
Hypnotherapie 3 • 2020 • jaargang 36 9

Communicatie met dieren 
Interview met Manon de Jongh van Mind Detective Manon door Petra Verweij

In mijn omgeving hoor ik weleens mensen die problemen hebben met hun huisdier. Niets ernstigs, meestal is het iets 
gedragsmatigs. Ik verwijs hen dan vaak door naar Manon, die ik in mijn eigen woorden ‘de dierenfluisteraar’ noem. 
Niet vanuit een eigen ervaring met huisdieren, maar vanuit de overtuiging dat Manon je echt kan helpen.
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Manon ken ik van de cursus ThetaHealing die ik bij haar 
heb gevolgd. Ze is heel integer en zeker niet zweverig 
te noemen. En in de basis werken we aan dezelfde 
problemen als het gaat om het werken met cliënten. 
Het is alleen voor een deel een andere vorm waarin 
dat gebeurt. De theta-staat waarmee wordt gewerkt is 
dezelfde staat als waarin wij cliënten in trance brengen 
met hypnose. 

Op afstand
Ik had een heel idee opgevat over hoe dit interview aan 
te pakken, maar ik begon maar eens met vragen hoe zij 
precies werkt. Al snel geeft Manon aan dat ze niet met 
het dier zelf werkt, maar met een foto van het dier en 
dus op afstand. Manon: “Ik ben zo gek op dieren dat ik 
direct in de knuffelstand zou schieten als het lieve beest 
voor mij zou staan, dus doe ik het liever zo. Ik heb de 
afstand nodig om mijn intuïtie goed in te kunnen zetten.” 
En waarschijnlijk is dat ook veel zuiverder, want er is geen 
afleiding. 

Hoe ga jij te werk?
Manon zegt: “Ik vraag eerst bij de verzorger 
van het dier uit wat de problematiek is en welke 
achtergrondinformatie van belang kan zijn. Zoals 
bijvoorbeeld of een dier uit het asiel is gekomen, eerder 
al in een ander gezin is geweest of een ongeluk heeft 
gehad. Deze voorkennis kan licht werpen op mogelijke 
shock en nare ervaringen waar het dier nog last van 
kan hebben. Ook dieren kunnen immers gebukt gaan 
onder het missen van een dierbare die uit hun leven 
is weggerukt, zich depressief, alleen of achtergelaten 
voelen en bang zijn om opnieuw verlaten te worden. 
Vervolgens verbind ik mij met het dier, met de intentie 
om de bron van hun probleem te achterhalen en deze 
ook tegelijkertijd bij de wortels op te lossen.” 

Vragen stellen en afstemmen
Manon legt verder uit: “In ThetaHealing wordt gewerkt 
met vragen stellen, dus doe ik dat ook op afstand. 
Intuïtief vraag ik eerst aan het dier of ik contact mag 
maken. Meestal is dat een ‘ja’ en soms is het dier nog 
een beetje bang. Dan geef ik uitleg over wat ik wil gaan 
doen. Vaak krijg ik daarna alsnog ‘groen licht’.” 
Manon stemt zich vervolgens af op hoe het dier zich 
voelt en vaak krijgt zij dan informatie door vanuit het 
‘wetende veld’ of de kwantumfysica, net hoe je het 
noemen wilt. Zij krijgt door hoe het dier zich voelt en wat 
er is gebeurd waardoor het dier zich zo voelt. Manon: 

“Soms is dat in de vorm van een gevoel, soms in de 
vorm van beelden, soms in de vorm van woorden. Vaak 
zijn er echte trauma’s, zoals ervaringen waarbij dieren 
zich afgewezen hebben gevoeld.” Manon haalt op 
afstand de pijn of het trauma weg en herschrijft het cel-
geheugen. Het herschrijven gaat door ondersteunende 
gedachtes en gevoelens in te brengen, een nieuwe 
imprint te bewerkstelligen. Dit komt veel overeen met 
post-hypnotische suggesties die we in hypnotherapie 
ook gebruiken. 

Geluidsopname
De sessie wordt opgenomen, zodat de cliënt zelf alles 
thuis kan afluisteren. Vaak bevindt het dier zich dan in de 
buurt van het baasje; de ene keer dicht bij de computer 
intensief meeluisterend of juist volledig diep in slaap. 
Ze ontvangen dan samen nogmaals de healing-energie. 
Het resultaat is vaak dat het dier zich zowel fysiek als 
emotioneel anders gaat gedragen. Dit is voor de cliënten 
van Manon duidelijk waarneembaar. 
Nu is het zo dat Manon van alles kan inbrengen in het 
onderbewuste, maar ook geen wonderen kan verrichten 
als datgene wat zij aanreikt niet wordt opgepakt. In dat 
opzicht is het net als bij kinderen en volwassenen: soms 
blijft een patroon steeds weer terugkeren.
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Lichamelijke pijn en stress
Manon krijgt van dieren ook vaak de lichamelijke pijnen 
door. En stress voelt zij meteen in de buikstreek. Ze stelt 
dan altijd de vraag aan het dier: “Zal ik eens kijken wat ik 
voor je kan betekenen?” Daarna stelt ze het dier op zijn 
gemak en stelt ze zich beeldend voor hoe het zou zijn als 
het dier zonder deze stress of pijn is. Hiermee activeert 
ze het zelfhelend vermogen van het dier, zodat deze met 
de helende nieuwe energie meer in balans komt. Soms 
laat ze het dier de problematische situatie herbeleven, 
maar dan zonder de pijn en de stress. En als er een 
oorzaak is voor die pijn of stress, dan gaat ze daarmee 
in gesprek. Ze haalt die oorzaak weg of vervangt hem 
door iets anders. Het gaat er vaak om het patroon te 
doorbreken. 
Zo was er een wat oudere hond met veel pijn die haast 
niet meer kon lopen. Na een sessie met Manon rende 
het dier de trap weer af, alsof er niets aan de hand was. 
En er was een jong hondje dat eigenlijk geopereerd 
moest worden aan zijn knie, maar na een sessie was de 
operatie niet meer nodig. 

