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Een Healing methode die uw
paard veel goed kan doen!

Zit uw paard niet lekker in
haar/zijn vel? Zijn er vage
klachten of
gedragsproblemen? Vaak
ligt hier een verstoring in
het energiesysteem aan ten
grondslag. Een
verstoring die met
Healing Touch technieken
kan worden hersteld,
waardoor uw paard zich
weer veel beter voelt.
Healing Touch for Animals® is
een op energie gebaseerde behandelmethode om balans, genezing en heelheid te
bevorderen. De technieken die
bij dit programma gebruikt
worden, helpen het lichaam bij
het zuiveren en in balans
brengen van de energiesystemen
in en om het lichaam. Het zet
een optimale fysiologische
reactie van het lichaam in gang,
zodat het lichaam zich opent en
stabiliseert. Daardoor ontstaat
een gevoel van welzijn en kan
genezing plaatsvinden. De

doen!

beoefenaar werkt vanuit het
hartcentrum en spreekt de
vrije universele energie aan om
te helpen helen. Zuivere
therapeutische etherische oliën
kunnen ingezet worden om het
energie niveau een extra impuls
te geven.
Holistisch perspectief
Net als mensen ervaren dieren
pijn op lichamelijk, geestelijk en
emotioneel gebied. De
traditionele dierenarts is kundig,
maar kijkt helaas vaak alleen naar
de zere plek en niet naar het dier
als geheel. Ook gebeurtenissen
die in de omgeving van dieren
plaatsvinden en de relatie met de
eigenaar hebben invloed op hun
gezondheid en hun gevoelens.
HTA® geeft een compleet
holistisch perspectief op de
gezondheid en het gedrag van
dieren. De Healing Touch
practitioners streven altijd naar
samenwerking met de
dierenarts en andere disciplines,
want HTA® is geen
vervanging van de traditionele
diergeneeskundige zorg, maar

een heel mooie aanvulling.
Energieveld van dieren
Het energetisch systeem van
dieren is hetzelfde als bij mensen,
maar het energieveld van een
dier is groter. De massa aan
energie van een paard is
bijvoorbeeld 8-10 keer groter
dan die van de mens. HTA®
kan op alle diersoorten worden
toegepast: kleine en grote dieren, vogels, in het water levende
en exotische dieren. Dieren
accepteren instinctief de
behandeling, ze hebben
immers geen agenda. Soms kiest
een dier er zelf voor door naar
de Practitioner toe te komen
als deze bezig is met een ander
dier. HTA® geeft verlichting bij
pijn, stress en trauma en versnelt

genezing na bijvoorbeeld een
operatie. Gedrag kan positief
beïnvloed worden, waardoor de
relatie met de eigenaar zich kan
verdiepen of er een betere focus
op de training of bij wedstrijden
ontstaat.
Healing Touch for Animals®
in Nederland
De HTA® technieken komen
uit Amerika, ontwikkeld door
Carol Komitor vanuit haar
ervaring als ‘animal technician’
en oorspronkelijk zeer
geïnspireerde Healing Touch
Practitioner voor mensen. Vanaf
2005 worden er in
Nederland jaarlijks workshops
gegeven waarbij met honden en
paarden wordt gewerkt. Er zijn
vier HTA® niveaus (levels) en
elk level wordt één keer per jaar
in Nederland aangeboden
Workshops
De workshops zijn geschikt
voor iedereen die met dieren
werkt, dieren heeft en van dieren
houdt. Iedereen die

complementaire zorg wil bieden
aan dieren en op energie
gebaseerde vaardigheden wil
leren om het leven van onze dierenvrienden te verbeteren. Dit
sluit goed aan bij het groeiende
aantal mensen die privé of beroepsmatig energiewerk in de
zorg voor dieren willen gebruiken. De training is als bijscholings- of nascholingsactiviteit
aan te raden voor iedereen die
beroepsmatig met dieren werkt
(zoals dierenartsen, dierenarts
assistenten, dierentrainers,
dierenverzorgers), aangezien de
training een compleet
holistische perspectief zal geven
op de gezondheid en het gedrag
van dieren. Tijdens de
workshops wordt besproken hoe
je HTA® kunt combineren met
de reguliere diergeneeskunde.
Ook al heb je nog nooit eerder
met energie gewerkt, je kunt na
deelname aan level 1 de geleerde
Healing Touch technieken op
dieren toepassen.
Healing Touch for
Animals® praktijken

