DOG WISDOM
Jij en je hond, samen in balans
Een holistische aanpak voor een gezonde en
gelukkige hond en begeleider.
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Gedrags- en gezondheidsproblemen
voorkomen door het geven van een
gezonde basis aan je hond. Fysiek,
mentaal, emotioneel en spiritueel.

Gedragsproblemen effectief en
blijvend kunnen oplossen, vanuit de
primaire oorzaken.

Partnership en een hechtere relatie
met je trouwe (ziels)maatje.

Je hond als voorbeeld hoe je stress
kunt verminderen.

Ontdekken hoe jij zelf meer in
balans kunt zijn en blijven.

Inhoud:
De 5 basisprincipes
Basisprincipe1: 'Back to Basic', de 8 Basic Activities
van een hond.
Basisprincipe 2: Welke energie straal jij uit en breng
je over op je hond? Vanuit welke energie bied jij de
dag-structuur (8 Basic Activities) aan?
Basisprincipe 3: Leef in het heden.
Basisprincipe 4: Honden zijn altijd eerlijk, honden
liegen niet!
Basisprincipe 5: Zijn waarneming is anders dan die
van jou!
Tot Slot: Je hond langer gezond!

Introductie
Steeds meer mensen kiezen voor een holistisch
aanpak voor zichzelf, wanneer ze
(gezondheids)problemen of klachten ervaren.
Maar dat een holistische aanpak voor je hond
ook mogelijk is, dat is bij veel mensen nog niet zo
bekend. En wat houdt een holistische aanpak
voor je hond dan eigenlijk in?
Bij een holistische aanpak kijken we naar alle
factoren die hebben bijgedragen aan het
ontstaan van een probleem. We richten ons niet
alleen op de fysieke symptomen, maar we willen
naar de primaire oorzaken, waar het probleem
ontstaan is en het probleem vanuit die primaire
oorzaken voorgoed oplossen. Bij een holistische
aanpak richten we ons dus niet op het uitdoven
van symptomen, maar proberen we te
achterhalen waar de wortel van het probleem
ligt.
We kijken verder dan alleen de fysieke factoren.
We onderzoeken tevens de emotionele, mentale
en spirituele factoren, die een deel van de
oorzaak van het ontstane probleem kunnen zijn.
Bij een holistische aanpak streven we er naar om
al deze terreinen in balans te brengen.

Hoe zie jij je hond
en hoe ziet je hond jou?
Ik wil je eerst een aantal hele belangrijke vragen stellen:
Heb je er wel eens over nagedacht hoe jij je hond echt
ziet en of het realistisch is wat je van je hond verwacht?
Mag jouw hond ook echt hond zijn en ben je bereid om
zelf een beetje ‘honds’ te worden en te spreken, om je
hond beter te leren begrijpen? Ben je bereid om je hond
te respecteren, met al zijn eigenschappen en hoe die het
beste tot zijn recht kunnen komen?
Nee, een hond is niet 'bijna net een mens' of een
‘mensenkindje’ (ook al voelt het zo soms wel). Ik zou je
echt willen vragen om deze gedachte te willen herzien. Hij
is je (ziels)maatje door dik en dun en honden zijn zeker
heel sociaal richting mensen. Ze hebben zich uitstekend
aangepast om bij mensen te kunnen wonen, maar het
blijft een hond die andere basisbehoeftes heeft dan een
mens!!!
Je hond zal het geweldig vinden, als je bereid bent om
hem als hond te behandelen en jij je kunt inleven in zijn
unieke, hondse kijk op de wereld en als je dit van je hond
kunt respecteren! Honden hebben zich eigenlijk al
voldoende bewezen, hoe groot hun
aanpassingsvermogen is en hoe goed ze kunnen omgaan
met mensen. Maar hoe goed kunnen wij met honden
omgaan? Ik laat je graag eens vanuit het perspectief van
de hond kijken, hoe het is om bij mensen te wonen.

