BOEY-vj11_Opmaak 1 05-05-2011 16:20 Page 7

Vo o r w o o r d

Mijn naam is Kristina Boey en ik ben geboren in
1973. Ik ben ‘alternatief opgegroeid’, hiermee bedoel ik dat mijn moeder voor gezonde voeding,
homeopathie, kruidengeneeskunde en het gebruiken van receptjes uit grootmoeders tijd was.
Al heel snel wisten mijn ouders dat dieren, en dan
voornamelijk paarden, een zéér belangrijke rol in
mijn leven zouden spelen. Ik ben begonnen met rijden op de ondeugende shetlandpony van de buren
toen ik vier was. Later, op mijn elfde, kreeg ik mijn
eigen paard. Ik ben in Duitsland geweest tijdens
mijn schoolvakanties voor het verzorgen, berijden
en africhten van paarden. Ik heb aan ponykampen
meegedaan en ben bij mensen thuis geweest om te
helpen met hun dieren én heb paarden zadelmak
gemaakt. Ook honden hebben altijd een belangrijke rol in mijn leven gespeeld; ik heb opleidingen gedaan voor hondeninstructeur en heb ook lesgegeven in een hondenschool.
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Toen ik zo met dieren bezig was miste ik ‘iets’. Ik
kon de manier waarop mensen dieren behandelden
niet altijd goed begrijpen; hoe ze hen gebruikten
als gebruiksvoorwerp, om mee te pronken, als iets
dat gedomineerd moest worden, als slaaf, of gewoon als speelgoed. Hier had ik het dan ook soms
erg moeilijk mee. Toen ik wat ouder was, ben ik me
gaan verdiepen in het ‘anders omgaan met dieren’.
Ik heb een alternatieve weg gezocht om ze te benaderen: met respect, vertrouwen, liefde, maar
vooral door ze te erkennen als een individu, elk met
hun eigen gevoelens, angsten, noden en verhaal.
Deze weg heeft me door boeiende leerprocessen
geloodst, pijnlijke processen, inzicht in mezelf, persoonlijke blokkades, maar ook prachtige spirituele
dingen laten zien en beleven, ik heb pure liefde
mogen ontvangen, en misschien was de allerbelangrijkste les nog wel: het zoeken en vinden van
eigen liefde!
Ik vraag aan mensen om hun hart te openen en de
geschenken die we van de dieren mogen ontvangen ook te zien en te aanvaarden. Werkelijke wonderen gebeuren als je de liefde van de dieren en
hun magie jouw leven laat binnenstromen! Bereid
je voor op een wonderbaarlijke, spirituele en intuïtieve reis!
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Waarom dit boek
nu?

Als dierencommunicator en -healer heb ik in de
jaren dat ik hiermee bezig ben duidelijk gezien dat
dieren meer en meer beginnen te spiegelen wat er
met hun baasjes mis is, om ze op die manier wakker
te schudden. Dieren kiezen er steeds bewuster
voor om duidelijker lessen aan de mensen te geven
omdat de tijd daarvoor nu rijp is. Het ‘onverklaarbare’, het spirituele, het inzicht dat er meer is dan
dat we hadden gedacht is in opmars. Mensen worden er zich van bewust dat ze verkeerd bezig zijn,
ze krijgen boodschappen, tekens, ziekten of andere problemen die hen duidelijk tonen dat er iets
moet veranderen. ‘Gewone’ zaken of geneesmiddelen blijken hen niet meer te kunnen helpen, ze worden gedwongen om verder te kijken, uit hun comfortzone te stappen en hun ogen te openen voor al
de mysteries en wonderen die er zijn in de wereld.
Ook dieren spelen hier een erg belangrijke rol in
want zij hebben de beslissing genomen de mensheid te helpen die inzichten te verkrijgen – door het
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gedrag van hun baasjes te spiegelen, door protest,
begeleiding, het geven van zuivere liefde en nog
veel meer!
Er zijn zoveel prachtige inzichten en lessen die de
dieren ons willen leren en laten zien, zij hebben
veel geleden voor de mens, maar dat hebben ze er
voor over om ons wakker te schudden uit onze
‘slaap’ van conditioneringen, schuldgevoelens, ziekten, geweld, emoties, verwachtingen van de maatschappij, vaste patronen, enzovoort.
Het is niet gemakkelijk om je eigen angsten, tekortkomingen, irritaties, slechte karaktereigenschappen en blokkades onder ogen te zien, daar is
moed voor nodig! Maar indien we die moed vinden
en van onze twijfels en angsten afkomen met de
hulp van onze dieren, gaat er een wereld van bewustwording en liefde open, waar het ene wonder
na het andere ontstaat!
Juist omdat steeds meer mensen geïnteresseerd
raken in alles wat alternatief en mysterieus is en
juist omdat de dieren aan mij hebben gevraagd om
hun ‘brug’ te zijn, de brug tussen de dierenwereld
en de mensenwereld, juist daarom is het zo belangrijk dat ik dit boek nu de wereld instuur. Ik zal
in dit boek meer uitleg geven over wat dieren ons
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willen vertellen, hoe ze dat doen en welke boodschappen zij hebben voor de mens.
Ik wens jullie véél leesplezier! Open je hart om de
geschenken te krijgen!
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Telepathisch contact
met dieren

