
1   In harmonie met onze dieren 

Willen we niet allemaal in harmonie leven met onze dieren? 
Willen we hen niet allemaal begrijpen en aanvoelen? 
Het beste doen voor hen? 
Intuïtief communiceren met hen? 
Hen in optimale gezondheid krijgen en houden? 

Als je op 1 of meer dingen “ja” hebt kunnen antwoorden is dit 
e-book de eerste stap naar deze harmonie. 

Healing voor dieren www.thehorselistener.be

http://www.thehorselistener.be/
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Wie is Boey Kristina?

Mijn naam is Boey Kristina en ik ben een moeder van 2 kinderen, ik werk half 
time als nachtverzorgende in een rusthuis en werk ook als zelfstandige in bijberoep 
als dierencommunicator en healer.  Als kleuter was ik al bezig met dieren, ze 
trokken me aan en ik had er een natuurlijke feeling voor om met ze om te gaan. Ik 
ben gaan paardrijden toen ik 4 jaar was en was altijd tussen de dieren te vinden.  
Wat ik niet begreep is hoe mensen dieren verplichten om dingen te doen, of ze 
gebruikten voor allerlei doeleinden omdat zij dat leuk vonden, zonder de mening 
van het dier te vragen en zonder het stille verzet te zien dat zich binnenin deze 
dieren afspeelden.  Ik heb vele dingen gezien en vele moeilijke periodes doorgegaan, 
juist ook omdat ik ze begreep, het anders wou voor hen en hun emoties aanvoelden. 
Ik kreeg vaak veel meer gedaan van de dieren dan hun eigenaars en dit viel niet 
steeds in goede aarde. De mens naast het dier is nu eenmaal een niet weg te denken 
factor als je met dieren werkt en vaak is dit het probleem. Jaren ben ik bezig 
geweest met een manier te vinden om mensen en dieren op een meer harmonieuzere 
manier met elkaar te laten omgaan en mensen de inzichten te geven in de 
gevoelswereld van de dieren. Nu geef ik cursussen in het intuïtief en              
telepathisch omgaan met dieren, stervenbegeleiding en rouwverwerking, healings 
methode voor mens en dier en het verschaffen van inzichten en oplossingen bij 
trauma’s, problemen en communicatie stoornissen tussen mens en dier.

Ook heb ik mijn 1ste boek uitgebracht:     “Boodschappen uit het dierenrijk”
Je kan bij mij terecht voor de telepathische gesprekken met levende en overleden 
dieren, healings van mens en dier, bloesemtherapie; gezonde voeding voor dieren, 
magneettherapie, cursussen en veel meer. Neem maar eens een kijkje op mijn site:

www.thehorselistener.be 

http://www.thehorselistener.be/?page_id=146
http://www.thehorselistener.be/?page_id=146
http://www.thehorselistener.be/
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Over healing voor dieren

Wanneer ik zo mijn boodschap de wereld in wou zenden, wist ik dat een goede 
website de nodige mensen zou kunnen bereiken, er is dan ook wat werk in mijn site 
gestoken om deze zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen. 
De naam “ Healing voor dieren” is gekozen om het totaalplaatje weer te geven. 
Mijn “bedrijf” noemt Healing voor dieren en is ook te vinden op Facebook . 
Dieren zijn vaak lichamelijk of geestelijk uit balans of ziek, dit kan zijn doordat ze 
niet krijgen wat ze nodig hebben of  dingen moeten doen die ze niet willen doen, 
soms hebben ze trauma’s opgelopen of worden ze slecht verzorgd of erger nog, 
mishandeld. Wij leven in deze harde mensenwereld en wij weten hoe moeilijk het 
hier vaak is maar ook hoe mooi het hier kan zijn als mensen vriendelijk tegen 
elkaar zijn en elkaar geluk en liefde gunnen. Liefde is heel sterk ( net als haat 
trouwens), dieren zijn hier op aarde om de boodschap van liefde te verspreiden, 
om ons spiritueel te helpen, om ons te troosten en inzichten in onszelf te geven, zij 
verdienen een wereld met liefde en begrip. Spijtig genoeg zijn zij juist vaak het 
slachtoffer van de grillen van de mens, het onbegrip en machtsmisbruik . Hoog 
tijd om in hun gevoelswereld te duiken en hun meningen en boodschappen op te 
vangen zodat we samen aan een betere en harmonieuzere wereld kunnen bouwen. 
Healing bestaat uit het lichamelijk ( door middel van energetische healing zoals 
IET, chakra healing en massages) en geestelijk ( door middel van telepathisch 
contact en bloesemtherapie) terug in balans, en harmonie te brengen zodat we 
nog heel lang kunnen blijven genieten van onze prachtige boodschappers op 
aarde!!   

https://www.facebook.com/pages/Healing-voor-dieren/304232266275150?ref=hl&focus_composer=true
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Wat kunnen we doen om onze dieren te helpen? 

