl
Praktijk Hilversum
Mariet van Os: Mariet.van.os@xs4all.nl

Healing Touch 
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ondersteuning gedurende het hele voorjaar en de zomer. Echter één druppel 
per dag is voldoende!

De oliën kunnen afhankelijk van de soort olie en de toepassing worden ge-
inhaleerd, via de mond worden ingenomen (dit kan niet bij alle oliën) of  op 
punten op het lichaam worden aangebracht, waarbij de hoefrand een veel-
gebruikte plaats is. Het is van groot belang dat er onversneden zuivere oliën 
gebruikt worden. Deze zijn kostbaar maar je hebt maar heel weinig nodig.

Er zijn ook mooie oliën beschikbaar om te ondersteunen bij blessures, neus 
uitvloeiing, diarree, maar ook emotionele trauma’s of  stress. Als je de weg naar 
essentiële oliën eenmaal gevonden hebt heb je zo een kleine voorraad op stal 
staan! Raadpleeg hiervoor een Healing Touch practitioner.

N.B: Healing Touch for Animals® is geen vervanging voor de traditionele me-
dische of  diergeneeskundige zorg, medische diagnose of  –behandeling. Neem 
contact op met een dierenarts voor medische zorg. 


