Healing Touch for Animals®
HTA® is een Healing methode die het zelfgenezend vermogen van
het lichaam stimuleert. Deze zeer intense en effectieve Healing
Methode krijgt nu ook in Nederland steeds meer bekendheid,
vertelt Helen Panneman, contactpersoon van Healing Touch for
Animals Nederland en zelf ook practitioner.
Een paard wat gevoelig is voor
staart manen eczeem kan
bijvoorbeeld goed ondersteund
worden met Healing Touch
interventies en essentiële oliën.
Bij staart manen eczeem zijn
uiteraard meerdere factoren van
belang zoals de voeding en beweging die het paard krijgt. De rol
die HTA® speelt is als volgt. Door
het zuiveren en open zetten van
energiesystemen wordt een optimale fysiologische reactie van het
lichaam in gang gezet,opdat het
lichaam zich opent en stabiliseert.
Daardoor wordt het immuun-

®

systeem geoptimaliseerd. Eén of
een combinatie van essentiële
oliën, die paard afhankelijk wordt
ingezet om de huid te voeden,
de lever en pancreas functies te
versterken of de bloedsuikers te
stabiliseren. De kracht zit hem
vooral in de op het individu afgestemde energetische interventie
en therapeutische olie.
HTA® kan op alle diersoorten
worden toegepast. Dieren accepteren instinctief de behandeling, ze hebben immers geen
agenda. 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.
De HTA® technieken komen uit
Amerika, ontwikkeld door Carol
Komitor. 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 minstens één keer per
jaar in Nederland aangeboden.

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 mooie aanvulling!
Meer informatie: www.healingtouchforanimals.com
Praktijk midden Nederland:
HelenVoorDieren.nl
Praktijk west Nederland:
PetsandPeople.nl
Praktijk noord Nederland:
info@praktijk-ochun.nl

Leer helende energie en intentie gebruiken om de
gezondheid en het welzijn van dieren te verbeteren.

Voor meer informatie:
Helen Panneman
Netherlands@healingtouchforanimals.com

Workshop niveau 1 - 19, 20 & 21 november 2010
De workshops worden gegeven door Ria & Henriëtte Roosendaal, zij hebben
een passie voor dieren en hun relatie met mensen, ze delen dit met
groot enthousiasme met hun studenten.

www.healingtouchforanimals.com

