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Mens en dier “On speaking terms” 

Van “baas” naar “gelijkwaardige metgezel”  

Hoewel het aantal geïnteresseerden duidelijk groeit, wordt paranormale of intuïtieve 

omgang met dieren nog steeds wat zweverig gevonden in de huidige maatschappij. 

Toch is telepathische communicatie tussen mens en dier van alle tijden. Vanaf het 

moment dat de mens in woorden ging spreken en meer geboeid raakte door bezit, 

moest de intuïtieve omgang wijken voor een meer beredeneerde en berekenende 

vorm. De mens verwerd geleidelijk tot baas. Niet meer vàn –, maar óver het dier. Het 

dier werd zijn ding waarover hij vrij kon beschikken. Vandaag de dag is dat anders. 

Volgens dierentolk Mariët van Os heeft het dier eigen emoties, eigenwaarde en is een 

gelijkwaardig metgezel. Je kunt je dier vragen wat je zelf te leren hebt in je leven. 

Wijze lessen van dieren aan de mens. Mens en dier “on speaking terms”. 

Tekst: Elisa Swane    Foto’s: Katerstede Fotografie 

Ondanks dat de paranormale omgang met dieren door velen nog zweverig gevonden 

wordt, is een kentering gaande. Zie het succes van de Partij van de Dieren en de Dion 

Gaus dierenpolitie. Je hoeft niet op deze partijen te stemmen om iets van hun 

streven te onderschrijven en zelfs te respecteren. Zij hameren onvermoeibaar op 

een dier als levend wezen. Een dier behandel je met aandacht en respect, ook als het 

voor vleesproductie wordt gefokt.  



Artikel voor website paravisie gezondheid dieren, juli t/m december 2012 

 

 

 

 

Naast deze politieke dierenwelzijnspleiters is geleidelijk een groep goed- en 

hoogopgeleide therapeuten gekomen. Zij maken de communicatie tussen de mens, 

zijn dier en hun omgeving duidelijk en verdiepen deze. Hieraan bestaat behoefte 

sinds onderzoek heeft uitgewezen hoe heilzaam, nuttig en troostend 

dierengezelschap kan zijn. Voor de eenzame, bejaarde, verdrietige, gehandicapte of 

gehavende, maar ook voor de bewuste mens. Een dier voelt feilloos stemmingen 

aan. Het troost, verwarmt, amuseert en helpt zijn mens op talloze manieren. Niet 

vanuit de onderdanige houding die wij vroeger van hem verlangden, maar als 

maatje. Het dier als metgezel op gelijkwaardig niveau van levende wezens onder 

elkaar. 

 

Moderne dierentolk 

Een van deze moderne "dierentolken", zoals ze ook worden genoemd, is Mariët van 

Os, een jonge vrouw die haar intellectuele vaardigheden doeltreffend combineert 

met een fijngevoelige intuïtie. Als bioloog heeft ze een goed ontwikkeld analytisch 

vermogen. "Denken is nodig om de gevoelsmatige informatie te duiden, om van het 

onbewuste bewust te worden en om kritisch te blijven", legt ze uit.  
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Voorafgaand aan een hulpvraag maakt Mariët duidelijk dat ze geen dierenarts of 

gedragstherapeut is, dus geen diagnoses stelt en ook geen toverstafje heeft. Ze 

verbindt mens en dier, ze brengt ze "on speaking terms”. Om zodoende behagen en 

onbehagen helder te maken en samen tot oplossingen te komen. Het grootste deel 

van haar klanten komt naar haar praktijk om iets te leren van zijn dier of om te leren 

zelf met zijn dier te communiceren. Ze ervaart dat veel dieren dit prettig vinden. 

Dieren geven hun mens "spiegelboodschappen".  

 

Mariët is ervan overtuigd dat menige kwaal of menig gedragsprobleem van baas en 

dier kan voortvloeien uit onwetendheid van elkaars verwachtingen. Baas en dier 

hebben niet geleerd werkelijk contact met elkaar te maken. Natuurlijk "leiderschap" 

betekent niet "goed commando's kunnen geven en gehoorzaamheid afdwingen," 

maar je dier o.a. onbevangen tonen wie je bent: Een welbewust en zoekend mens 

dat leiding over zijn eigen leven wil nemen. Omdat een dier met zijn instinctmatige 

gevoeligheid het gedrag van de baas vaak spiegelt, heeft de baas aan zijn dier een 

geweldig medium om met zichzelf in gesprek te raken, terwijl het dier van zijn mens 

leert hoe het prettig kan leven in een voor hem onnatuurlijke omgeving. En zo 

helpen dier en mens elkaar.  

Van elkaar leren 

Een dier is een persoonlijkheid met eigen emoties; met een eigen waarneming en 

instinctief begrip en gedrag uit een eigen natuurlijke wereld. Als zijn baas dit begrijpt 

en voelt, ontdekt hij/zij een diepere dimensie in het samenzijn en voelt het dier zich 

gehoord en begrepen. De baas leert van het dier en het dier van de baas. Als het dier 

mag zijn wie het is, neemt het vanzelfsprekend de leiding over zijn huisdierenleven 

en de omgeving waarin het zich gewaardeerd en veilig voelt. En dit is anders dan de 

“baas” zijn in huis. 



Artikel voor website paravisie gezondheid dieren, juli t/m december 2012 

 

 

 

Door telepathische diercommunicatie luistert Mariët naar wat dieren haar te zeggen 

hebben. Ze hebben haar een nieuwe wereld laten ontdekken én houden haar met 

beide benen op de grond. Drs. Mariët van Os, zowel dierentolk als bioloog, geeft niet 

alleen in haar woonplaats Hilversum maar door het hele land haar workshops “Vraag 

het je Dier!”. Zij geeft deze workshops zowel aan particulieren met hun dieren als 

aan diertherapeuten, dierenartsen en andere dierdeskundigen. 

 

“On speaking terms” met je eigen dier 

Meer weten over de groei van “baas” naar “gelijkwaardig metgezel” van je dier? 

Neem dan contact op met Mariët van Os. Voor het leren communiceren met je 

huisdier, je eigen diercommunicatie verdiepen of ervaren hoe Mariët dit doet. Alle 

informatie is te vinden op haar website: "Praktijk voor diercommunicatie, 

energetische behandelingen en persoonlijke ontwikkeling van mens en dier": 

www.vraaghetjedier.nl en op www.telepathiemetdieren.nl (van collega Cecilia van 

der Drift). 

 

 

 

http://www.vraaghetjedier.nl/
http://www.telepathiemetdieren.nl/

