Healing

Zachte aanrakingen &
elektronische vibraties
Niet alleen de mens is een energetisch wezen. Ook dieren hebben, naast een fysiek lichaam, energievelden om zich heen. Wanneer daarin een blokkade of disbalans ontstaat, kan dat in een later
stadium tot ongewenste lichamelijke en/of psychische reacties leiden. Maar via diverse energetische
behandelvormen is daar gelukkig wat aan te doen. TEKST: NI ELs sRuMMELMAN

E

en lichaam dat uit balans is, laat een symp-

systeem. Het reguleringsmechanisme van het lichaam,

toom zien. De reguliere geneeskunst pakt

het DNA in de cellen, wordt aangesproken om het lichaam

zo'n symptoom aan. Soms verdwijnt de klacht

op z'n best te laten werken. Naast aanrakingen, kunnen

dan. Maar omdat er niet naar de totale situatie van
het lichaam gekeken wordt, ontstaat er als reactie

ook stemvorken, essentiële oliën en homeopathische
remedies worden ingezet. Qua behandeling is er feitelijk

op de onderdrukking vaak een andere klacht. Met

geen verschil tussen mens en dier. Al is de ervaring van

holistische technieken kijkt men niet zozeer naar

gecertificeerd beoefenaar 'Healing Touch for Ani mals'

één specifiek symptoom, maar wordt er gezocht naar

(HTA) Helen Panneman dat dieren wat spontaner op

een trigger of bron die alle elementen bevat. Healing

een behandeling kunnen reageren: "Dieren leven in het

Touch, evenals vergelijkbare energetische technieken,

moment en accepteren wat er gebeurt. Mensen hebben

kijkt vooral naar de energie die wordt waargenomen.

hun gedachten en deze kunnen behoorlijk interveniëren

Als deze weer goed kan stromen, weet het lichaam

en dwarszitten."

zelf wel wat er als eerste aangepakt moet worden:
de onderste laag, het oorspronkelijke probleem. Eén

BLACKIE

voor één komen de daaruit voortvloeiende klachten

Healing Touch, dat zowel voor mens als dier geschikt is

vervolgens aan de beurt.

en door iedereen geleerd kan worden, heeft als doel een
versterkte constante openheid van het lichaam. Helen
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legt uit wat daarmee bedoeld wordt: "Het betekent

Healing Touch is een energetische techniek die werkt

dat het lichaam een stabiel energetisch systeem is dat

met zachte aanrakingen en intenties om energiecentra

in staat is om makkelijker te reageren op factoren van

van een lichaam, die uit balans zijn, weer optimaal te

buitenaf. Het immuunsysteem werkt en kan daardoor

laten stromen. De beoefenaar gebruikt hierbij de te allen

bacteriën en virussen beter weerstaan. Fysiek is het

tijde beschikbare energie van het universele energieveld.

lichaam in juiste balans, waardoor minder snel bles-

De aanrakingen zetten een cirkel van fysiologische

sures ontstaan. Emotioneel en spiritueel is het individu

reacties in werking: ontspanning, betere bloedcirculatie

stabiel, waardoor open en met acceptatie op emotionele

en hormoonwerking, optimale reactie van het immuun-

voorvallen wordt gereageerd." Een aansprekend

voorbeeld is het verhaal van Blackie, een zestienjarige

wat voor stoffen of micro-organismen het lichaam be-

gecastreerde kat met hardnekkige huid problemen:

lasten of uit balans brengen, waardoor op een simpele

"Vooral in de zomer wanneer het warm was, had hij

en snelle manier eventuele allergieën in kaart kunnen

enorme jeuk en door het krabben ontstonden kleine

worden gebracht. Eveneens meetbaar is welke stoffen

wondjes die de jeuk verergerden. De dierenarts diag-

het lichaam nodig heeft om beter in balans te komen, of

nosticeerde een vlooienallergie en schreef medicijnen

het nou voedingsstoffen of medicijnen zijn. Tijdens de

voor die helaas weinig effect hadden. Daarnaast had

meting liggen of staan de dieren voor een koperen plaat

Blackie een loopneus en niesde hij veel. In het voorjaar

die de trillingen naar het lichaam toezendt."

