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‘In haar nieuwe boek Eenheid met het dierenrijk neemt schrijfster en 
dierenfluisteraar Madeleine Walker ons mee naar bijzondere ontmoe-
tingen met wilde en huisdieren en toont ze ons hoe we genezing kun-
nen vinden op heilige plekken op aarde. Haar unieke technieken om 
van de ene realiteit naar de andere te gaan, deelt Madeleine met haar 
lezers. Met deze technieken kunnen we onszelf en onze dieren genezen, 
eerdere levens terugzien en de aarde genezen. Ze deelt verborgen kennis 
die we allemaal nodig hebben, nu zelfs meer dan ooit tevoren.’
Marta Williams, biologe, dierenfluisteraar en schrijfster van 
Leren luisteren naar dieren. www.martawilliams.com.

‘Mystici vertellen ons al sinds de oudheid dat alles één is en dat we 
nooit echt alleen zijn. De wetenschap vertelt ons dat alles energie is en 
dat onze lichamen onderdeel van de sterren zijn. In dit ongewone boek 
verweeft Madeleine Walker verleden, heden en toekomst in haar com-
municatie met dieren en hun eigenaren. Ze beschrijft hoe alle wezens 
onze gidsen en leraren zijn en hoe we deze genezende wijsheid kunnen 
gebruiken om negatieve energie om te zetten in positieve. Wanneer we 
leren luisteren en ons verbinden met dieren als portalen van inzicht en 
wijsheid, is diepe transformatie mogelijk.’
Lisa Tenzin-Dolma, Directrice van de Internationale School voor 
Hondenpsychologie en Gedrag en schrijfster van 33 boeken, waar-
onder Charlie, de hond die uit de natuur kwam. 
www.theiscp.com

Aanbevelingen
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‘Sta je er ooit bij stil wat er precies mis is met de wereld zoals die nu is? 
Vraag je je nooit af of je niet iets kunt doen om dingen te veranderen? 
Dat kun je, als je kunt aanvaarden dat wij allemaal – mens, dier, vis, 
zoogdier, insect, vogel en vleermuis  – met elkaar verbonden zijn. Dat 
is nog niet alles, want als je Madeleine Walkers bijzondere inzichten 
volgt, zul je ontdekken dat we allemaal onderling inwisselbaar zijn. De 
energie die door al onze soorten stroomt, maakt ons tot onlosmakelijke 
delen van het geheel. Als we dat aanvaarden, kunnen we de natuur he-
lemaal begrijpen en meer worden dan de optelsom van alle wezens op 
aarde. We kunnen de trauma’s uit ons verleden veranderen, we kunnen 
genezen en zo onszelf bevrijden. Te veel voor je brein? Maak je geen 
zorgen: volg Madeleine op haar ongelooflijke wereldreizen en vind alle 
antwoorden die je nodig hebt om je horizon flink te verbreden. Haar 
kennis van alle levende wezens is zo gegroeid in de vijftien jaar dat ik 
haar ken, dat ze er gewoon van straalt. In dit boek deelt ze dit allemaal 
met jou, zodat jij ook kunt stralen en een wezen worden dat dingen kan 
veranderen en de planeet kan genezen; niet met slap groen gewauwel, 
maar met een getransformeerde geest.’
Jenny Smedley, bestsellerauteur van 25 boeken, waaronder 
Dieren hebben ook zielen en De boom die sprak. 
www.jennysmedley.co.uk

‘Eenheid met het dierenrijk biedt inzicht in de wereld van de niet-men-
selijke wezens die deze mooie planeet met ons delen. Nu, meer dan 
ooit in de menselijke geschiedenis, is het essentieel dat wij ontwaken en 
contact maken met deze buitengewone wijsheid. Madeleine is gewel-
dig, dus duik in dit praktische, verhelderende en inspirerende boek en 
je zult worden getransformeerd!’
Dr. Linda Bender, schrijfster van 
Dierenwijsheid: leren van de spirituele levens van dieren. 
www.lindabender.org
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Voorwoord
Geschenk van Gaia’s wachters

Het dierenrijk wil dat we worden genezen; dat we alles worden wat 
we zijn; dat we ons onze grootsheid herinneren!

De leeuwen willen dat wij leeuwenharten hebben. De natie van walvis-
sen wil dat we niets dan liefde voelen. De dolfijnen willen dat wij leven 
in vreugde! Onze huisdieren zijn bij ons om ons te leiden op ons pad 
van dagelijkse uitdagingen; om onze weg te vinden door de emotionele 
en fysieke problemen die we hebben gecreëerd; om onze weg naar huis 
te vinden dwars door de strubbelingen van de driedimensionale erva-
ring; om ons bewustzijn uit te breiden tot in het nieuwe paradigma 
van de vierde dimensie en daar voorbij. Niemand wil zich alleen, afge-
scheiden of geïsoleerd voelen. We verlangen er allemaal naar te voelen 
dat we erbij horen en dat we onderdeel uitmaken van iets dat groot en 
belangrijk is; dat er een reden is waarvoor we hier zijn; dat het allemaal 
een betekenis heeft! 

