
Rond deze tijd lopen de eerste veulentjes bij 
hun moeder in de weide.
In de meeste gevallen verloopt het proces 
van dekken, drachtig worden, de dracht vol-
dragen en de geboorte voorspoedig.
Echter, in een aantal gevallen levert één of  
meerdere stappen naar een gezond veulen 
problemen op; de merrie wordt niet goed 
hengstig, raakt niet drachtig of  het veulen 
wordt voortijdig afgestoten.
Healing Touch for Animals® (HTA®) kan 
bij elke stap in dit proces ondersteunen, bij 
voorkeur in samenwerking met de dierenarts.

Hengstigheid en bevruch-
ting
Als er geen direct medische oorzaak is waar-
om de merrie niet goed hengstig wordt, helpt 
naast o.a. de juiste voeding en huisvesting, 
Healing Touch for Animals® de cyclus posi-
tief  te beïnvloeden en op emotioneel vlak de 
merrie voor te bereiden. Hiervoor zijn ver-
schillende technieken en essentiële oliën in 
te zetten. Voor een succesvolle bevruchting 
is het van belang dat de merrie in optimale 
conditie en stressvrij is. De HTA® Practitio-
ner ondersteunt de merrie door haar lichaam 
een positieve impuls te geven, waardoor de 
juiste fysiologische reacties in het lichaam 

plaatsvinden. Ook nervositeit door reizen of  
tijdelijk verblijf  op een andere locatie (zoals 
KI station), kan door de HTA® Practitioner 
positief  beïnvloed worden.

Dracht
Na een succesvolle bevruchting volgen een 
paar spannende maanden; het vruchtje moet 
zich definitief  nestelen in de baarmoeder en 
na ongeveer 3 maanden wordt op een tweede 
scan de drachtigheid gecontroleerd. Is deze 
scan goed, dan volgen er nog 8 maanden tot-
dat het veulen wordt geboren. De drachtig-
heid vergt soms het nodige van de merrie, 
zeker in de laatste maanden. Het is raadzaam 
om haar genoeg beweging te blijven geven, 
en door regelmatige HTA® interventies vi-
taal en in balans te houden. Als de moeder 
goed in haar vel zit, zal het veulen hiervan 
profiteren. Paarden accepteren deze natuur-
lijke behandelmethode instinctief  en geven 
zelf  aan wanneer het voldoende is.

Geboorte
Wanneer de geboorte nadert, zijn er verschil-
lende aanwijzigen; de banden verslappen, de 
uier raakt vol en aan de spenen komen ke-
gels. Blijf  het gedrag van de merrie dan goed 
in de gaten houden! Dit natuurlijk proces 

kan geholpen worden door het toepassen 
van essentiële oliën en de HTA® techniek 
“Etheric Heartbeat™” die de merrie zelfver-
trouwen en rust geven. Eventuele ongemak-
ken kunnen verzacht worden. In 90% van de 
gevallen wacht de merrie met bevallen totdat 
er niemand meer in de buurt is, en menig 
doorgewinterde fokker wordt verrast door 
een veulentje naast de merrie te vinden.

Merrie met veulen
Na de geboorte kan HTA® de merrie met 
het veulen ondersteunen bij het fysiek en 
emotioneel aanpassen aan deze nieuwe le-
vensfase. De regelmatige ondersteuning 
van de merrie met HTA® heeft het veulen 
al in de buik bereikt, de intentie en de he-
lende energie voelen ook vertrouwd voor het 
veulen. Als afrondende behandeling kan het 
energieveld van merrie en veulen geschoond 
worden voor balans en meer vitaliteit. Een 
optimale start van het weideseizoen, niets is 
mooier dan moeder en kind gezond in de wei 
te zien lopen.
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In het maart nummer van Horsimo  is aandacht 
besteed aan de complementaire behandelme-
thode “Healing Touch for Animals®” die wer-
kend vanuit een holistisch perspectief  het zelf  
genezend vermogen van het lichaam stimuleert. 
Dit keer willen we de ondersteuning die Hea-
ling Touch kan bieden voor merries en veulens 
bespreken.



Een praktijk voorbeeld rond 
hengstigheid en dracht van 
de merrie.
De hulp van de HTA® practitioners van 
Pets and People wordt ingeroepen bij een 7 
jarige merrie die maar niet drachtig wil wor-
den. Het vorig dekseizoen is bij de merrie 
verschillende keren d.m.v. kunstmatige inse-

minatie zaad ingebracht, maar helaas zonder 
resultaat. De dierenarts heeft de merrie on-
derzocht en lichamelijk gezien staat niets een 
bevruchting in de weg. Dus besluit de eige-
naresse het volgende dekseizoen (2009) weer 
opnieuw de merrie te laten dekken, maar nu 
met ondersteuning van Healing Touch for 
Animals®. 
De practitioners van Pets and People on-
derzoeken de merrie op energetisch niveau 
en ontdekken dat de energie in het sacrale 
gebied (energiecentrum verbonden met de 
voortplanting) niet vrijelijk stroomt, en voe-
len dat de merrie niet 100% lekker in haar vel 
zit. Ook geeft de merrie aan dat de stress van 
het reizen en het verblijf  op het dekstation 

niet positief  meewerkt aan een succesvolle 
bevruchting. Aan de hand van de bevindin-
gen wordt in overleg een behandelplan op-
gesteld. 
De HTA® interventies, die gericht zijn op 
het zuiveren en in balans brengen van de 
energiesystemen in en om het lichaam, heb-
ben bij de merrie een algemeen gevoel van 
welzijn en heling op emotioneel- en lichame-

lijk niveau teweeg gebracht. Tevens zijn er 
essentiële oliën ingezet, er zijn verschillende 
enkele- of  samengestelde varianten, welke 
specifiek te gebruiken zijn rond de hengstig-
heid en dracht.
Ook de dag voor de inseminatie is de merrie 
behandeld, waardoor een gevoel van rust en 
vertrouwen is ontstaan. Op die manier zijn 
de omstandigheden zo optimaal mogelijk 
gemaakt.
Bij de tweede hengstigheid was de merrie er 
kennelijk helemaal klaar voor en is zij 18 da-
gen na inseminatie door de dierenarts drach-
tig bevonden!
De eigenaresse is erg blij en ook bij de mer-
rie was duidelijk merkbaar dat ze tevreden is 

met deze nieuwe taak/fase in haar leven.
De merrie heeft tijdens de dracht regelmatig 
van de HTA® behandelingen kunnen genie-
ten, zodat ze in balans en vitaal de laatste we-
ken is ingegaan. Bij het schrijven van dit arti-
kel is het veulen nog niet geboren, maar ook 
vlak voor en na de geboorte van het veulen 
kunnen de HTA® technieken ondersteuning 
bieden. Wij –Pets and People- zijn net zo be-

nieuwd naar het veulen als de eigenaresse!

Meer informatie:
www.healingtouchforanimals.com
Praktijk midden Nederland: 
HelenVoorDieren.nl

Praktijk west Nederland:
PetsandPeople.nl

N.B: Healing Touch for Animals® is geen vervan-
ging voor de traditionele medische of  diergeneeskun-
dige zorg, medische diagnose of  –behandeling. Neem 
contact op met een dierenarts voor medische zorg. De 
ondersteuning met HTA® technieken is geen garan-
tie voor bevruchting en/of  gezondheid van de merrie 
en het veulen.
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Een Healing methode die uw merrie 
en veulen veel goed kan doen!