van 2010 kwam de eigenaar bij mij voor een consult
voor Blackie. Ik vond inderdaad enkele energetische
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blokkades en verhielp deze. Na een week stopte hij al

Na de meting is het tijd voor de behandeling, waarbij

met niezen en na drie weken kon de eigenaarvertel-

trillingen versterkt of verzwakt naar het lichaam

len dat Blackie die zomer geen last had van zijn huid.

teruggestuurd worden. De dieren krijgen daarbij

Tevens merkte het baasje een gedragsverandering

een plaatje op het lichaam, bijvoorbeeld om de hals

op: Blackie kwam steeds vaker vertellen wat hij zélf

of een poot. Deze elektrode wordt verbonden met

graag wilde. Typisch een resultaat van Healing Touch:

het apparaat. Je kunt trillingen met een bepaalde

transformatie op meerdere niveaus."

frequentie naar het lichaam sturen met behulp van
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van het dier, of de dieren zelf liggen op de mat. Het

De nieuwste wetenschappelijke ontdekkingen geven

klinkt misschien ongemakkelijk, maar de ervaring

aan dat het lichaam bestaat uit elektronische vibraties,

leert anders: "Het is een effectieve, diervriendelijke

waarbij ieder orgaan een eigen, unieke trillingsfre-

behandelwij ze. De dieren reageren vaak al tijdens de

'Katten gaan
spinnen,
honden vallen
in slaap en
paarden gaan
smakken'

een magnetische mat. Die ligt meestal op de rug

quentie heeft. Bioresonantietherapie maakt gebruik

therapie. Katten gaan rustig zitten spinnen, honden

van deze feiten door de trillingspatronen in kaart te

vallen soms zelfs in slaap. Een veelvoorkomende

brengen en deze, daar waar nodig, in versterkte of

reactie bij paarden is gapen en smakken. Dat zijn

afgezwakte vorm naar het lichaam terug te sturen.

voor mij tekenen dat ik op de juiste golflengte zit."

Dierenarts Suzan Hordijk: "Je helpt het dier bij het

Wanneer het dier nog kracht of vitaliteit heeft om

oplossen van de problemen die op zijn pad gekomen

te reageren, zou de bioresonantiemethode bij elke

zijn. Ik zie het meer als begeleiden en de weg wijzen,

kwaal verbetering kunnen opleveren. Het is boven-

een zetje in de goed richting geven. De rest kan het dier

dien gelijktijdig met een reguliere behandeling en

zelf." Het begrip resonantie kennen we van het wijnglas

naast medicijnen toe te passen. Suzan combineert

dat mee gaat trillen met de hoge C, een voorbeeld dat in

de bioresonantietherapie geregeld met homeopathie,

veel natuurkundelessen wordt gebruikt. Bioresonantie

bloesemremedies, edelstenen of voedingsaanpassin-

is hetzelfde fenomeen, maar dan met levende organis-

gen. Ze vermoedt dat een dergelijke 'totaalbehande-

men, waarbij elk lichaamsonderdeel (tot bacteriën toe)

ling' in de toekomst eerder regel dan uitzondering zal

· uit specifieke trillingspatronen bestaan. Een behan-

zijn: "Alles is verbonden. Het is daarom belangrijk niet

deling bioresonantietherapie begint dan ook altijd

alleen het dier te behandelen, maar ook te bedenken

met een lichamelijke meting. Suzan: "Door allerlei

dat we onszelf en onze gezamenlijke leefomgeving zo

Voor aansprekende

specifieke trillingen naar het lichaam te zenden, kun je

praktijkvoorbeelden kijk

het doormeten. Zodoende krijg je informatie over de or-

harmonisch mogelijk proberen te houden. We gaan
toe naar een gecombineerde behandeling van dier,

ganen, weefsels en zwakke plekken. Ook kun je meten

baas en leefomgeving." •