Dit boek is werkelijk bedoeld voor iedereen die zich losgekoppeld voelt 
van zichzelf, belast met emotionele bagage en negatieve overtuigingen. 
Dit boek is voor hen die zich verloren voelen, onvergeven en onvervuld, 
die zich niet herinneren wat het doel van hun ziel is en die dromen 
van een eenvoudiger, krachtiger leven. We hebben er behoefte aan in 
verbinding te staan met de magie van de natuur, de wijsheid van de 
dieren en de herinnering aan hun oeroude vermogens. De behoefte aan 
een gevoel van gemeenschap is groot, evenals die aan harmonie. Alle 
levende wezens zijn medescheppers.
We moeten wakker worden en ons herinneren dat we alles in ons dra-
gen, in ons dna… Ons hoeft alleen maar te worden getoond hoe!
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Dit boek laat zien hoe ik vele jaren werkte met dieren en hun mensen en 
hoe ik een brug van begrip tussen hen vormde. Het doel van dit boek is 
om meer bewustzijn te brengen en erkenning van het grote belang van 
het dierenrijk en de natuur voor de toekomst van de mensheid. 

Hoe meer de dieren me onderwijzen, des te meer besef ik hoe belang-
rijk ze zijn voor onze toekomst en die van onze planeet. Ik begon me af 
te vragen of wilde soorten ook wilden helpen ons opnieuw te verbinden 
met onszelf en met onze mooie Moeder Aarde! Dit leidde me naar een 
pad van ongelooflijke reizen. Ik reisde alom, kreeg boodschappen door 
en kwam dicht bij grote wilde dieren, wat soms griezelig was. Ze zegen-
den me met hun wijsheid en gratie. Ik heb me ook opnieuw verbonden 
met geweldige inheemse stamoudsten, die nog steeds vasthouden aan 
de kennis en wijsheid van onze voorouders en onze banden met de 
natuur en het dierenrijk. De dieren voelen zich niet van deze aarde 
afgescheiden. Hun wijsheid geeft nog steeds aan dat we allemaal één 
zijn. Ze verlangen naar een collectieve hereniging; een vereniging van 
soorten. 
Dit boek brengt boodschappen uit een aantal ongelooflijke bronnen. 
Het is mijn missie, obsessie en passie geworden om die te delen, zodat 
we ons opnieuw kunnen verbinden met onze geliefde aarde en uitein-
delijk met onszelf, om thuis te komen. De dieren hebben me geholpen 
om mijn vermogen opnieuw op te eisen, me te herinneren wie ik ben 
en waarom ik hier ben. Het is mijn taak om de stem van de waarheid 
te zijn voor de dieren, die hun genezingstechnieken en leidende liefde 
met me hebben gedeeld, zodat ik kan worden genezen, maar ook om 
mij in staat te stellen diepgaande genezing verder te delen en mogelijk 
te maken met mijn medemensen.

Dit boek laat ons zien dat we allemaal zoveel meer zijn dan we denken: 
we krijgen lessen in wijsheid van de kleine huisvlieg tot en met de bult-
rugwalvis. Zij hebben allemaal een stem en ze willen dat we luisteren, 
leren en wakker worden. De dierenwijsheid in dit boek toont je hoe! 
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Heb je je ooit afgevraagd waarom je huisdier naar je lijkt te staren? 
Denk je wel eens dat hij of zij je iets probeert te vertellen, maar 

dat je niet weet wat? Ik kan je verzekeren dat je huisdieren je willen 
laten weten dat ze zoveel meer begrijpen dan je denkt! Ik heb tot nu 
toe de nodige ups en downs gekend op mijn levensweg. Ik dacht dat ik 
veel downs had, maar nu realiseer ik me hoe perfect ze waren om me 
te leiden naar dit specifieke moment, zodat ik nu mijn avontuur kan 
delen: leren van de dieren.
Mijn huisdieren waren altijd de constante factor in een steeds verande-
rende wereld. Ze lieten me nooit in de steek! Ik ben altijd gek op dieren 
geweest en dankzij mijn moeders geduld en liefde hadden we er altijd 
heel wat in en om het huis. De dieren deden niets dan mij overspoelen 
met liefde en er gewoon zijn! Het enige verdriet dat ze me gaven, was 
wanneer ze overleden, na hun korte levens. Maar ik weet nu dat dit ver-
driet kan worden verzacht door de blijvende steun van hun geest en de 
belofte dat we elkaar allemaal weer zullen zien en dat niets en niemand 
ooit volledig verloren is. Mijn dieren hebben me zo vaak laten zien dat 
we in onze zielenfamilies allemaal samen door vele levens heen reizen. 
Bovendien hebben ze me geleerd hun boodschapper te zijn en ze heb-
ben me onderwezen in zeer vernieuwende technieken. Ze hebben mijn 
leven onherkenbaar veranderd en ik ben ze eeuwig dankbaar. Ze hebben 
me van een verlegen huismoeder die van bijna niets moest rondkomen, 
omgevormd tot een internationale spreker, schrijfster en consultant. Ik 
geniet van elk moment van mijn werk, van mijn avontuur en van de 
lessen van de dieren en de geweldige mensen die ik ontmoet en help.
Het eerste dier dat tot me ‘sprak’ was Sam, een kleine jack russell-pup. 
Het was een schok om zijn stem in mijn hoofd te horen, maar wat me 

