
 

 

 

 

  

GOMAIR 

VERMISTE DIEREN 
STERVENDE DIEREN HELPEN 

Marjolein 
6/1/2013 
 



  
 
 
 

VERMISTE DIEREN         (WWW. GOMAIR.NL) Page 2 
 

Vermiste dieren opsporen. 
 
Meditatie voor vermiste dieren 
• Ga in een makkelijke stoel zitten, zet je voeten plat op de grond en doe je 

ogen dicht.  
• Haal een paar keer diep adem en voel of je ergens spanning vasthoudt.  
• Adem in die plekken en laat de spanning op de uitademing los.  
• Ga nu met je aandacht naar je hart en voel al de liefde voor je dier. 
•  Voel al die liefde in je hart. Stel je nu voor dat je je dier voor je ziet.  
• Met dat beeld duidelijk voor je geestesoog stuur je een lichtstraal vanuit je 

hart naar het dier.  
• Terwijl je dat doet zeg je hem: `Kijk uit naar dit licht. Dit licht brengt je 

thuis. 
•  Blijf ernaar uitkijken en het brengt je weer thuis. 

 
Oefening 1: dood of levend? Het totaalbeeld.  
Vraag het dier of het leeft of dood is. Volg alle gevoelens die u hierover 
ontvangt. Vraag het dier heel erg duidelijk te zijn. Benadruk het belang van zijn 
antwoord en de noodzaak voor nauwkeurigheid. Vraag om antwoord in 
woorden, beelden of wat ook maar uw beste manier van ontvangst is. Wanneer 
je  het gevoel hebt dat je een antwoord hebt ontvangen, vraagt u wat er aan de 
hand is. Als u voelt dat het dier dood is, vraagt u hoe dat is gebeurd. Als je voelt 
dat het dier leeft, vraagt u waar het is en waarom het niet naar huis komt. Zorg 
dat je het totaalbeeld krijgt.  
  
Oefening 2: wat is er gebeurd?  
Vraag het dier nu  te laten zien waar het vanaf het moment dat het verdween 
tot op dit moment is geweest. Zie of voel die eerdere beelden alsof u in het dier 
zit, en alles opnieuw meemaakt. Kijk uit naar details, herkenningspunten en 
alles wat de wekers kan helpen het dier te vinden. Blijf vragen wat er is 
gebeurd tot  de huidige locatie van het dier bereikt.  
 
Oefening 3: waar ben je nu? 
Probeer zo veel mogelijk te weten te komen over de plaats waar het dier op 
het moment van dit gesprek is. Hier volgen enkele dingen die u kunt vragen:  
 
• Weet je de weg naarhuis? Kun je thuis komen? 
• Ben je bij mensen? Zo kun je hen beschrijven? 
• Wat ruik, proef, zie, hoor en voel je waar  je nu bent? 
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• Ben je ergens gewond of heb je ergens pijn? 
• Heb je of dorst?  
• Wil je naar huis ? 
 
Geef het dier advies en stel het gerust, zo goed als u kunt. Leg uit wat je aan 
het doen bent en zeg dat je zijn mensen alles zult vertellen wat u van hem te 
weten bent gekomen.  
 
Oefening 4: raadpleeg de andere dieren  
Vraag de andere dieren in huis of ze iets hebben gezien of iels weten over wal 
er gebeurd is. Vraag of ze intuitief conlact met het dier hebben gehad en zo ja, 
wat ze te weten zijn gekomen.  
 
Oefening  5: raadpleeg de universele kennis  
Vraag de universele kennis of er nog meer is wal u over dit geval moet weten 
en of u soms iets over het hoofd hebt gezien. 
 
Een stervend dier helpen 
Wanneer is het het juiste moment? 
Met behulp van intuïtieve communicatie kunt u contact krijgen met een 
stervend dier en erachter komen of het hulp bij het stervensproces wil.  
Wat u zo te weten komt, kan echter een verrassing zijn.  
Soms zeggen dieren die eruitzien alsof ze klaar zijn om te gaan, dat ze van 
plan zijn het nog een poosje vol te houden omdat ze zo lang mogelijk bij hun 
mensen willen blijven. Wonderbaarlijk genoeg weten ze de dood soms op 
afstand te houden en blijven daarna nog een jaar of langer in leven.  
Andere dieren zeggen dat ze maar al te graag willen gaan en daar hulp bij 
verlangen. Sommige zeggen dat ze pas willen gaan als hun mensen zich beter 
bij hun dood kunnen neerleggen. 
  