- Inzichten verkrijgen in hun gevoelswereld
- Intuïtief leren communiceren met hen 
- Hun lichamelijk terug in balans brengen door healings          
- Hun mening te vragen 
- Door hun ogen te leren kijken 
- Werken aan onze eigen blokkades  
- Onze geest trainen op het “stil” worden 
- Bereid zijn te oefenen op het ander niveau 
- Je dier beter leren kennen 
- Hulp te vragen waar nodig 
- In het “nu” te leven 
- Op hartniveau leren “linken” leggen 
- Leren “gronden” 
- Inzichten te krijgen in jezelf 
- Werken vanuit liefde ( hart niveau) 

Jouw omgeving is een spiegel van je innerlijke zelf! 
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De stappen naar harmonie met je dier 

Je 
dier 

Werken 
aan jezelf 

Intuïtief 

Leven in 
het "nu" 

Begrip en 
empathie 

Telepathisch 
communicatie 

Healing 



7 

Kan je dit zelf leren? 

Mensen zijn vaak bang om hun intuïtie te ontwikkelen, ze zijn vaak bang van hun 
eigen kracht en hebben zichzelf door de jaren heen “klein” gehouden. Wij leren zoveel 
dingen die ons klein houden, conditioneringen, angsten, waarschuwingen, 
onderdrukkingen, het zijn allemaal blokkades die in onze weg staan om werkelijk te 
gaan voelen. Uit je hoofd gaan en terug naar je buikgevoel, stil worden en in het “nu” 
gaan, dat heb je nodig om met dieren op een ander niveau te gaan praten. Kleine 
kinderen praten nog vaak met dieren en de natuur, naarmate ze opgroeien, verdwijnt 
deze gave vaak naar de achtergrond. Wij komen zoveel dingen in ons leven tegen en we 
zetten onszelf vaak mentaal zo vast dat je niet meer vertrouwt of gelooft in je gave om 
spiritueel en intuïtief contact te maken met dieren en de natuur maar deze gave zit er 
nog, ze moet gewoon weer boven gehaald worden en iedereen kan dit leren. Onze 
“saboteur”  zoals ik hem noem, onze “ denker” is diegene die ons belet om te gaan voelen, 
deze kunnen we leren het zwijgen op te leggen.  Wees niet bang van het woord “intuïtie”, 
het is slecht een verhoogde vorm van het “luisteren” en iedereen kan het leren. In de 
cursus “ spiritueel en intuïtief contact met dieren komt dit ruim aan bod. Ben je er zelf 
klaar voor om deze uitdaging aan te gaan en je leven op alle gebieden te verrijken? Niet 
denken, gewoon doen ! 
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Weetjes en tips voor jezelf en je dier 

- Dieren spiegelen ons gedrag en blokkades, ga daarom met jezelf aan de slag, aan
 je dier kan je zien of je goed bezig bent of niet 

- Behandel je dier en de medemens op een manier dat je zelf wil behandeld worden. 
- Alles gebeurt op de juiste tijd en het juiste moment, je kan niets versnellen dat nog

       niet klaar is … 
- Healing en massages bij je dier schept een innige band met hen, het is genieten voor 
       beide partijen. 
- Je kan je de hele dag ergeren maar je hoeft het niet … 
- Blijf jezelf, er zijn anderen genoeg 
- Geef dieren een taak in hun leven, ze zullen je dankbaar zijn. 
- Wat je aandacht  geeft wordt sterker, geef dus beter aandacht  aan positieve dingen 

- Ga dingen doen waar je hart van “zingt”, daar word je gelukkig van.
- Besef dat dieren niet “zomaar” in je leven komen, ze hebben een reden en een doel 

 waarom ze juist in jouw leven komen! 
- Boodschappen van de dieren kunnen intens zijn maar altijd eerlijk. 
- Er zijn in mijn belevenis 2 werelden: de dieren / natuur wereld en de mensenwereld, 
       telepathisch communiceren met dieren is weg gaan uit de mensenwereld en in         

- Elke verandering begint bij jezelf… 
- Dieren verdienen al het goede dat de mens te bieden heeft, ze zijn van onschatbare 

 waarde voor de mens 
- Een nadenkertje:           dierenRIJK en mensenDOM = RIJKDOM 

       zodat die sterker worden.        

       de dieren / natuur wereld gaan.
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Wil je zelf starten? Hoe begin je eraan? 
Lijkt het je leuk om zelf op een dieper niveau te gaan werken met dieren?  
Wil je graag leren hoe je dit moet doen? Ben je bereid om inzichten in jezelf te 
krijgen? Ben je op zoek naar jouw reden van bestaan? Jouw zielsmissie? Zijn 
dieren heel bijzonder in je leven? Ga dan aan de slag! 