Inleiding
Eenheid: Eenwording van soorten
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werkelijk totaal verraste was zijn boodschap. Hij ‘zei’ me dat hij de 
reïncarnatie was van de vorige hond van zijn eigenaresse en dat hij had 
besloten om nu terug te komen, om haar door een moeilijke periode in 
haar leven heen te helpen! Hij begon zich vervolgens ‘terug te verande-
ren’ in haar vorige hond, om te laten zien hoe hij er toen uitzag, zodat 
ik die informatie kon doorgeven aan zijn eigenaresse. Je kunt je vast 
wel indenken dat ik nerveus was toen ik de informatie deelde met zijn 
eigenaresse, maar een oude foto van de vorige hond bevestigde precies 
wat de pup me had getoond. De eigenaresse zei me dat ook al waren 
zij en Sam pas vijf dagen samen, de pup haar gewoon kende in al haar 
bewegingen en stemmingen. Ook al was dit een compleet nieuw idee 
voor ons, toch kon ze het accepteren, omdat ze had gemerkt dat ze al bij 
de eerste ontmoeting een onmiddellijke en diepe verbinding met elkaar 
hadden. Dit was voor ons allemaal nogal een onthulling en het opende 
mijn bewustzijn. Deze kleine pup was de katalysator die me bracht tot 
waar ik nu ben. 
Zoals je zult ontdekken kunnen je dieren je helpen je mindset compleet 
te veranderen, om je te helpen het leven te creëren dat je verdient. Meer 
nog willen ze dat je je ervan bewust wordt dat we moeten samenkomen, 
ons verenigen, om op alle vlakken vooruitgang te boeken en om de 
dieren ons te laten helpen de planeet te genezen.
Mijn woordenboek definiëert het woord ‘eenheid’ als een staat waarin 
een compleet en harmonieus geheel gevormd wordt, de staat of kwaliteit van 
één zijn, de handeling, staat of kwaliteit van het vormen van een geheel uit 
afzonderlijke delen, iets dat heel of compleet is en is samengesteld uit afzon-
derlijke delen, wederzijdse overeenstemming, harmonie.
De volgende hoofdstukken beschrijven boodschappen die soms uit zeer 
uitzonderlijke bronnen komen, die hun wens willen overbrengen om 
eenheid te bereiken tussen de voorheen gescheiden ‘delen’ van de mens-
heid en het dierenrijk. Hoe meer ik verbinding heb met dieren en de 
natuur, des te meer ik overtuigd raak van het belang van dit samenko-
men in een staat van harmonie en ‘eenheid’.
Ik blijf me verbazen over hun bereidwilligheid om ons te onderwijzen 
en ons te herinneren aan onze zielsverbinding met onze geliefde aarde, 
en dat er, tenzij we ontwaken en ons onze verbinding herinneren, wei-
nig hoop is voor de toekomst, omdat we de schoonheid van Moeder 
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Aarde ontheiligen en afbreken. Als dierenfluisteraar en coach voor men-
selijke bekrachtiging hebben de dieren me alles geleerd wat ik weet. Ze 
hebben me geneeswijzen getoond om mensen en dieren te helpen hun 
diepe verbinding te zien en trauma’s uit vele gezamenlijke levens los te 
laten. Ik heb veel gereisd om antwoorden te vinden en om me fysiek te 
verbinden met veel wilde soorten in hun natuurlijke omgeving, zodat 
zij uit vrije wil kunnen kiezen om interactie met me aan te gaan en om 
me te begeleiden. Ik voel me nederig vanwege hun gulheid en hun ver-
trouwen wanneer ze me toestaan dichtbij te komen en soms ook dicht 
bij hun jong.
De overweldigende boodschap lijkt er één te zijn van bekrachtiging en 
van het herinneren van wie en wat wij mensen zijn; hoe wij allemaal 
een zijn. Wie gelooft dat we afgescheiden zijn van de dieren door onze 
ideeën van liefde en emoties, heeft nooit gezien hoe een moederolifant 
haar jong voedt, of eer betoont aan een gesneuveld lid van de kudde. 
Of hoe een gorilla haar baby knuffelt, of de manier waarop leden van 
een groep leeuwen elkaar begroeten met genegenheid en respect. Ik 
heb ook de liefde gevoeld van een dier voor zijn eigenaar. Iedereen die 
die liefde heeft gevoeld weet dat die onvoorwaardelijk is. Ik heb van 
de dieren de taak gekregen om het bewustzijn van dit samenkomen te 
versterken, evenals het bewustzijn van het belang hiervan in deze tijd 
van een nieuw paradigma van spiritueel bewustzijn en ontwaken. Het 
is een grote verantwoordelijkheid, maar een taak die ik graag uitvoer als 
dank voor alle zegeningen die de dieren me hebben gegeven. 
We moeten ons herinneren dat we zo multidimensionaal zijn en dat 
er zoveel meer is dan ons beperkte, driedimensionale perspectief. Vaak 
voel ik de aanwezigheid van geestdieren en voorvaderen die me vooruit 
en achteruit door de tijd leiden, in andere dimensies. In de komende 
hoofdstukken zullen enkele van die ervaringen voorbijkomen. 
In deel I lees je over verbazingwekkende voorbeelden van levensveran-
derende genezingen door dieren die precies weten wat we moeten doen 
om beter te worden en onze beperkende overtuigingen los te laten. Je 
zult leren over het herschrijven van het script van vorige levens, over 
het veranderen van de zielscontracten die je voor je geboorte maakte en 
nog meer technieken om je te bevrijden van beperkende ontkrachting 
en hoe je je grootsheid kunt terugkrijgen! 
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Deel II gaat over het avontuur en de reis waarop de dieren me hebben 
geleid om me te leren hoe ik mezelf, andere mensen en uiteindelijk ook 
onze prachtige planeet kan genezen! Ik beschrijf hoe het is om diep in 
het oog van een walvis te kijken terwijl hij met veel compassie naar je 
kijkt. Hoe het is om de ijsblauwe starende blik van een witte leeuw in 
je ziel te voelen doordringen terwijl hij je benadert. Dat zijn slechts een 
paar van de wonderen die je kunt verwachten in dit boek!