 Stervende dieren zijn niet bang om deze wereld te verlaten .   
 Het doet ze alleen verdriet dit leven te verlaten. 
 Andere dieren kunnen hier emotioneel erg van uit hun doen zijn 
 

• Vraag uw dier u een duidelijk teken te geven als het hulp bij het sterven 
 wil.  
• Vertel uw dier alles wat u van hem hebt  geleerd en alle redenen waarom 
 u blij bent dat het in uw leven is gekomen . 
• Maak een boek met aan, gedichten over en foto's van uw dier.  
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• Maak een altaar voor uw dier.  
• Besluit wat u met het stoffelijk overschot wilt doen ( begraven of 
 cremeren).  
• Vier een afscheidsfeestje  met alle vrienden van het dier (en houd het 
 vrolijk),  
• Ga met uw ogen dicht bij uw dier zitten  en voel zijn energie, zodat u in 
 staat bent die energie te herkennen wanneer uw dier de geestelijke 
 wereld ingaat.  
• Zeg uw dier dat u het fijn zou vinden als het in een ander lichaam in uw 
 leven  terugkwam.  
 
Praten met een dier dat niet meer leeft. 

Zoek verbinding met de geest van het dier (indirect). Stel het de volgende    
vragen:  
 

• Hoe gaat het met je?  
• Hoe ziet het eruit waar je nu bent?  
• Herinner je je nog dingen over je leven die je me wilt vertellen?  
• Is er iets wat je wilt zeggen?  
• Ben je nog in de geest, of bevind je je in een nieuw lichaam?  
• Ben je van plan weer in een lichaam te komen? Zo ja, kun Je me daar dan 
 meer  over vertellen?  
 
Medische intuitieve / energetische Healing 

• Een ziek of geblesseerd dier ondervragen 
 Laat hem vertellen waar het pijn heeft, of hij ziektes heeft gehad 
  en leg de resultaten vast. 
• Vraag wat het dier nodig heeft om te genezen. 
• Vraag de universele kennis om eventuele verdere kennis en 
 verdere informatie. 
• Als je de onverhoeds de energie op pikt, schoon je eigen lichaam 
 eerst en laat het via de grond afvoeren  om te recyclen, net zolang 
 als nodig is. 

 
Het lichaam scannen 

• Vraag het dier toestemming 
• Pak het aanteken boekje, met schets van het dier. 
• Zoek verbinding met het dier 
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• Scan het lichaam met de handen en wanneer u iets vindt, geef dit 
 dan aan op  de schets. 
• Vraag aan het dier of universum of dit goed is. 
 

 Of gebruik de bodyscan meditatie. 
 

Helende energie  
• Vraag het dier toestemming om helende energie naar hem te 
 sturen! 
• Stel je voor, dat het dier voor je staat. 
• Tijdens de sessie maak je contact met het Universum  en vanuit 
 de kosmos wordt contact  gemaakt met het dier (ver of dichtbij) . 
• Als u je voelt dat het genoeg is stopt je!  
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Wilde dieren in de tuin. 
 
De beste plaats om op zoek te gaan naar wilde dieren om mee to praten is uw 
eigen huis en tuin. Insecten, vogels en reptielen zijn ook wilde dieren.  
Neem een wild dier dat u in, rond of langs uw huis ziet komen. Vorm door 
middel van regelmatige gesprekken een relatie met dit dier. Raadpleeg een 
goede natuurgids om to bepalen welke verifieerbare vragen u zou kunnen 
stellen.  
Als u een vogel neemt, zou u die kunnen vragen:  

− of hij een mannetje of een vrouwtje is,  
− hoeveel eieren het vrouwtje gewoonlijk legt,  
− hoe groot die eieren zijn en welke kleur ze hebben.  
− Vraag of de vogel trekt of bij u in de buurt overwintert.  
− Controleer dan uw antwoorden in een natuurgids 

 
U kunt wilde dieren uitnodigen u te bezoeken door van uw huis een 
toevluchtsoord voor ze te maken. 
Hier volgen enkele manieren om wilde dieren naar uw tuin to lokken. 
 
− Plant bloemen die aantrekkelijk zijn voor vogels en vlinders in uw tuin of in 

bakken op terras of vensterbank. 
− Installeer nestkastjes voor vogels en vleermuizen. 
− Zet een vogelbadje op een veilige, open plek in uw tuin. 
− Zet een diervriendelijke omheining neer, met openingen of andere 
− eigenschappen waardoor wilde dieren zich gemakkelijker door hun 

territorium kunnen bewegen (en door uw tuin kunnen komen). 
− Gebruik veilige, niet-giftige alternatieven in plaats van giftige bestrijdings 

middelen voor ongedierte en onkruid in uw tuin; anders zou u uiteindelijk 
wilde dieren hoger in de voedselketen kunnen vergiftigen. Een goed 
biologisch tuincentrum hoort die alternatieve producten te kunnen leveren. 
(Moedig uw buren aan hetzelfde te doen.) 

− Steun plaatselijke biologische boeren die geen giftige stoffen gebruiken; 
koop hun biologische groenten. 

− Installeer een kattenren of zet een deel van uw tuin af om uw katten binnen 
te sluiten om te voorkomen dat ze vogels of andere dieren doden. 
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