Heeft je dier last van fysieke klachten of zit hij of zij emotioneel niet lekker in zijn vel?
Dat betekent dat er op één of meerdere vlakken iets niet in balans is. Afhankelijk van de aard van die
disbalans en de individuele kenmerken van je dier kan zich dat uiten op verschillende vlakken, zoals
fysieke klachten maar ook emotionele problemen zoals angst of onrustig gedrag.
Praktijk Prachtdieren biedt complementaire en natuurlijke zorg met als doel de balans op fysiek
niveau, mentaal-emotioneel niveau en zielsniveau te optimaliseren. Daarbij wordt niet alleen
aandacht besteed aan het wegnemen van de klacht, maar juist ook aan het herstel van de
onderliggende oorzaak. Deze brede aanpak heeft een positieve invloed op het algehele welzijn van je
dier.
Voor wie?
Praktijk Prachtdieren begeleidt honden, katten, andere huisdieren zoals konijnen en cavia's, en
hobbymatig gehouden paarden en landbouwhuisdieren. De begeleiding kan zien op verschillende
soorten vragen, zoals:
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begeleiding bij fysieke klachten
begeleiding bij mentaal-emotionele klachten
begeleiding bij de dracht
begeleiding bij het opgroeien van jonge dieren
begeleiding bij het ouder worden
begeleiding van operaties, zoals castratie
preventieve begeleiding

Op welke wijze?
De individuele begeleiding kan op verschillende manieren plaatsen, namelijk via een Homeopathie
Traject of via een Healing Traject. Heeft je dier geen klachten maar wil je hem of haar wel op
regelmatige basis een energetische ondersteuning geven, kies dan voor de Groepshealing.
Het is uiteraard mogelijk om tijdens een traject (tijdelijk) over te stappen naar het andere traject als
dat zinvol is.

Homeopathie traject
De afspraken van het Homeopathie Traject vinden in de regel op de praktijk in Randwijk plaats of bij
op locatie (bij jou thuis of op stal). Is de afstand voor jou een probleem, dan kunnen we overleggen
over de mogelijkheid van een afspraak op afstand.
De eerste afspraak
Na het maken van een afspraak ontvang je per mail een vragenformulier die ik graag retour ontvang
voorafgaand aan de eerste afspraak.
Tijdens de eerste afspraak bespreken we uitgebreid wat er met je dier aan de hand is en zal ik
verdere vragen stellen om een compleet beeld van je dier te krijgen.

Verder maak ik een uitgebreide bioresonantie scan met de Qest4. Dat geeft een beeld van de
energetische gezondheid van het dier en energetische verstoringen en stressors. De testgebieden
omvatten onder andere:
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Energetische status van organen en orgaansystemen
Spijsverteringsstelsel
Hormonale systeem
Immuunsysteem
Zenuwstelsel
Parasieten en infecties
Toxiciteit
Vaccinatiebelasting
Emotionele stressfactoren
Wervelkolomprofiel
Gebit
Celactiviteit
Erfelijke belasting
Omgevingsgevoeligheid
Gevoeligheid voor voedsel
Neurotransmitters
Vitamines en mineralen
Sporenelementen
Aminozuren
Essentiële vetzuren
Relatie tussen symptoom en emotie

Door de Qest4 kunnen harmonische energetische energetische patronen versterkt of verzwakt
worden teruggegeven en disharmonische energetische patronen in hun spiegelbeeld worden
teruggegeven. Ook zijn er meer dan 50.000 energetische patronen opgeslagen, bijvoorbeeld van
natuurlijke remedies. Met de energetische patronen kan een bioresonantie remedie worden
gemaakt, dat het dier helpt om meer in balans te komen.
Op basis van het beeld dat ik heb gekregen stel ik een advies op met remedies en eventueel een
aanvullend advies op het gebied van voeding, supplementen en andere maatregelen. Dit advies
ontvang je na afloop van de afspraak per mail. De remedies stuur ik per post naar je toe.
De remedies
Ik maak gebruik van diverse soorten remedies, die allemaal hun eigen kwaliteiten hebben.