Wanneer we leren te spreken met de dieren
te luisteren met dierenoren en

te kijken door dierenogen,
ervaren we de verschijnselen, de kracht,
het potentieel van de menselijke essentie.

- Ted Andrews

Onze taak moet zijn: het bevrijden van onszelf uit onze gevangenis
door het vergroten van onze cirkel van compassie, 

om alle levende wezens te omhelzen
en de hele natuur, in al haar pracht.

- Albert Einstein
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DEEL I

Persoonlijke genezing 

met dieren ... zijn we allemaal één
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 1 
Vernieuw je contract

In dit hoofdstuk introduceer ik het concept dat we allemaal onlosma-
kelijk met elkaar verbonden zijn en dat we vele levens samen kunnen 

hebben gehad als dieren en mensen, afhankelijk van onze zielenreis. 
Ik geloof niet dat mensen het superieure ras zijn. Hoe kun je beter on-
voorwaardelijke liefde beleven dan door te reïncarneren als hond? Als 
je ervoor kiest te incarneren als dier, ben je open en zit je ego niet in de 
weg van besef van het groepsbewustzijn. Dit groepsbewustzijn is voor 
ons allemaal beschikbaar, als we het toelaten! De dieren kiezen ervoor 
ons te herinneren aan onze verbinding; we hoeven alleen maar naar ze 
te luisteren!

We zijn allemaal zo diep verbonden. Dieren weten dit en wijden zich 
eraan de mens te herinneren aan zijn vermogens en levensopdracht, 
namelijk onszelf en onze geliefde planeet te genezen. Je hoeft niet al-
tijd te graven in vorige levens, want sommige van de problemen waar 
je mee te maken hebt, kunnen zeer actueel zijn. Evengoed kun je de 
technieken gebruiken die volgen in dit hoofdstuk; technieken om be-
perkende overtuigingen los te laten en een betere toekomst voor jezelf 
te scheppen. 
Je dieren weten precies wat er moet worden gedaan voor je hoogste 
goed en de vervulling van je potentieel. ‘Ik moet wel gek zijn geweest 
dat ik hier mee heb ingestemd!’ Dit heb ik vaak tegen mezelf gezegd 
wanneer iemand me zei dat we allemaal hebben ingestemd met een 
plan of contract voor onze incarnaties en dat we uitdagingen creëren 
om onafgemaakte zaken uit het verleden op te lossen. Ik geloof dat we 
ons verleden kunnen veranderen, evenals onze huidige realiteit, door te 
denken met een beetje hulp van de dieren!
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Er is mij verteld dat we voor onze geboorte in energievorm een ont-
moeting hebben met onze zielenfamilie (menselijk en dierlijk) en uit 
liefde beslissen hoe we met elkaar om zullen gaan ten behoeve van ons 
leerproces en onze zielengroei. De dieren hebben me geleerd dat ze een 
grote rol spelen in ons leerproces en dat ze proberen ons zo goed mo-
gelijk te helpen om onze diepste pijn te verlichten, soms zelfs door zelf 
groot lijden te ondergaan. Ik voel me nederig door hun onzelfzuchtig-
heid en hun verlangen ons thuis te brengen bij onszelf. Ik krijg een 
beeld van de kleine jack russell die naast de platenspeler zit op de oude 
foto van His Master’s Voice, maar in dit geval lijkt het alsof de hond een 
megafoon heeft en schreeuwt: ‘Word wakker en herinner je waarom je 
hier bent. Je kunt het! Ga ervoor!’ 
Deze hondjes weten hoe het zit!