Als je in staat bent om de verschillen te zien, tussen de
manier waarop mensen en honden de wereld ervaren, heb
je de kennis om je hond veel beter te begrijpen. Gewapend
met die kennis kun je, de voor jou bestemde rol als stabiele
leider op je nemen. Als je de kennis over het hondenbrein
combineert met de kennis van de natuurlijke
hondenwetten, zoals die gelden binnen de natuurlijke
leefgemeenschap van honden, kom je uit bij een aantal
basisprincipes. Het toepassen van deze basisprincipes
kan al zoveel problemen voorkomen. Voor je hond is dit
namelijk een vorm van stressreductie. Ook bij honden kan
stress tot allerlei klachten leiden.

In een hondenroedel wordt altijd gestreefd
naar de nr. 1 prioriteit. Dat is veiligheid en rust
voor de hele groep.

Ik denk dat, wij mensen, ook niks liever zouden willen dan
leven vanuit veiligheid en rust. Zeker in deze roerige tijden
van chaos en onrust. Jij kunt als hondenbegeleider
evenwicht en balans creëren, zoals je dat ook ziet in
een perfect georganiseerde roedel. Hoeveel ervaring
iemand ook heeft met honden, mensen moeten eerst
inzien dat een hond pas evenwichtig kan leven, wanneer hij
dat kan doen, zoals hij dat in de natuur zou doen.
We moeten dus eigenlijk terug naar de basis, oftewel: ‘Back
to Basic’. Natuurlijk is dat niet voor 100% haalbaar als
huisdier, maar we kunnen zeker een heel eind in de buurt
komen, wanneer we de basisprincipes van hun natuurlijke
behoeftes kennen en kunnen toepassen.

‘Back to Basic’ is niet alleen voor je hond erg fijn, we
kunnen hier zelf ook veel van leren, hoe ons leven een stuk
minder stressvol zou kunnen worden. Een hond is en blijft
een dier, daar zal iedereen het mee eens zijn. Onze
gedomesticeerde huishond staat inmiddels ver van de
wolf, maar het brein van de wolf is nog steeds aanwezig in
onze huishond. Zijn DNA is nog steeds hetzelfde en hij
heeft nog steeds dezelfde basisbehoeftes, als in de tijd
toen hij nog in het wild in de natuur leefde. Als een hond
wegloopt en in de natuur gaat rondzwerven, dan is de
hond binnen een aantal uren in de overlevingsmodus. Hij
zal een heel eind komen, dankzij deze natuurlijke
overlevingsmodus, om zichzelf te redden en van water en
voedsel te voorzien en evt. gevaar op afstand te houden.
Honden zijn sociale dieren die met elkaar in een groep
(roedel) leven. Ze weten allemaal precies hun plaats en wat
er op die plaats van hun verwacht wordt. Ze misdragen
zich niet en ze stralen allemaal een kalme energie uit. Er
gelden regels die dienen om de hele groep zo goed
mogelijk te laten functioneren. Iedere schakel in de
groep is belangrijk. Iedereen volgt de leider, die de meest
kalme energie heeft. De leider bepaalt wat er gebeurt en
wanneer. Wanneer het tijd is om te eten, te slapen, te
werken, te spelen enz. De leider heeft de groep onder
controle, zonder dat hij dwang, druk of agressie
uit hoeft te voeren en jij kunt ook zo’n leider worden!
Slecht leiderschap betekent ongemak en stress voor de
hele groep. Je hond verwacht van jou dat jij een stabiele
leider voor hem bent. Gezien vanuit het perspectief van je
hond betekent een slechte leider stress en gevaar.

