Spiritueel
Spiritueel adviseur Dory geeft Vriendin-lezeressen raad.
Deze week Nicolien (33), zij vraagt zich af of haar huis
dieren een zesde zintuig hebben.

Bij spiritueel adviseur en kunstenaar Dory Nierynck kan iedereen
met een probleem of belangrijke
levensvraag terecht. Dory geeft
geen kant-en-klare oplossingen,
maar biedt inzicht in het probleem, zodat je er zelf mee aan de
slag kunt. Vlak voor het consult
concentreert zij zich op de naam
en geboortedatum van de cliënt
en dan krijgt ze informatie ‘ingefluisterd’ vanuit de spirituele
wereld. ‘Een fax van boven’ noemt
ze dat. Die informatie maakt
meestal al heel veel los.
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Nicolien werkt als fotografe en heeft een
bijzondere vraag. Ze merkt dat haar kat en
hond van tevoren lijken te weten wanneer
iets gebeurt. Ze wil weten of dieren een
zesde zintuig hebben.
Nicolien heeft veel met dieren, lees ik in
mijn brief over haar. Ze fotografeert ze,
ziet ze als belangrijk en liefdevol medege
zelschap. Dat heeft ze al van kinds af aan.
Ze kan heel goed invoelen wat er in haar
omgeving speelt. Komt ze in een omgeving
waar mensen bijvoorbeeld net ruzie hebben
gehad, dan pikt ze nog de energie hiervan
op. Ook met haar dieren voelt ze gemakke
lijk dingen aan. Het is alsof ze hoort wat ze
bedoelen. Als een van haar dieren pijn heeft
bijvoorbeeld, voelt ze dat aan en weet ze
waar ze pijn hebben. Als ze haar hand op
de pijnlijke plek legt, voelt ze dat de dieren
rustig worden. Omgekeerd ‘hielpen’ haar
kat en hond Nicolien tijdens haar pijnlijke
scheiding. Ze zijn voor haar onmisbaar.

Onvoorwaardelijk

Als ik dit heb voorgelezen, knikt Nicolien
instemmend. “Dieren zijn zo anders dan
mensen”, zegt ze. “Zij luisteren naar je en
zijn te vertrouwen. Dat kun je van mensen
niet altijd zeggen. Dieren zijn onvoorwaar
delijk in hun liefde voor jou.”
Ik merk dat Nicolien het moeilijk heeft als
ze zo hierover praat en zeg: “Wil je eens wat
vertellen over hun bijzondere talent?”
Nicolien begint te stralen: “Als ik voor mijn
werk ben weggeweest, staan ze al voor de
deur te wachten. Ik heb sterk het idee dat

ze er al vijf minuten staan voor ik thuiskom.
En dat is niet één keer maar iedere dag.
Sinds mijn scheiding twee jaar geleden, ben
ik verhuisd. Voor mij was het erg wennen.
Als ik dan moest huilen, ging mijn kat Cora
op mijn schoot liggen en mijn hond Tommy
op mijn voeten. Alsof ze wisten dat ze mij
daarmee zouden troosten.”
Ik zeg haar: “Niet iedereen kan zoals jij die
ren ‘verstaan’ . Jij stemt je via je intuïtie op
hen af en daarmee voel je aan wat ze bedoe
len als ze blaffen of miauwen. Je weet welke
blaf betekent dat je hond naar buiten wil, of
pijn heeft in zijn pootje. Intuïtie is hierbij
heel belangrijk.”

Natuurlijk instinct

“Bij dieren is instinct belangrijk. Ze hebben
een natuurdrift om onbewust juist te han
delen. Ik zal je een voorbeeld geven over
spreeuwen. Als de dagen korter worden en
het kouder wordt, gaan ze zich voorberei
den op hun trek naar het zuiden. Ze eten
veel, dat hebben ze nodig. Ze zijn al weken
in zwermen aan het oefenen om uithouding
te testen en kwetteren onderling volop. Als
de dag daar is, gaan ze massaal naar het
zuiden. De oudere vogels geven de richting
aan, zij vliegen voorop, de anderen vliegen
in het midden. Aan het eind van de groep
vliegen ook ouderen die de achterblijvers
helpen bij de groep te blijven. Hoe dat werkt,
daar zijn geleerden nog niet helemaal uit.
Instinct ligt in de hersenen opgeslagen of
in het autonome zenuwstelsel. Voor dieren
geldt dat ze ook buitenzintuiglijk kunnen

waarnemen. Dieren hebben een zesde zin
tuig. Ze kunnen zelfs aangeven dat er iets
met hun baasje aan de hand is, ook als dat
baasje op grote afstand van hen is. Dieren
kunnen zelfs rampen voorspellen. Bij de
tsunami bijvoorbeeld was een groot deel
van de dieren al van tevoren gevlucht.
Daarom is het ook zo belangrijk goed naar
je dier te luisteren! Als je in het gedrag van
je dier plotseling iets ziet veranderen, wil
hij je vaak waarschuwen. Is een hond erg
onrustig en blijft hij blaffen bij de deur? Of
springt hij tegen je op zonder verklaarbare
reden? Luister daar dan naar. Ga mee, als
je het gevoel hebt dat een dier wil dat je
naar buiten gaat. Het kan zijn dat een dier
op dat moment onheil aanvoelt.