Als kind had je misschien nog wel wat herinneringen aan je vorige le-
vens en aan waar je missie in dit leven om draait. Zodra je opgroeit, 
kun je helaas vergeten wat je hier kwam doen. Dan strompel je door in 
het duister, wankelend door je uitdagingen heen, totdat iets je dwingt 
om te zeggen: ‘Genoeg!’ Dan kun je gaan zoeken naar een oplossing 
voor je emotionele of fysieke problemen. Het is mijn overtuiging dat 
je verleden, zowel in dit als in vorige incarnaties, bepaalt wie je mo-
menteel bent. Zodra je begrijpt waarom je met angst kampt en met 
zelfbeperkende uitdagingen en waar dit vandaan komt, verliezen deze 
dingen hun macht over je en kunnen ze gemakkelijk worden opgelost. 
Wanneer hun betekenis onduidelijk blijft, kunnen ze hun macht over 
je behouden en drempels opwerpen voor je mogelijke geluk en vervul-
ling. Dit overkwam mij en als ik het kan veranderen, kun jij dat ook! 
Ik voelde met grote zekerheid dat het tijd was om mijn verleden te her-
schrijven en mijn contract opnieuw op te stellen! Het leven moest toch 
meer bieden dan dit? Gelukkig vond ik uit hoe ik te werk moest gaan, 
met de hulp van een heel bijzonder paard en een kat. 
Het volgende verhaal gaat over hoe ik een geweldige techniek leerde die 
het leven heeft veranderd van veel mensen met wie ik werkte. Ik ben dit 
bijzondere wezen, dat precies op de juiste tijd in mijn leven kwam om 
me te helpen mijn geneeswijzen te verbeteren, eeuwig dankbaar.
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Jess, het paard dat goed afliep
Toen ik op een dag werkte met een prachtig paard genaamd Jess en haar 
eigenares, onthulden we heel wat problemen uit een zeer traumatisch 
vorig leven. Het paard was in haar huidige incarnatie jaloers geworden 
op de andere paarden van de eigenares en leek in een angstige staat 
te verkeren wanneer ze over rotsachtig terrein of door vegetatie reden. 
Haar ogen waren dan wijd opengesperd; ze was constant in een staat 
van paniek. Jess liet me langs telepathische weg, als een soort videoclip 
in mijn geest, een tijd zien waarin haar huidige eigenares een man was, 
een goudzoeker, die zijn paarden als pakdieren achter zich aan liet lopen 
door een rotsachtige pas. Jess liep helemaal achteraan. Helaas sprong er 
een enorme poema boven op Jess en brak haar rug, terwijl de andere 
paarden angstig steigerden en de eigenaar van Jess wegdroegen voor hij 
kon helpen. Terwijl Jess overleed, draaiden haar laatste gedachten om 
verlating en angst. Verbazingwekkend genoeg waren de paarden waarop 
ze nu zo jaloers was, dezelfde paarden als in dat vorige leven; ze waren 
allemaal samengekomen om dit vreselijke verleden te genezen. Jess zei 
duidelijk verstaanbaar: ‘Kunnen we niet gewoon een gelukkige afloop 
hebben?’ De eigenares kreeg opeens een sterk gevoel van zwaarte en 
schuld in haar hart, waarvan de intensiteit haar verbaasde. Ze had nooit 
eerder iets van een regressie meegemaakt. Ik vroeg Jess ons te helpen dit 
trauma van hen beiden op te lossen. Het leek me een goed idee om het 
einde te veranderen, maar het was me niet helemaal duidelijk hoe we 
dat konden doen. Het paard toonde me een alternatieve veilige afloop 
en stelde voor haar eigenares door dit andere scenario heen te leiden en 
de nieuwe kwaliteiten van veiligheid en vooral liefde geheel te absorbe-
ren. Op verzoek van Jess vroeg ik de eigenares zichzelf te visualiseren 
als de regisseur van haar levensfilm en te beslissen het einde van de film 
te veranderen in een veel gelukkiger scène. De eigenares gebruikte haar 
verbeelding en begon precies te beschrijven wat het paard me had laten 
zien, zonder dat ik haar er iets van verteld had! Ze kon precies beschrij-
ven welke kleding ze als die man droeg en tot in detail vertellen hoe 
de paarden er in dat leven uitzagen, anders dan nu. Wat er gebeurde 
verbaasde me. Jess werd heel rustig en haar ogen werden zachter en 
waren er totaal op gericht ons te tonen wat we vervolgens moesten 
doen. De eigenares zei dat ze visualiseerde hoe de goudzoeker de poema 
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net op tijd zag om een waarschuwingsschot af te vuren om hem weg te 
jagen, zodat ze allemaal veilig hun bestemming konden bereiken. De 
goudzoeker bedankte de paarden voor het dragen van zijn bezittingen 
en ze liepen naar een rustplaats. Ik voelde de aanwijzing haar te vragen 
om de gevoelens van veiligheid en liefde voor haar paarden echt in zich 
op te nemen. Dat deed ze en ze zei dat ze voelde dat de zwaarte in haar 
borst weg was en ze opeens veel meer vrede had met zichzelf, met een 
enorm gevoel van opluchting. Ik vroeg de eigenares toen, geleid door 
Jess, om een tijdlijn in de toekomst te volgen, waar ze zag hoe de paar-
den een veilig en gelukkig leven leefden tot hun natuurlijke einde. Op 
dit moment straalde er zoveel liefde uit van Jess dat we ons beiden heel 
emotioneel voelden. Het voelde alsof alle paarden in de schuur enorm 
zuchtten, als teken dat er iets losgelaten werd. Ik voelde dat ze nu een 
cellulaire herinnering terugbrachten van niets dan liefde en veiligheid, 
wat een gunstige uitwerking op ze zou hebben. Het maakte me zo blij 
toen ik zag dat Jess meteen na onze sessie heel rustig werd wanneer ze 
werd bereden en niet langer probeerde de andere paarden aan te val-
len, uit jaloezie, wanneer de eigenares hen aandacht gaf. De eigenares 
voelde zich ook veel gelukkiger, alsof ze een zwaar gewicht had gedra-
gen en een gevoel van mislukking, zonder dat ze wist waarom. Ze was 
verbaasd over het feit dat haar vertrouwen was toegenomen en dat ze 
zich beter in staat voelde om te gaan met de uitdagingen in haar leven. 
Ik voel dat we een nieuwe dimensie kunnen creëren waarin het trauma 
nooit ontstaat en we een nieuwe realiteit kunnen opslaan in ons dna. 
Russische wetenschappers, waaronder biofysicus Pjotr Garjajev en zijn 
collega’s, hebben onderzoek gedaan naar het vibratie-gedrag van dna. 
Ze ontdekten dat negentig procent van ons zogenaamd overtollige dna 
opnieuw kan worden geprogrammeerd door vibraties van geluid en fre-
quenties van gedachten. 
Ons dna kan herinneringen en trauma’s bevatten uit levens die we be-
noemen als onze vorige levens, maar eigenlijk gebeurt alles gelijktijdig. 
We kunnen deze levensherinneringen dan ook binnengaan om trauma’s 
te genezen, net zoals we ook speciale gaven en vaardigheden kunnen 
opeisen die we in ons huidige leven wellicht vergeten zijn. Wat een ge-
luk dat dieren ons willen helpen deze herinneringen te genezen, zodat 
we weer krachtig en heel kunnen zijn! De dieren lijken een lijntje te 
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hebben met het groepsbewustzijn van wat ze het ‘Geheel’ noemen, dus 
zij weten precies hoe ze toegang kunnen krijgen tot deze informatie. 
Wij hebben geluk dat ze dit met ons willen delen!