Je hond kan onmogelijk ontspannen en in balans zijn,
wanneer hij het gevoel heeft, niet te kunnen vertrouwen
op zijn leider. Een goede leider zijn, betekent niet dat je
een dominante, schreeuwende leider wordt. Een
dominante leider wordt door een hond eveneens als een
slechte leider gezien. Een stabiele leider is kalm en in
balans en bovenal betrouwbaar, zodat de groep zijn
voorbeeldgedrag zal volgen. Een goede leider gedraagt
zich niet als 'de baas', maar dient de roedel. Een goede
leider kijkt naar wat de groep nodig heeft. Hij geeft geen
commando's, maar verdeelt de taken.
Deze inzichten zijn noodzakelijke tools om een evenwichtig
leven te creëren voor jou, je gezin en je hond. Voor de hele
roedel dus. Als je er in slaagt om de basisprincipes toe te
passen, zul je merken dat jullie onderlinge
verstandhouding volkomen gaat veranderen. Dan zijn jullie
in staat om instinctief te communiceren met elkaar en ga
je begrijpen wat de ander nodig heeft. Jij en je hond zullen
veel meer in harmonie met elkaar omgaan, waarbij veel
gedragsproblemen zich al als vanzelf zullen oplossen.
Eigenlijk is dit een hele belangrijke les die honden ons
willen leren: Stap in je leiderschap, stap in je kracht!
Leer een goede leider te worden en dat dit mogelijk is
zonder dominantie, agressie of dwang, maar met respect
voor alle leden van de groep. Ook opvoedmethodes,
waarbij je je hond continu moet belonen voor gewenst
gedrag, zijn dan niet nodig.
Gedragsproblemen kunnen ontstaan door ziekte, trauma
en pijn, maar veel gedragsproblemen ontstaan simpelweg,
omdat wij mensen niet aan de natuurlijke basisbehoeftes

van de hond voldoen Het kan ook zijn dat we bepaalde
dingen van onze hond verwachten die niet reëel zijn. Een
hond is een sociaal dier en was dus van nature gewend om
in een groep te leven. Wanneer jouw hond dan niet 5
dagen per week alleen thuis kan zijn, noem ik dat geen
gedragsprobleem, maar een natuurlijke reactie van de
hond. Dit is geen probleem van de hond, maar een
verkeerde verwachting van zijn begeleider, die niet aan de
natuurlijke behoeftes van de hond voldoet.
Je biedt je hond een noodzakelijk fundament voor een
gezond en gelukkig leven, wanneer jij kunt voldoen
aan zijn natuurlijke basisbehoeftes. Dit fundament is
tevens noodzakelijk om gezondheids- en
gedragsproblemen te voorkomen of effectief te
kunnen oplossen, omdat hier vaak de primaire
oorzaak van veel problemen ligt.
Laten we snel gaan kijken naar de basisprincipes van de
natuurlijke behoeftes van een hond! Wat heeft jouw hond
van je nodig?

"Until one has
loved an animal a
part of one's soul
remains
unawakened"
-Anatole France-

Basisprincipe 1: 'Back to Basic',
de 8 Basic Activities van een hond.

Het spreekt natuurlijk voor zich dat je hond goede voeding
en voldoende beweging nodig heeft, maar ik vertel je graag
ook iets meer over hoe het leven er in een roedel aan toe
gaat. Dat is een prachtig voorbeeld, voor ons als mensen,
om meer rust, regelmaat en balans in ons leven te creëren.
Het leven van de hond in een roedel bestaat uit een aantal
dagelijkse ‘basic activities’. Als je naar hun schema van hun
dagelijkse ‘basic activities’ gaat kijken, dan zou dat voor ons
een geweldig concept zijn voor een gezonder en gelukkiger
leven, met zoveel minder stress.

De 8 Basic Activities zijn:
1. slapen
2. ontlasten
3. jagen en voedsel verzamelen (bewegen)
4. eten
5. werken
6. funtime, relax time & adventure
7. loving time
8. transition
(*activiteiten kunnen elkaar overlappen. Bijvoorbeeld
bewegen en ontlasten of funtime en bewegen)

