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Uitleg over de werking van
gedragsveranderingen.

Heeft uw hond of kat of paard gewoontes gekregen die niet passen
bij uw dier zoals u het kent, of een
gewoonte die echt ongewenst is
zoals bij een kat bijvoorbeeld plassen naast de kattenbak of krabben
aan de meubels of uw kleding?
Gedragingen die ongewenst zijn
of ongemakkelijk voor u of uw
dier kunnen ontstaan door een
verstoring in het energiesysteem.

Tom, een zelfverzekerde gecastreerde kat
van veertien jaar, weet
wat hij wil. Hij heeft een
zuster Miep, ook veertien,
waarmee hij al jaren in hetzelfde gezin woont. Samen
kunnen zij het goed vinden.
De eigenaar van Tom kwam bij
mij met een relatief klein probleem:
Als Tom op schoot kwam zitten bleef
hij lange tijd zijn nagels in en uit trekken,
waarbij de kleding nogal eens een haal kreeg.
Jammer, want zo werd een gezellig schootmoment
ongemakkelijk. Tijdens de eerste sessie met Tom
werd door het energetisch onderzoek duidelijk
dat ondanks dat Tom zo zelfverzekerd overkwam
hij last had van oud zeer, een trauma zelfs. De eigenaar vertelde dat er sprake was van een slechte
tijd voordat het gezin van Nederland naar Wales
in Engeland verhuisde. In verband met verplichte
inentingen hadden Tom en Miep in een quarantaine gezeten die veel stress had gegeven. Na 3 jaar
verhuisde het gezin weer terug naar Nederland en
kort daarna had Tom te maken met een echtscheiding van de eigenaar en haar partner. Bij Tom werd
onder andere een energetische techniek gebruikt
die oude trauma’s uit het energiesysteem haalt.
Na het eerste consult was hij een paar dagen wat
terughoudend. Zodra hij weer op schoot kwam
bleek hij al veel minder met zijn nagels te werken.

Twee maanden later werd een tweede consult met
Tom gedaan. Daarna was hij vrij van oud zeer en
begreep ook dat hij altijd op schoot mag, met als
voorwaarde dat hij wel direct gaat liggen. En dat
doet Tom nu, tot tevredenheid van zijn eigenaar
en hemzelf.
Hoe werkt dit nu?
Healing Touch for Animals® (HTA®) heeft een
holistische benadering, wat wil zeggen dat het dier
in zijn geheel wordt bekeken en behandeld. Het
woord holisme is afkomstig van het Griekse woord
Holos dat ‘geheel’ betekent. Alle facetten worden
zo veel mogelijk benaderd als deel van het geheel
en niet als een losstaande ‘kracht’ binnen het lichaam. De lichte aanraking van HTA® zorgt ervoor dat het lichaam van het dier een impuls krijgt
waardoor lichamelijke, geestelijke en emotionele
gezondheid gestimuleerd wordt. De aanraking is
erop gericht de energie in en om het lichaam in
balans te brengen, waardoor de gezondheid en het
gedrag van het dier positief worden beïnvloed.
Het hele energiesysteem van Tom werd geanalyseerd. Hierbij kwam het oude trauma als probleem
voor hem naar voren, maar zijn totale energiesysteem werd in balans gebracht waardoor daarna nog
specifiek aan het loslaten van oud zeer kon worden
gewerkt.
Een dier omarmt wat er gebeurt. Dit maakt dat
dieren erg goed en snel reageren op energetische

aanrakingen. Zij voelen direct dat je het goed met
ze voor hebt, en kunnen zodoende ook makkelijk oude trauma’s loslaten. Healing Touch for animals® is een helingmethode, waar honden, katten
en paarden, maar in feite alle dieren erg goed op reageren. Twee of drie consulten kunnen je dier een
heel nieuw perspectief geven, zoals in het praktijkvoorbeeld van Tom werd duidelijk gemaakt.

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

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;
www.praktijk-ochun.nl