“Dieren hebben
een zesde zintuig,
ze voelen dingen
aankomen”
Er is hier veel onderzoek naar gedaan”, ga
ik verder, “Onder anderen door dokter J. B.
Rhine in Amerika. Hij kwam erachter dat
er vijf vormen van paranormale ervaringen
bij dieren zijn. Als eerste het terugvinden
van de weg naar huis, al is deze afstand nog
zo groot en duurt het soms jaren. Het voor
voelen van bijzondere gebeurtenissen en
natuurrampen en het voelen dat een dier
bare persoon thuiskomt of gaat overlijden,
zijn andere paranormale voorbeelden die
voor dieren heel gewoon zijn.”

Comfortzone

“Dat heb ik gemerkt bij een vriend van mij,”
zegt Nicolien, “die jarenlang twee grote hon
den had. Hij lag in het ziekenhuis, was ster
vende en zijn twee honden lagen al dagen

naast zijn bed. Opeens stond een van de
honden op en ging zijn hand likken. De
andere begon luid te janken. En op dat
moment stierf mijn vriend. Zijn honden
hadden het tijdstip voelen aankomen waar
op hun baasje overleed.”
Ik knik. “Ook paarden, koeien en varkens
zijn vandaag de dag een populaire manier
om met mensen te communiceren. Ze leren
mensen beter te communiceren en angsten
te overwinnen. Paarden worden ingezet bij
trainingen om mensen in contact te laten
komen met hun ziel. Ze weten feilloos wat
ze moeten doen bij bepaalde typen mensen.
Paarden dringen snel door tot de kern. Ze
zijn in staat je bij een training uit je com
fortzone te halen en daarmee laten ze zien
waar jij in je dagelijks leven mee worstelt.
Een paard dat jou letterlijk opzij duwt bij
voorbeeld, geeft aan dat je niet voor jezelf
opkomt maar je voortdurend aanpast aan
anderen. Ook kunnen paarden autistische
kinderen helpen met contact maken.
Met dolfijnen zwemmen is ook helend. Dol
fijnen zijn ontzettend heldervoelend. Het is
bijzonder om een dolfijn te aaien, de huid
voelt net als een rubberen autoband, maar
tegelijkertijd heel glad. Alleen al dat gevoel
brengt onverklaarbaar heftige, maar ontzet
tend positieve emoties met zich mee.
Net als koeien en varkens knuffelen: het is
een goede manier voor mensen om te leren
aarden. Of angsten te overwinnen. Deze
dieren voelen feilloos mensen aan en heb
ben het vermogen om ons rustig te maken.”
Nicolien is enthousiast over wat ze heeft
gehoord. Ze is bevestigd in haar gevoel:
haar dieren hebben absoluut een zesde
zintuig. Cora en Tommy kunnen op een bij
zondere manier waarnemen.
De volgende keer dat ik haar zie, neemt ze
prachtige, rustgevende foto’s mee van een
aantal koeien waar mensen tegenaan lig
gen om rust te ervaren. En nu Carolien
weet dat haar kat en hond daadwerkelijk
dingen voorvoelen, kan ze nog meer van
hen houden.

Dieren hebben buitenzintuiglijke waarnemingen (BZW). Let op het gedrag van
je huisdier. Ze kunnen je waarschuwen:
als ze onrustig zijn of telkens naar je toekomen om je mee te willen nemen, dan
betekent dat vaak dat een dier onheil
aan voelt komen.

•

Hoe meer je openstaat voor jouw huisdier, hoe sterker de verbinding en de
energie tussen jullie zal zijn.

•

Katten hebben een voorspellend vermogen, ze voelen aan wanneer hun baasjes
bijna thuis komen. Gaat je kat ineens in
een bepaalde stoel liggen? Dan betekent
het dat het familielid dat daar meestal
zit, binnen een paar minuten thuiskomt.

•

Een dier kan reïncarneren, opnieuw
geboren worden bij dezelfde familie.
Sommige honden herinneren zich hun
vorige leven. Ze doen vaak dezelfde dingen als je vorige hond: op hetzelfde
plekje gaan liggen, op dezelfde manier
een deur openmaken. Ze herkennen ook
plekjes in huis of in de tuin. Let daar
maar eens op, bij een nieuwe hond.

•

Katten en honden kunnen overledenen
en overleden dieren waarnemen. Zij
kunnen in een hoek van de kamer plotseling roerloos blijven zitten en kijken.

•

Lezen: Zo praat je met de dieren van F.
Huisman of Dieren en hun zesde zintuig
van D. Bardens.
Kijk voor werken met paarden en
bewustwording en spirituele groei op:
www.centaurvogelaar.nl
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Tekst en schilderij: Dory Nierynck. Foto’s: Ruud Hoornstra. Visagie: Franceen Denbow. Om privacyredenen is de naam van de beschreven persoon veranderd.

Dory Nierynck

Nicolien:
“Kan mijn kat
mij aanvoelen?”

Zó ontdek
je zintuig
ervaringen
bij een dier