Basic Activity 1: Slapen
Wat veel mensen niet weten, is dat een volwassen hond 12
tot 14 uur slaap per etmaal nodig heeft. Oudere honden en
grote rassen kunnen zelfs nog meer slaap nodig hebben
om goed te kunnen functioneren. Puppy’s hebben 18 tot 20
uur slaap per etmaal nodig. Honden verspreiden hun slaap
over de dag en verplaatsen zich graag van plek en houding.
Ze vinden het heerlijk om zichzelf helemaal uit te kunnen
strekken. Honden slapen het best, wanneer ze zich
comfortabel en veilig voelen. Een hond die niet voldoende
en geen goede kwaliteit van slaap krijgt, kan gestrest
worden en moeite krijgen met het omgaan van dagelijkse
prikkels. Ook kan het leervermogen achteruit gaan, het kan
ten koste gaan van het zelfvertrouwen, de concentratie en
het geheugen en natuurlijk is voldoende slaap een must
voor een goed werkend darm- en immuunsysteem.
Is jouw hond erg prikkelbaar? Kijk dan eerst of hij
voldoende slaap krijgt en zorg dat hij kan kiezen uit
meerdere, comfortabele slaapplaatsen. Zo kan hij zelf een
keuze maken, welke plek voor hem veilig en comfortabel
voelt. Daarom is de bank voor veel honden een favoriete
plaats. Het is veilig en comfortabel. Niet meer en niet
minder. Het is natuurlijk geheel aan jou of je hond wel of
niet op de bank mag, maar je hoeft het absoluut niet te
verbieden om de reden dat je dan je plaats als leider in
gevaar zou brengen. In een roedel is het heel normaal dat
honden bij elkaar slapen en ook lageren in rang worden
door hogeren in rang getolereerd om bij elkaar te slapen.

Vragen voor jezelf:
En jij? Hoe staat het met jouw slaappatroon? Krijg je
voldoende uren slaap? Is je slaap van goede kwaliteit en is
je slaapkamer en bed een comfortabele, ontspannen en
rustige plaats? Neem je voldoende rust om overdag goed te
kunnen functioneren en je immuunsysteem in goede
conditie te houden? Wanneer jij overdag prikkelbaar bent
door slaapgebrek, zal jouw hond die energie van je voelen.
Over energie vertel ik je meer bij het 2de Basisprincipe.

Bonustip:
Hoe weet je nu of jouw hond goed slaapt? Een hond die
goed geslapen heeft, wordt ontspannen wakker. Hij springt
niet meteen overeind, hij is kalm, rekt en strekt zich op z’n
gemak uit. Kortom, hij neemt de tijd om wakker te worden.
Ook weer een mooi voorbeeld voor ons. Wij doen dit
misschien alleen in het weekend, als we niet vroeg op
hoeven te staan. Dat vinden wij vaak zo heerlijk aan het
weekend, nadat we de hele week gewekt zijn door het
alarm van de wekker en
vervolgens meteen uit
bed moeten springen,
om ons te moeten
haasten om op tijd op
ons werk te zijn. Hoeveel
meer ontspannen
begint je dag, als je de
tijd kunt nemen
voor je ochtendritueel?

Basic Activity 2: Ontlasten
Na een lange, diepe slaap hebben veel honden eerst de
behoefte om hun ontlasting kwijt te raken. Bij puppy’s zie je
deze natuurlijke aandrang heel sterk en wordt ook altijd
het advies gegeven, om ze direct mee naar buiten te
nemen, wanneer ze wakker worden. Ontlasting is een
belangrijke weerspiegeling van de gezondheid. De
ontlasting vormt een complexe mix van allerlei stoffen,
waaronder voedselresten die het lichaam niet kan verteren
of opnemen, darmbacteriën, oude darmwandcellen en
afvalstoffen uit de rest van het lichaam.
Neem altijd even de moeite om de ontlasting van je hond
te controleren. Vaak is afwijkende ontlasting het eerste
teken van gezondheidsproblemen of verkeerde voeding.
(later meer over voeding) Maar diarree kan bijvoorbeeld
ook wijzen op psychische stress. Emoties hebben invloed
op de spijsvertering. Zo kan iets letterlijk ‘moeilijk te
verteren zijn’ of zou je het liefst ‘je gal willen spugen’.
Wanneer stressreductie en verandering van voeding geen
verbetering laten zien, laat je hond dan controleren door
een deskundige op gezondheidsproblemen. Het liefst door
een holistisch dierenarts.