Praten met dieren? Eu … ja, dat is toch maar iets
raars hoor!
Deze reactie krijg ik wel vaker als ik de mensen
voorstel om met hun dier te praten. Het stuit nog
op veel ongeloof totdat ik het dier gelezen heb, ja,
dan krijgen ze het plots warm en koud tegelijk. Er
komen dan vaak erg persoonlijke zaken uit die ik
niet kan weten, maar hoe weet ik het dan? Het dier
vertelt het me …
Laten we eerst het begrip ‘telepathie’ iets beter uitleggen. Telepathie is een geluidloze communicatie
die dieren van nature onder elkaar toepassen. Ze
spreken geen woorden hardop maar zenden gedachten, gevoelens, beelden, geuren en kleuren uit,
die worden opgevangen door de anderen. Een
kwestie van zenden en ontvangen dus. Het uitzenden van beelden, gedachten en gevoelens is iets
wat we vaak snel leren, het ontvangen van die
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zaken, daar wringt de schoen! Dat is vaak niet zo
simpel en daar worden we geconfronteerd met
onze blokkades.
Dieren hebben nooit anders gecommuniceerd, zij
wéten dat telepathie werkt, ze doen niet anders.
Dieren kunnen met hun lichaamshouding al héél
veel duidelijk maken aan hun soortgenoten, van
veel ‘gepraat’ is geen sprake. Wanneer ze echter
aan de mens iets willen overbrengen doen ze dat
met telepathie, immers niet al de mensen verstaan
hun lichaamstaal of begrijpen die verkeerd! Erg
frustrerend voor hen, want ze kunnen zich maar op
twee manieren uiten naar de mens; via lichaamstaal en via telepathie. Het wordt dus moeilijk als de
mens geen enkele van die twee beheerst!
Wij als mensen kunnen dit ook, alleen hebben wij
geleerd om het weg te stoppen – door onze conditioneringen, uit angst om uitgelachen te worden,
omdat we steeds geleerd hebben dat zoiets niet
mogelijk is, omdat we vergeten zijn wat het is om
‘puur’ te zijn, te luisteren naar onze intuïtie, naar
ons gevoel, ons ‘weten’.
Kinderen die nog erg jong zijn en nog niet hebben
leren praten kunnen perfect met dieren communiceren. Wanneer ze leren praten gaan ze deze vorm
14

BOEY-vj11_Opmaak 1 05-05-2011 16:20 Page 15

van communiceren goed aanleren omdat er veel
aandacht aan wordt geschonken. Kinderen moeten
snel en goed leren praten want zo weten wij sneller wat ze willen zeggen en kunnen ze zich beter
uitdrukken. Wanneer dat gebeurt verliezen ze stilletjesaan hun vermogen om telepathisch te communiceren, omdat deze vorm niet geoefend en onderhouden wordt. We leren dan ook al snel dat het
praten met dieren, bomen, bloemen of andere levensvormen niet kan, dat je zo’n domme dingen
niet moet zeggen en dat het puur verbeelding is!
Uiteraard zal deze gave dan niet verder ontwikkeld
worden en op de achtergrond raken.
Later, als we groter zijn en we leren dat spiritueel
zijn en ons gevoel volgen toch wel belangrijk is, en
onze persoonlijkheid ondertussen sterk genoeg is
om te vertrouwen op wat we zelf voelen in plaats
van wat we moeten voelen, dan kunnen we deze
vorm van communiceren weer gaan oppikken en
ontwikkelen, want ze is nooit weggeweest. Alleen
zal het nu vaak moeilijker zijn want verschillende
opvattingen, ideeën en blokkades houden ons vermogen om telepathisch te communiceren immers
nog tegen.
Mensen die bij mij de cursus komen volgen worden
al snel geconfronteerd met hun blokkades. Door
middel van oefeningen, meditaties en inzichten
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worden al snel veel van die blokkaddes opgelost.
Daarbij zijn veel mensen erg verwonderd over wat
ze al kunnen opvangen van de dieren!
We moeten dus opnieuw leren ons ‘open’ te stellen
voor wat er binnen wil komen. Je kunt het het beste
vergelijken met het volgende: je bent aan de telefoon met iemand aan het praten, er is iemand anders die je iets wil zeggen en dus naar je nummer
belt, maar dat is al bezet aangezien je al aan het
praten bent met iemand anders. Pas als je de hoorn
op de haak legt is je lijn weer vrij, dan pas kunnen
anderen je bereiken. Welnu, dit is met gedachten
ook zo, we hebben zo veel gedachten in ons hoofd
dat het eigenlijk nooit eens écht stil wordt, zeker
niet in ons vaak erg jachtige leven!
Het eerste wat we dus moeten doen om telepathische gedachten op te vangen, is stilte creëren in
ons hoofd! Hier zijn allerlei handige trucjes voor die
we ook leren in de cursus. We gaan ons daarna
openstellen, leren hoe we kunnen opmerken dat er
iets binnenkomt, en het verschil tussen onze eigen
gedachten en die van het dier onderscheiden. We
moeten leren onze blokkades op te sporen en hier
aan te werken, zodat onze communicatie zuiverder
wordt!
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