Cindy Kat, contractconsultant
De volgende ‘verbetering’ kwam 
uit een even onverwachte bron: 
een heel slimme kat! Ik vind het 
fijn om mensen die niet in staat 
zijn me te bezoeken voor een con-
sult, readings op afstand te geven, 
voor zichzelf en hun dieren. Ik 
kijk altijd met verwondering naar 
het vermogen van dieren om bij 
hun eigenaren problemen aan 
de orde te stellen die aandacht 
verdienen. Die ‘problemen’ zijn 
meestal de oorzaak van slecht ge-
drag of fysieke problemen van het 

dier. Dat is meestal de reden waarom mensen mij om hulp vragen. Ze 
hebben geen idee wat hun dieren voor ze in petto hebben! Ik ontving 
een brief van ene Celia, met daarin een prachtige foto van haarzelf: een 
rijpe vrouw in een keurige twinset met een parelsnoer, die een prach-
tige zwart-witte kat genaamd Cindy knuffelde. Terwijl ik haar brief las, 
waarin ze beschreef waarom ze een consult voor Cindy vroeg, kreeg ik 
intuïtief een aantal heel vreemde en verontrustende beelden te zien die 
Cindy me langs telepathische weg stuurde. Ik besloot Celia op te bellen 
en met haar te bespreken wat ik had gezien. Ik kon nauwelijks geloven 
wat er vervolgens gebeurde. Arme Celia had een vreselijke tijd gehad. In 
het verleden had ze te maken gehad met seksueel misbruik, stalking en 
diefstal. Ze was op veel vlakken totaal ontkracht. Het valt te begrijpen 
dat ze daardoor bang was om haar huis te verlaten, maar ook bang om 
thuis te blijven. Ze was voor iedereen op haar hoede en vreesde in elke 
situatie het ergste. Ze werd beheerst door haar angst en creëerde helaas 
meer negatieve situaties, vanuit haar geloof in een wrede en onveilige 
wereld. Ik heb geleerd boodschappen van dieren niet te verwerpen, ook 
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 2 
Dierlijke zielenmaatjes
Genezen van je verdriet

Helaas weet ik maar al te goed hoeveel pijn verdriet kan doen. Wan-
neer mensen praten over hartzeer weet ik wat ze bedoelen. Ik heb 

gevoeld dat mijn hart werkelijk pijn deed bij het gevoel van verlies en 
leegte vanbinnen, wanneer een van mijn geliefden overleed. Veel men-
sen nemen contact met me op omdat ze het gevoel hebben dat ze niet 
weten hoe ze ermee moeten omgaan wanneer hun dier overlijdt.
Vaak krijgen ze weinig begrip van hun familie en vrienden, die dingen 
kunnen zeggen als: ‘Het is maar een kat, neem gewoon een nieuwe’ of 
‘Het was maar een domme hond.’
Ik vind het daarentegen fijn deze mensen gerust te stellen door het 
invoelen van hun verbinding. Vaak laten dieren me zien hoe hun vol-
gende incarnatie eruitziet en hoe ze kunnen terugkeren naar hun diep 
bedroefde eigenaars. Ik heb zoveel bewijs gekregen van de dieren dat 
het verdriet van hun eigenaars volkomen echt is, maar dat onze zielen 
eeuwig bestaan en dat ze nooit ‘verloren’ gaan. Zoals ik al zei, reizen 
we in zielenfamilies en als je zo’n ongelooflijke band met je dier hebt, 
kan het zijn dat jullie letterlijk zielenmaatjes zijn! Voor mij is het een 
enorme troost dit te weten. We komen in veel levens weer met elkaar 
in contact. Uiteraard missen we het fysieke contact van een knuffel het 
meest. De volgende ongelooflijke verhalen zullen je hopelijk helpen dit 
te begrijpen. Je zult nooit meer op dezelfde manier naar je dier kijken.