Vele honderden practitioners
voor dieren zijn werkzaam in
Amerika vaak ook in
samenwerking met een
dierenkliniek of asiel. In het
afgelopen jaar zijn ook in
Nederland de eerste Healing
Touch praktijken ontstaan. Een
Healing Touch consult vindt bij
u op locatie of op afstand plaats.
Deze start met een energetisch
onderzoek om te bepalen of en
waar eventuele blokkades zijn
ontstaan. Afhankelijk van de
klachten, de gevonden blokkades
en de (vertelde) achtergrond van
het paard wordt gekozen voor
één of meerdere energetische
behandelingen. Soms worden
etherische oliën gebruikt ter
ondersteuning. Een Healing
Touch consult duurt ongeveer

een uur, de eerste sessie vaak wat
langer.
Een praktijkvoorbeeld.
De 5 jarige Quarter Horse
merrie Comet heeft plotseling
een verdikking achterop het
rechter voorbeen. De
eigenaresse heeft de dierenarts
het been laten scannen en het is
duidelijk dat er een flinke
peesblessure zit, de prognose is
niet fantastisch. De dierenarts
geeft het advies om de volgende
3 maanden 2 maal 10 minuten
per dag aan de hand te gaan
stappen en dan weer een scan te
maken om de mate van genezing
te bekijken. Ook geeft hij al aan
dat de eigenaresse er rekening
mee moet houden dat er
minimaal 6 maanden aan de
hand gestapt moet gaan worden.
Na de diagnose heeft de
eigenaresse direct contact met
ons (petsandpeople.nl)
opgenomen, en zijn we meteen
met diverse HTA technieken aan
de slag gegaan; voor het mentale
welzijn en de fysieke kant van de
zaak. Een peesblessure
geneest zeer langzaam, omdat er
nauwelijks doorbloeding in een

pees is. Daardoor kunnen
moeilijk voedingsstoffen worden
aangevoerd en
afvalstoffen worden afgevoerd.
In het begin werd Comet om
de dag behandeld en zodra we
merkten dat de acute fase met
ontstekingsreactie was
verdwenen, besloot de
eigenaresse het wandelschema
in rap tempo op te voeren.
Beweging bevordert de
bloedsomloop, wat voor allerlei
processen in het lichaam
belangrijk is. Door de
regelmatige Healing Touch
behandelingen bleef het paard
ook mentaal in balans, zodat er
geen kalmerend middel voor het
wandelen nodig was.
Binnen 6 weken was het schema
opgevoerd naar 2 maal per dag
minimaal een half uur wandelen
met een superbrave Comet die
ondanks de stalrust geen stress
had. Na 3 maanden werd er
bijna een uur per keer gestapt en
is de eigenaresse opnieuw naar
de dierenarts gegaan om een
scan van de pees te laten maken.
Ze vond het een grappige
situatie; de dierenarts was
geruime tijd bezig om de

beschadiging terug te vinden en
haalde de beelden van de eerste
scan op om die ook nog te
checken. Hij was duidelijk enigszins in verwarring……hij had
het toch wel goed gezien? Op
haar vraag of hij wel
eerder zo’n snel herstel had
gezien, antwoordde hij
ontkennend. Op de beknopte
uitleg over de aanvullende zorg
die het paard had gekregen,
reageerde hij terughoudend, hij
wist duidelijk niet hoe hij moest
reageren. De pees was dusdanig
geheeld dat er met rijden
begonnen mocht worden! Drie
maanden eerder dan de
aanvankelijke prognose!
Meer informatie:
www.healingtouchforanimals.com
Praktijk midden Nederland:
HelenVoorDieren.nl
Praktijk west Nederland:
PetsandPeople.nl