∗ Homeopathie remedie: homeopathie remedies worden gemaakt van onder meer planten,

∗

mineralen en dieren. De grondlegger van de homeopathie, Hahnemann, ondervond dat als
deze stoffen in normale vorm worden toegediend, dit vaak leidde tot een verergering van de
klachten. Daarom besloot hij de dosering te verkleinen. Dit deed hij door de dosering
trapsgewijs te verdunnen en te schudden. Daarbij komt de energie (informatie) die in de stof
besloten ligt steeds meer vrij.
Bioresonantie remedie: een remedie met energetische patronen uit de bioresonantie scan
die helpen om de energiestromen meer in balans te brengen.

∗ Spagyriek remedie: bij spagyriek worden planten met een geneeskrachtige werking op een
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bepaalde manier bereid, waarbij de essentie van de plant - het diepste wezen - wordt
vrijgemaakt. Daardoor werken de essences niet alleen op het lichaam, maar ook op de geest
en de ziel van het dier. Spagyriek is erop gericht dat het dier een staat van harmonie in
lichaam, geest en ziel kan hervinden.
Schüsslerzouten: Schüsslerzouten bestaan uit mineralen, die zijn verwreven en daarom
makkelijk door de celwand kunnen worden opgenomen. Ze werken op celniveau en
ondersteunen het functioneren van de cel, de afvoer van afvalstoffen en het opnemen van
de benodigde mineralen. Daarnaast kan door het geven van schüsslerzouten een tekort aan
mineralen worden aangevuld. Een dergelijk tekort kan optreden door bijvoorbeeld een
tekort in de voeding, fysieke of mentale uitputting, stress, straling, elektrosmog en
spijsverteringsproblemen.
Essentiële oliën: essentiële oliën worden verkregen uit planten. Ik adviseer essentiële oliën
met name bij honden en paarden met klachten op emotioneel niveau, zoals angst en
hyperactief gedrag. Bij inademing van de geur gaat dit direct naar het limbisch systeem in de
hersenen, waar het een positieve invloed kan hebben op emoties. Het kan zo bijvoorbeeld
een dier helpen zich beter te kunnen ontspannen.

Volgende afspraken
De volgende afspraak vindt meestal steeds 6-8 weken later plaats. Indien dat zinvol is zal opnieuw
een bioresonantie scan worden gemaakt.
Bij sommige klachten kan een onderhoudsbehandeling nodig zijn met een aantal vaste remedies.
Deze afspraken kunnen vaak met grotere tussenpozen plaatsvinden.

Healing Traject
Bij een healing kijk ik – kort gezegd – naar de levensenergie van het dier en waar deze niet vrij kan
stromen. Door het gebruik van verschillende healing technieken kan de levensenergie weer meer in
balans komen. Dit heeft een positief effect op alle fysieke en mentaal-emotionele processen. Een
healing levert vaak ook inzichten op in de redenen waarom de levensenergie niet in balans is. Ik
maak bij een healing gebruik van diverse healing methodes, waaronder sjamanistische healing,
chakrahealing, reiki en essentiële oliën.
De sessies van het Healing Traject vinden altijd op afstand plaats. Het is belangrijk dat je dier op de
afgesproken tijd thuis is, zodat hij of zij de healing in alle rust kan ontvangen.
Na het maken van de afspraak ontvang je per mail een vragenlijst, die ik graag voorafgaand aan de
sessie retour ontvang. Daarin kun je onder meer je vraag of wens voor de sessie aangeven. Als je
geen specifieke vraag of wens hebt, dan wordt de healing gegeven op de huidige situatie van je dier
en wat voor nu belangrijk is.
De healing sessies
Voorafgaand aan een healingsessie maak ik een bioresonantie scan, waaruit ik informatie haal over
de energetische verstoringen. Daar kan ik tijdens de sessie dieper op ingaan. Ik maak tijdens de
healing gebruik van een combinatie van verschillende technieken, afhankelijk van wat op dat
moment past bij het dier en de situatie. Hieronder vind je een aantal van de technieken die ik vaak
toepas:
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versterken van de gronding
reinigen van het energieveld van niet-eigen energie en blokkades
beschermen van het energieveld
balanceren van de chakra’s
herstellen van contact met de zielsenergie
stromen van diverse helende energieën, zoals aarde-energie en kosmische energie
healing van een specifieke klacht of vraag op fysiek niveau, mentaal-emotioneel niveau en
zielsniveau
healing met essentiële oliën
kleurenhealing
verbinding van het dier met zijn mens in relatie tot de klacht of vraag
sjamanistische techniek: power animal retrievel (krachtherstel)
sjamanistische techniek: soul retrieval (herstel van de heelheid van de ziel)
sjamanistische techniek: soul remembering (zielsherinnering)
sjamanistische techniek: heling met spiritueel licht