Nog een voorbeeld
Een cliënt van Manon kwam met het verhaal dat haar 
hond ineens naar haar uitviel met grommen en bijten. 
Dit had hij daarvoor nooit gedaan. Manon ging in 
gesprek met het dier en hoorde hem zeggen: “Ze gaat 
mij verlaten.” Dit kwam wel drie keer door. Met deze 
informatie is zij aan de slag gegaan middels een healing. 
De cliënt zelf vertelde daarop, na het afluisteren van 
de opname, dat deze informatie klopte. Ze was bezig 
met het zoeken van woonruimte en kon maar niets 
geschikts vinden waar ze met een huisdier naartoe 
mocht. Dus had ze bedacht dat het dier dan tijdelijk 
maar even bij iemand anders zou moeten verblijven als 
tussenoplossing, totdat zich een huis zou aandienen wat 
wel geschikt zou zijn.
Het bijten en grommen was direct na de healing sterk 
verminderd, maar nog niet helemaal verdwenen. Er 
volgde een tweede sessie, waarin Manon ontdekte 
dat de hond zich nogal bedrogen voelde door zijn 
verzorgster. Hij had moeite om de boosheid naar haar los 
te laten en haar weer te vertrouwen. Deze keer haalde 
Manon de laatste blokkades weg. Het patroon van bijten 

“Ze gaat mij verlaten.”

en grommen was doorbroken. Er ontstond ruimte voor 
vertrouwen en harmonie. De vriendschap tussen de twee 
was hersteld. 

Werken met beiden tegelijk
Manon maakt nog even een vergelijking: ”Kinderen 
pikken onbewust signalen van hun ouders op; dieren 
doen dit ook. Dieren kunnen de emoties en stress van 
anderen overnemen. Het beste is dus om met beiden 
tegelijk te werken. Vaak geef ik de suggestie al mee in de 
opname. Dan zeg ik: ‘Mocht jij ook wat van deze energie 
willen ontvangen, ga dan maar rustig en ontspannen 
zitten, dan ontvang jij dit ook.’”

Enkele bijzondere sessies
Er was eens een hond die meeging naar het werk. Daar 
bleek dat de hond in een bepaalde ruimte altijd langs de 
muren van de kamer liep. De informatie die naar boven 
kwam was dat er nog een vervelende energie hing in die 
ruimte. Manon haalde op afstand de verstoorde energie 
weg en vulde de ruimte op met de energie van harmonie 
en onvoorwaardelijke liefde. Het gedrag van de hond 
normaliseerde.

Ook was er eens een stel pauwen, waarvan het mannetje 
zich anders gedroeg dan voorheen. De pauwen waren 
ooit verhuisd van locatie en hun nieuwe verzorgster 
kende de geschiedenis van deze pauwen niet. In de 
sessie kreeg Manon een beeld dat er iets in het pootje 
zat waar het dier last van had. Na de sessie werd dit 
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gecheckt en bleek er inderdaad iets onder zijn pootje te 
zitten. Daarnaast was de pauw verdrietig: hij miste een 
aantal boerderijdieren die waren achtergebleven op het 
vorige adres. De verzorgster heeft hiermee meer begrip 
voor de dieren en bevestiging van haar band met ze 
gekregen.

Het laatste voorbeeld betreft een gezin met een stel 
katten. Manon vertelt: “Eén van de katten schoot direct 
onder het bed of de bank als iemand binnenkwam. 
Alleen als iedereen weg was liet zij zich zien. Ze was 
echt héél erg bang. Terwijl ik haar diepe gevoelens 
voelde, stroomden de tranen over mijn wangen; de kat 
voelde zich zo alleen, zo verstoten. In gedachten vroeg 
ik waar deze emotionele pijn vandaan kwam. Het beeld 
dat verscheen was het volgende: toen de kat heel klein 
was, kwam er een busje langs met mannen die een 
hele rauwe stem hadden en heel hard lachten. Ze was 
zo intens geschrokken dat de schok nog steeds in haar 
systeem zat. Ik heb het trauma weggehaald en daarna 
een healing gegeven. Het onveilige gevoel van de kat 
had ik vervangen door hoe het voelt om veilig te zijn. 
De familie herkende de kat hierna niet meer. Ze zat 
daarna vaak heerlijk in het zonnetje te genieten en was 
heel benaderbaar geworden. Het was een gigantische 
metamorfose.”

Conclusie
Manon: “Je kunt mijn werk vergelijken met dat van een 
computer. Ik ga op zoek naar de virussen en probeer 
deze eruit te halen. Daarvoor in de plaats stuur ik heel 
veel liefde, knuffels en kracht. En je hogere zelf bepaalt 
of dat oké is. Dieren zijn emotionele en energetische 
wezens, net als mensen. Zij hebben ook last van 
lichamelijke pijnen, allergieën of bijvoorbeeld stress. Net 
als wij hebben zij ook overtuigingen gevormd op basis 
van ervaringen uit het verleden. Deze overtuigingen 
kunnen dus worden overschreven, zodat het dier zich 
weer lekker kan voelen. En voor het gezin of het baasje 
wordt het ook een stuk fijner om met het huisdier te 
leven.”
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