Alle vragen kan je stellen via:  kristina.boey@telenet.be 
Bekijk het cursus aanbod op:  www.thehorselistener.be 
Bekijk het filmpje van mij online:  Film dierencommunicatie 
Kijk op mijn site ook even naar:  reacties van klanten
Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief en blijf op de hoogte van al te nieuwtjes bij 
Healing voor dieren! “ Like” mijn pagina op facebook. 
Lees mijn boek:    Boodschappen uit het dierenrijk

START VANDAAG MET JE 
NIEUWE LEVEN 

mailto:kristina.boey@telenet.be
http://www.thehorselistener.be/
http://youtu.be/3CF_QyaBF_c
http://www.thehorselistener.be/?page_id=135
http://www.thehorselistener.be/?page_id=146
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Praktijkvoorbeelden en cursus overzicht 

Ingrid en haar poes 

Kristina, dank u voor het contact dat je had met mijn ragdoll kater ! Hij 
heeft ons via jou heel veel duidelijk gemaakt : )) Ik weet en begrijp nu 
waarom hij ziek geworden is en wat ik voor hem kan doen of wat hij ergens 
verwacht van mij . Het was een echte openbaring !!  Zijn boodschappen en 
ook die van zijn broer Zen naar elk lid van het gezin toe waren zo echt, 
oprecht en  terecht …..we hebben allen veel bijgeleerd : )) 

Dank u Kristina, ik wens je heel veel succes met het uitbouwen van je 
praktijk ! 
Groetjes Ingrid   

Lieve en haar hond  

Het begon eigenlijk allemaal met een vriendin die mij vertelde wat 
Kristina over haar poes had verteld en hoe ze haar problemen met de poes 
heeft helpen oplossen. Ik had al langer het gevoel dat onze hond zich niet 
echt goed voelde. Volgens mijn man had de hond darmklachten, volgens mij 
lag het probleem eerder gevoelsmatig. We zijn met hem naar de dierenarts 
geweest en zo als verwacht kon hij niets lichamelijk vaststellen. Hij 
heeft wel acupunctuur toegepast , hij vermoedde dat er iets emotioneel mis 
was bij hem. Mijn vermoeden werd bevestigd en dat was ook de doorslag om 
contact op te nemen met Kristina.  Ik heb haar dan ook een mailtje 
gestuurd met mijn uitleg in. Zij heeft mij dan gezegd om een foto door te 
mailen van mijn hond, zo zou ze dan contact met hem opnemen. Inderdaad had 
hij zware emotionele problemen. Kristina heeft mij zorgvuldig uitgelegd 
wat we er konden aandoen en zij heeft mij dan ook aangeraden om bloesems 
voor hem te laten maken. Deze bloesems heeft mijn hond intensief en 
zorgvuldig ingenomen. Het resultaat is fantastisch Wij hebben terug een 
vrolijke hond die achter zijn speeltjes aanholt en gekke bokkensprongen 
maakt.We moeten nog wel rekening houden met zijn gevoelig karaktertje, 
maar het leven is voor mijn hond en ons veel aangenamer.  Wij zijn 
Kristina dan ook zeer dankbaar voor haar hulp, zowel van mijn hond als van 
uit het gezin.  
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Dag Kristina, 

Via dit mailtje zou ik je enorm willen bedanken voor wat je voor mijn 
paardje A hebt gedaan! Bij het rijden voelde ik dat er iets niet oké was 
met A, hij zat enorm vast en struikelde veel. Verschillende dierenartsen 
zijn hem komen bekijken en vonden niets terug.  Ten einde raad heb ik jou 
gecontacteerd. Jij wist me te zeggen dat hij enorme pijn had aan zijn 
rechterbeen. Je raadde me toch aan hem snel te laten onderzoeken. Na een 
grondig onderzoek in het ziekenhuis bleek effectief een zwaar probleem in 
de rechterknie. Hadden we dit niet binnen het half jaar gezien was hij 
waarschijnlijk voor de rest van zijn leven mank geweest. Na een poos rust 
en de nodige zorgen is hij er nu stilletjes aan bovenop aan het komen! 
Dankzij jou! Enorm  bedankt! 

Beste Kristina, 

Hartelijk dank voor alles wat je voor ons deed! 

Toen je de eerste keer bij ons kwam, wist ik niet wat er 
allemaal zou veranderen in ons leven. Vier van de zeven 
dieren waarover we ons ontfermen, werden door eerdere 
eigenaars mishandeld of verwaarloosd. Eentje ervan, kregen we 
maar niet ‘gezond’. Hij werd indertijd door de Politie op 
straat gevonden, helemaal ondervoed. Toen jij kwam, zei ik 
daar niets over. En toch bleek je perfect aan te voelen wat 
hij in het verleden had meegemaakt. Jij wist hem er door te 
halen… en wanneer ik hem nu zie lopen, ben ik je eeuwig 
dankbaar. Hij geniet opnieuw van het leven en van het eten! J 
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Cursusaanbod:

- Spiritueel en intuïtief contact met dieren 
- VERVOLGCURSUS spiritueel en intuïtief contact 

met dieren 
- Cursus IET basis + dieren 
- Stervensbegeleiding en rouwverwerking dieren 

-   Welness cursus voor je dier 

Je vind alle info hierover op deze link: 

Cursusaanbod

-   Bloesemtherapie bij dieren

http://www.thehorselistener.be/?page_id=43
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Contactgegevens: 

Je kan mij bereiken op de volgende manieren: 

e-mail: kristina.boey@telenet.be 

Adres: Zepstraat 49                
2811 Hombeek 

GSM: 0495865449 

Telefoon:  015/337862 

BTW.nr.:  891.968.448 