De katten Capuchino en Honey helpen hun eigenaar
Keith mailde me en vroeg een reading aan voor zijn kat Honey. Zijn 
kat Capuchino was overleden en hij maakte zich veel zorgen dat hij ook 
Honey, zijn andere kat, zou verliezen, omdat ze zo depressief en verdrie-
tig leek. Zoals je zult lezen bracht Honey hiermee naar voren wat Keith 
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in zichzelf moest genezen. Hij was heel erg bedroefd over de dood van 
Capuchino en had moeite te begrijpen waarom dit moest gebeuren. Hij 
vertelde me dat hij geen behoefte had aan oppervlakkige opmerkingen 
als ‘Nou, het zal zijn tijd wel zijn geweest’ of ‘Hij heeft waarschijnlijk 
gedaan wat hij kwam doen’ of ‘Voor alles is een reden’. Hij was zo 
verontwaardigd over wat hij de zinloosheid van alles noemde, omdat 
Cappy (zoals hij hem noemde) nog zo jong was, met zijn hele leven nog 
voor zich, met een liefdevol thuis en schijnbaar alles om voor te leven!
Dit was het eerste bericht dat ik van Keith ontving:
‘Een van onze geliefde katten, Capuchino, die ik gered heb uit een af-
valcontainer in Spanje, is onlangs op gruwelijke wijze gestorven na een 
aanval door een hond. Mijn andere kat Honey vertoont bizarre symp-
tomen en eet niet. Ik weet dat ze in de rouw is, dat zijn we allemaal, 
maar ze probeert me iets te vertellen en ik weet gewoon niet wat het is. 
Als dit zo doorgaat, zal haar conditie verslechteren. Ik heb de dierenarts 
om hulp gevraagd, maar er is fysiek (nog) niets mis met haar. Ik heb je 
hulp nodig voor het te laat is.’
Gelukkig stond Keith open voor het idee van reïncarnatie, maar hij was 
toch nauwelijks te troosten. Dit is wat ik meekreeg van de prachtige Ho-
ney die een aantal jaren eerder ook was gered in Spanje en die al vele ge-
lukkige jaren in Keiths huis woonde. Ze had een diepe band met Cappy. 

Reading voor Keith, Cappy en Honey, 25 april 2013

‘Beste Keith,
Hierbij wat informatie van Honey en Cappy:
Ik voel dat Honey je probeert te vertellen dat ze je verdriet voelt. Ik 
kan me voorstellen dat je diepbedroefd bent. Cappy was een ongewoon 
mooie kat. Ik geloof meteen dat je heel veel van Honey houdt, maar 
ze heeft het gevoel dat ze niet genoeg is. Cappy was zo’n mooie kitten 
dat Honey zich tweede keus voelde, ook al ben ik ervan overtuigd dat 
je je best deed om ze allebei gelijk te behandelen. Het ligt ook meer aan 
wat onzekerheden van Honey. Het feit dat ze niet eet is een manier om 
aandacht te vragen, maar er speelt ook verdriet mee. Ze voelt zich erg 
verward en (dit kan raar klinken) voelt zich bijna schuldig dat ze je nu 
weer voor haarzelf heeft. 
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Tegelijkertijd mist ze Cappy en ze vindt het vreselijk om te voelen hoe-
veel verdriet je hebt. Misschien kun je proberen met haar te praten alsof 
je haar verwarring en bedroefdheid begrijpt. Vertel haar dat zij genoeg 
is en altijd is geweest, alleen wilde je ook andere katten helpen en je 
liefde met hen delen. Dit klinkt misschien alsof ik Honey emotioneel 
vermenselijk, maar bedenk dat katten ook enorm bewuste wezens met 
sterke gevoelens zijn. Probeer er met haar over te praten in je geest of 
verbaal en kijk hoe ze reageert. Vaak kan het helpen gewoon “gehoord” 
te worden. Er is ook een heel goed homeopathisch medicijn voor ver-
driet, Ignatia 1M, wat je kan helpen.

Healing en een oogje in het zeil houden
Ik vraag altijd om een woord of zin om een reading te ondersteunen en 
dit is wat ik ontvang voor jou en Honey. 
Ik voel dat Honey verlaten was en haar weg vond naar de villa waar ze 
jou “vond”. Het klinkt raar om dit te zeggen, maar het voelt alsof Ho-
ney je op de een of andere manier heeft geholpen jezelf te vinden. Ze 
opende een deel van je hart dat je had afgesloten, wellicht door verdriet 
of het verlies van een dierbare, of pijn vanwege een voorbije relatie, of 
misschien beide? Honey leek weer zin te geven aan je leven en gaf je 
weer vertrouwen in de toekomst. Het is me niet helemaal duidelijk wat 
ze zegt, maar jij kunt het me vast wel vertellen. Ze werd goed verzorgd 
door een echtpaar, maar zij kregen financiële problemen die leidden tot 
relatieproblemen en ze moesten vertrekken. Dit werd allemaal prachtig 
georkestreerd door het universum, want het kwam erop neer dat ze naar 
jou toe kon komen en haar genezing van jou kon beginnen. Dit is waar-
om ze een speciaal plekje in je hart heeft. Er is voor mijn gevoel ook 
iets wat te maken heeft met het verbeteren van de relatie met je partner.
Ik weet niet zeker hoe ze zou reageren op een nieuwe kitten. Op dit mo-
ment voelt het nog te vers en zou het haar idee kunnen versterken dat 
ze niet goed genoeg is. Ik voel ook dat er meer genezing nodig is voor 
jou van Cappy. Het zou natuurlijk fijn zijn als ze wat gezelschap heeft 
wanneer je weg moet, maar het helpt ook wanneer je “tegen haar praat” 
als je weg bent, zodat ze je energie kan voelen. Sorry als dit een beetje 
persoonlijk is, maar heb je in het verleden wel eens last gehad van de-
pressies? Ik voel dat Honey je hier goed mee heeft geholpen en een van 
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de redenen waarom ze nu zo aan je hangt is dat ze zich zorgen maakt 
om je emotionele gezondheid, na het verlies van Cappy, omdat het zo 
zinloos lijkt en alle oude gevoelens heeft teruggebracht dat dit slechts 
een “wrede, zinloze wereld” is. Wanneer ze bij je is kan ze je energie 
voelen. Dan kan ze tenminste zien hoe diep je verdriet is. Wanneer je 
weg bent kan ze daar alleen naar raden en voelt ze zich machteloos. Ze 
kan je dan niet helpen zoals in het verleden, gewoon door dicht bij je 
te zijn. Als je in gedachten met haar praat als je weg bent, kan ze zich 
beter met je verbinden. 
Dit werkt goed. Ik deed het ook met mijn oude borderterriër wanneer 
ik voor mijn werk weg was, omdat ze zich zorgen maakte en dan ging 
kniezen als ik thuiskwam. Zodra ik me realiseerde dat ik me met haar 
kon verbinden wanneer ik weg was, was alles in orde. Blijf dus “praten” 
met Honey. Ik ben ervan overtuigd dat dat helpt. Ze heeft ervoor ge-
kozen je behoeder te zijn en je hier doorheen te helpen. Dat is ook de 
reden waarom ze je heeft “gevonden”. Ze is zich zeer bewust van verbin-
dingen uit vorige levens en karmische problemen rond jou en Cappy. 
Daar gaan we nu naar kijken. 