Na de healing sessie
Na afloop van de sessie ontvang je per mail een verslag van wat er tijdens de healing naar voren is
gekomen.
Ook maak ik altijd een bioresonantie remedie met energetische patronen die zijn afgestemd op je
dier en die helpen om de healing te bekrachtigen en te integreren.
Verder kan ik een spagyriek remedie adviseren als dat zinvol is. Bij spagyriek worden planten met een
geneeskrachtige werking op een bepaalde manier bereid, waarbij de essentie van de plant - het
diepste wezen - wordt vrijgemaakt. Daardoor werken de essences niet alleen op het lichaam, maar
ook op de geest en de ziel van het dier. Spagyriek is erop gericht dat het dier een staat van harmonie
in lichaam, geest en ziel kan hervinden.
De remedie(s) stuur ik per post naar je toe.
Een healing kan eenmalig plaatsvinden maar voor de meeste vragen zijn meerdere sessies raadzaam.
De tijdsduur tussen de sessies is afhankelijk van de aard van de vraag en je eigen wens.

Groepshealing
Heeft je dier geen klachten maar wil je hem of haar wel op regelmatige basis ondersteunen? Kies dan
voor een wekelijkse of twee-wekelijkse groepshealing.
Dit is een laagdrempelige manier om je dier te ondersteunen. Ik heb alleen een foto en de naam van
je dier nodig. Verder is het belangrijk dat je dier op het moment van de groepshealing thuis is, zodat
hij of zij in alle rust de healing kan ontvangen.

Bij een healing kijk ik – kort gezegd – naar het stromen van de levensenergie en waar deze niet vrij
kan stromen. Door het gebruik van verschillende healing technieken kan de levensenergie weer meer
in balans komen. Dit heeft een positief effect op alle fysieke en mentaal-emotionele processen.

De healing sessie
In het begin van de sessie creëer ik een helend veld en nodig ik elk dier persoonlijk uit om deel te
nemen aan de healing. Elke healing sessie bestaat uit de volgende onderdelen.
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versterken van de gronding
reinigen van het energieveld van niet-eigen energie en blokkades
beschermen van het energieveld
balanceren van de chakra’s
contact met de zielsenergie
stromen van diverse helende energieën, zoals aarde-energie, kosmische energie en
spiritueel licht
healing met essentiële oliën

Wat brengt een groepshealing je dier? ? Vaak zie je tijdens de healing al een diepe ontspanning
ontstaan bij het dier. Doordat de energie meer in balans komt, heeft dit een positief effect op het
algehele fysiek en mentaal-emotionele welzijn.
Tijdstip en kosten
Je hebt de keuze uit een wekelijkse of twee-wekelijkse groepshealing. Als je kiest voor een tweewekelijkse groepshealing wordt je dier ingedeeld op de even weken of oneven weken. Mocht je een
voorkeur hebben, geef dat dan aan bij de aanmelding. De groepshealing vindt elke donderdagavond
plaats tussen 18.45 en 20.15 uur.
Als je je aanmeldt voor de groepshealing, dan geldt dat voor onbepaalde tijd. Aan het eind van elke
maand ontvang je een factuur. Je kunt op elk moment opzeggen door mij een mail te sturen.
Ik werk met kleine groepen dieren. Mocht de groep vol raken, dan wordt er een ander moment
gepland voor een nieuwe groep.
Bij meerdere dieren uit één gezin geldt een korting van 20% op de totaalprijs.

Healing Traject
Heb je een specifieke vraag of wens? Kies dan voor een Healing Traject met diepgaande individuele
healingsessies en ondersteuning met remedies.

