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Uitleg over de werking van energetische interventies

Healing Touch for Animals®
Is uw hond, kat of paard weleens angstig, extreem angstig zelfs? Of heeft hij of
zij iets verdrietigs meegemaakt als het verlies van een vriendje of een scheiding?
Of komt zij misschien uit het asiel en is zij vroeger mishandeld?
nog niet in de keuken. Na een tweede consult,
waarbij zowel het energieveld van Idéfix zelf
alsook de gestagneerde energie in de keuken
werden aangepakt, kon Idéfix haar angsten
helemaal loslaten en nu eet ze ook in de keuken.
De oudste zoon is een vriend geworden. Het is
nu een hondje wat rustig afwacht en niet angstig
is als de mensen even weggaan of er onbekend
bezoek komt.

I

défix werd door haar huidige eigenaresse
en jongste zoon als een zeer angstig hondje
bij het asiel eruit gepikt. Na een jaar vol
liefde bleef zij echter angstig als de mensen het
huis even uit gingen voor een boodschap of als
er vreemden in huis kwamen. De eigenaresse en
de jongste zoon, die haar ook uitgezocht had in
het asiel, waren de enige mensen waar ze normaal
mee om kon gaan. Maar bijvoorbeeld de oudste
zoon, die ook in hetzelfde huis woont en haar
vaak ‘verzoeningssnoepjes’ aanbood, vond ze
niet veilig. Ook wilde ze niet zomaar eten en
zeker niet in de keuken.
De eigenaresse kwam in aanraking met Healing
Touch voor dieren en wilde haar Idéfix graag
een consult aanbieden. Tijdens het eerste
consult werd onder andere gewerkt met
traumaverwerkingstechnieken.
Technieken
die vastgezette emoties en ervaringen in het
energiesysteem raken, zodat het dier ze kan
verwerken en loslaten. Idéfix liep er aanvankelijk
voor weg, maar na wat aandringen liet ze toch
toe wat er gebeurde. Ze knapte enorm op van dat
eerste consult. Ze kreeg ook een homeopathische
remedie, die haar hielp bij het verwerken van oud
trauma. Het eten ging direct wel wat beter, maar

Hoe werkt dit nu? Healing Touch voor
dieren, maar ook homeopathie (de meeste
complementaire geneeswijzen vallen hier onder)
zijn modaliteiten die op het energiesysteem
werken. Alles wat bestaat is energie. Alles
wat naar het lichaam toekomt, passeert het
energieveld wat bij een lichaam hoort. Dat zijn
dus zaken als geluiden, woorden en intenties,
maar ook medicijnen en steken van insecten. Het
energieveld bewaart als het ware de gegevens van
een heel leven; alles wat gepasseerd is, is in een of
andere vorm aanwezig.
Een voorbeeld: als je goede herinneringen
hebt bij bepaalde muziek en je zet deze muziek
op, dan wordt je weer blij. Dit betekent echter
ook dat slechte ervaringen worden opgeslagen.
Deze kunnen een obstructie vormen die
resulteert in bijvoorbeeld angstig gedrag of
ander disfunctioneren van het lichaam. Ziekte
wordt in feite veroorzaakt door energetische
onevenwichtigheid. Gezondheid of heel
zijn kan worden hersteld door de energieën
in evenwicht te brengen. De technieken die
gebruikt worden in het HTA-programma helpen
om de lichaamsenergie te zuiveren en in balans te
brengen. Een lichaam wat in balans is, is in staat
om goed te reageren op impulsen van buitenaf
en voelt zich beter en heler, kortom is gezonder.
Het energieveld van mensen en dieren is
wel verschillend. Mensen hebben, doordat

zij het vermogen hebben tot redeneren, een
andere structuur van hun energie. Zij hebben
verschillende lagen. Bij dieren zijn hun fysieke,
emotionele en mentale laag meer geïntegreerd
tot één laag. Het dierlijke energieveld is een
groot veld, meestal wel tienmaal groter dan
het menselijke veld. Aan de rand van het veld
voelt het dier of ze eventueel in gevaar is of
niet. En daar reageert het dier heel direct op.
Wij noemen dit het instinct. Mensen kunnen
redeneren en reageren daardoor meestal niet
heel direct op gevaar. Zij zijn in staat om eerst te
beredeneren wat er gebeurt en zoeken dan naar
een gepaste reactie. Een dier reageert direct! Een
dier omarmt ook wat er gebeurt. Dit maakt dat
dieren erg goed en snel reageren op energetische
interventies. Zij voelen direct dat je het goed met
je voor hebt, en kunnen zodoende makkelijk oude
trauma’s loslaten als er op energetisch niveau
met hen gewerkt wordt. Healing Touch voor
dieren en homeopathie zijn beiden energetische
helingsmethoden, 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 Idéfix 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.
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Praktijk Midden-Nederland:
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www.PetsandPeople.nl
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