
Contact met dieren heeft Mariët altijd al 
gehad. Van aandacht voor de kleinste  
lieveheersbeestjes en met de hond door 
de weilanden struinen tot de paarden
vakanties als kind met haar oom en tante. 
Mariët wilde dierenarts worden, maar met 
het eczeem dat ze destijds had zou dat 
niet handig zijn. Dus werd ze bioloog.  
Ze werkte in verschillende beroepen als 
bioloog, maar ze miste iets: de verbinding 
tussen mens en dier. Tot ze een boek te
genkwam van een Amerikaanse dieren
tolk. “Ik besloot een oefening te doen 
met een van mijn cavia's. Ze liep los door 
de kamer; ik ging op een stoel zitten en 
vroeg haar of ze het hok in wilde gaan.  
Ze tippelde zó naar de plek die ik haar  
in gedachten had aangewezen!"
Na de ervaring met haar cavia's dook  
Mariët in de telepathische diercommu
nicatie: ze nam lessen, liet zich coachen.  
Ze begon voorzichtig met tolken, onder 
het mom van 'ik ben aan het oefenen'.  
"Ik moest het vertrouwen krijgen dat ik 
het kon. Want je linkerhersenhelft wil je 
iets anders doen geloven. Ik gaf eens een 
workshop diercommunicatie en een van 
de deelnemers was een  begrijpelijk  
sceptische wetenschapster. Ze wist het 
allemaal nog niet, of dit nu wel mogelijk 
was. Toen ze voor de tweede workshop
dag kwam, zei ze: 'Mariët, ik moet mijn 
mening bijstellen. Ik heb gisteravond  

namelijk een van jouw cavia's gezien in 
mijn kamer.' Sommige mensen kunnen 
dat, dieren 'zien', dat is voor iedereen  
anders. Je kunt ook helder horen, voelen 
of weten. Telepathisch communiceren 
met dieren zou zweverig zijn, maar ik heb 
hierdoor juist mijn hart met mijn hoofd 
verbonden. Door het contact met dieren 
ben ik veel bewuster geworden van  
mezelf en ben ik juist met beide benen 
op de grond komen te staan." 

DIEREN ZIJN BOODSCHAPPERS
Dieren zijn vaak niet voor niets in je leven, 
stelt Mariët. Ze zijn maatjes, bieden vriend
schap. Maar het kan nog verder gaan dan 
dat. "Dieren geven ons boodschappen. 
Hoe diep je daarnaar wilt en kunt kijken, 
is aan jou. Als je de verbinding aangaat, 
kun je veel van elkaar leren. Maar ook het 
leven van jou en je dier leuker maken.  
Zo helpen dieren ons bijvoorbeeld herken
nen welke beperkende overtuigingen we 
hebben. Vanuit welke oude overlevings
mechanismen we leven. Ben ik aan het 
leven, aan het levensgenieten, of ben ik 
aan het overleven? Door te luisteren naar 
je dier word je bewuster van jezelf, en je 
dier van jou."
Door de verantwoordelijkheid te nemen 
voor je eigen ontwikkeling, zorg je ook 
goed voor je dier. "Dieren resoneren mee 
op onze emoties, en worden zo soms  

afvoerputjes voor ons. Als je leert commu
niceren met dieren, en dat kan dus echt, 
dan begrijp je je dier beter. Dan weet je 
wat er in hem omgaat. Als er een gedrags
probleem is, of iets waar je bij de dieren
arts niet uit komt, dan kun je zo verder 
zoeken en tot de thema's komen waar 
het om draait bij jou en je dier."   
Milou, haar inmiddels overleden labrador, 
is een belangrijke leermeester voor haar. 
"Zij heeft me geleerd te aarden. Ze is een 
belangrijke collega in mijn praktijk. Ze 
hielp bijvoorbeeld tijdens workshops. 
Dan ging ze op de voeten van mensen 
liggen om ze te gronden. Ook na haar 
overlijden 'is' ze er nog en geeft ze  
ondersteuning en boodschappen." 
Van dierboodschappen overbrengen is 
Mariët steeds meer de persoonlijke ontwik
keling van mens en dier gaan begeleiden. 
Ze leren communiceren met elkaar. Ze be
geleiden om in hun kracht te komen en uit 
te vinden waarom een dier in iemands  
leven is gekomen. Het wezenlijke contact 
tussen mens en dier, daar wordt ze echt 
gelukkig van. "Als mensen weer luisteren 
naar dier en natuur, waar nemen in verbin
ding. Het is niet nodig om met angsten en 
blokkades te leven. Je kunt zoveel doen. 
De dieren helpen ons om een gelukkig 
leven te leiden, en vice versa. Meer inner
lijke rust te creëren. Dat is ook wat ik  
terugkrijg van mijn cliënten. Daar word 
ik blij van, en ik ben hier ook om dit te 
doen. Ik kan niet anders. Dat wist ik als 
kind al."
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MARIËT BRONÉ (1970) is dierentolk, bioloog en coach.  
Via diercommunicatie wil ze bijdragen aan welzijn  
van mens en dier.  
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