Bedroefdheid ⁕ scheiding ⁕ begrip
Ik hoop dat het kijken naar de verbindingen met het wezen genaamd 
Cappy in vorige levens je zal helpen begrijpen waarom je in dit leven 
weer met elkaar in contact kwam. Dit is geen “test” of “straf ”, maar een 
uitbreiding van het begrip van hoe diep je verbinding met Cappy is. Je 
moet het grotere plaatje zien en dat kan zo moeilijk zijn vanuit onze 
driedimensionale realiteit. Ik vermoed dat we de waarheid pas echt 
kunnen zien wanneer we zelf overgaan!
Het was de bedoeling dat je Cappy zou vinden en dat je je opnieuw met 
hem zou verbinden. Hij vertelde me over een vorig leven dat hij met je 
deelde als je zoon, tijdens de Russische Revolutie. Ik weet niet zeker of 
je hebt overwogen kinderen te krijgen in dit leven, maar ik voel dat dat 
waarschijnlijk niet zo is. Of dat je een flink voorbehoud had. Ik voel 
dat Cappy helaas op heel jonge leeftijd overleed, door een verdwaalde 
kogel tijdens een opstand. Het voelt alsof hij op de verkeerde plek was 
op de verkeerde tijd, wat resulteerde in een volkomen zinloze dood en 
een verspild leven. Er is iets in je dna opgeslagen over schuld en jezelf 
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niet kunnen vergeven. Het lijkt erop dat dit ervoor heeft gezorgd dat 
het drama zich heeft herhaald. Ik wil zeker niet beweren dat jij enige 
schuld hebt aan het feit dat Cappy in dit leven op zo jonge leeftijd 
overleed! Cappy brengt dit naar voren opdat het eindelijk kan worden 
genezen, zodat hij kan terugkeren naar jou in een vorm naar keuze, 
voor een lang en gelukkig leven. Jammer genoeg zijn er altijd pijnlijke 
periodes in onze levens. We kunnen deze gedeelde stukken van onze 
reis helen. Ik weet dat dit voor jou enorm moeilijk te accepteren is en ik 
wil het met alle plezier met je bespreken. Soms kan het een heel korte 
herverbinding zijn, net genoeg om dingen in beweging te zetten voor 
de volgende fase van jullie gezamenlijke reis. Zelf maakte ik dat mee 
met mijn kat Thebes, die werd gedood toen hij pas 8 maanden oud was. 
Het lijkt wreed dat we maar 6 maanden samen waren, maar nu begrijp 
ik precies waarom hij dit deed en dat hij terug zal komen wanneer hij 
er klaar voor is. Hij heeft me geleid naar het werk dat ik moet doen. Ik 
had moeite om dit te accepteren, zelfs met wat ik nu weet.

Wanneer je over je Russische leven leest, let dan op of je gevoelens of 
beelden krijgt van die tijd en of je je kan voorstellen hoe Cappy eruitzag 
als jongen, of je beelden kan krijgen van jullie leven samen. Als dit emo-
ties oproept, visualiseer dan dat je de afloop verandert, zodat je kunt 
zien hoe hij opgroeit tot een volwassene en dan wellicht voor je zorgt 
als je oud bent. Wees creatief. Het kan voelen alsof je je alles inbeeldt, 
maar wat je kan doen is een heel nieuwe dimensie creëren, waarin het 
traumatische einde niet voorkomt, zodat je niet langer het residu ervan 
in je dna hoeft te dragen. Dit zal jullie beiden de vrijheid geven om in 
gelukkiger tijden je band te beleven, wanneer hij terugkomt. Het zal je 
ook helpen begrijpen dat er meer zit in onze driedimensionale realiteit 
en dat we echt een nieuwe realiteit kunnen scheppen. Ik heb veel suc-
ces gehad met menselijke en dierlijke cliënten door het script van hun 
leven te herschrijven, ze daarmee bevrijdend van trauma’s uit vorige 
levens zodat ze opnieuw konden beginnen. Ik weet dat veel van mijn 
dieren eerder bij me zijn geweest en dat de dieren die zijn overleden 
terugkomen. De kat die ik nu heb kwam meteen na overlijden terug, 
binnen enkele maanden. Mijn honden herkenden hem zodra hij als 
kleine kitten het huis binnen kwam lopen! Ik weet zeker dat Cappy zijn 