Vragen voor jezelf:
En jij? Hoe staat het met jouw ontlasting? Kijk je wel eens
even achterom wat jouw ontlasting weerspiegelt over je
gezondheid? Gezonde ontlasting komt er in een vloeiende
beweging uit, zonder dat je hoeft te persen. Bovendien is er
bij gezonde ontlasting weinig papier nodig om de anus
schoon te maken.

Gezonde ontlasting laat geen sporen na in de pot en zinkt
naar de bodem. Bovendien stinkt het bijna niet. Vertelt
jouw ontlasting je regelmatig dat je wel eens wat kritischer
naar je voedingspatroon zou mogen kijken of is stress bij
jou een factor die van invloed is op je spijsvertering?

Basic Activity 3:
Jagen en voedsel verzamelen/Beweging
Dit is een van de activiteiten die onze huishonden niet
meer hoeven te doen. Hun eten wordt nu dagelijks
voorgeschoteld. Jagen en voedsel verzamelen is in de
roedel een activiteit van ‘in beweging zijn’. Omdat deze
activiteit voor een huishond is weggevallen, moeten we dit
compenseren met voldoende beweging. Niet ieder ras
heeft even veel beweging nodig. Een jachthond, met een
nog sterk aanwezig jachtinstinct, zal veel meer beweging
nodig hebben dan een erfhond. Een erfhond zal zijn taak
om het erf te bewaken veel belangrijker vinden dan
bewegen en jagen.

Wanneer jij een hond hebt met een nog sterk aanwezig
jachtinstinct, dan kun je spel aanbieden om deze behoefte
te bevredigen. Sowieso kun je bij erg actieve honden,
tussen de wandelingen door, vormen van spel aanbieden,
zodat hij zijn overtollige energie kwijt kan. Overdrijf dit niet,
want problemen kunnen ook ontstaan door overprikkeling.
Dit wordt nogal eens gemist wanneer een hond hyperactief
gedrag vertoont. Een prikkelarme aanpak is dan effectiever
dan je hond nog meer activeren.

Speltip:
Verstop in de tuin op verschillende plaatsen brokjes. Het
zoeken en snuffelen werkt stress-reducerend bij honden.
Het is eigenlijk een vorm van ontspannen spel en
tegelijkertijd een vorm van verzamelen van voedsel. Er zijn
ook snuffelmatten te koop. Deze kun je binnen gebruiken
voor snuffelspelletjes, als het buiten slecht weer is of
wanneer je niet beschikt over een tuin.

Vragen voor jezelf:
Ook wij zijn gemaakt om te bewegen, maar we bewegen
steeds minder door ons moderne leven. Ons eten halen we
met de auto in de supermarkt, maar welke keuzes maak
jij in de supermarkt? Ga je voor vers en onbewerkt of liever
kant en klaar en makkelijk? Wat doe jij aan beweging? Het
grote voordeel van het hebben van een hond is dat je
sowieso dagelijks meerdere
wandelingen maakt.
Honden houden hun
begeleiders in ieder geval
voldoende in beweging en
heerlijk in de buitenlucht,
in contact met de natuur.

Basic Activity 4: Voeding/etenstijd
Een hond is van nature een vleeseter. Zelf ben ik daarom
een voorstander van vers vlees. Gedroogd voer is bewerkt
en vaak maanden oud. Het is eigenlijk dood voedsel dat we
zouden kunnen vergelijken met junkfood. Bewerkte
voeding kan slecht worden opgenomen. Het kost ook erg
veel energie om te verteren. Bij veel honden kost dat teveel
moeite. Hun darmkanaal is eigenlijk te kort om droogvoer
te kunnen verteren en dat zie je aan enorme hoeveelheden
ontlasting.
Vers vlees kan bijna helemaal worden opgenomen. Daarom
zie je dan ook veel minder ontlasting. Bovendien kunnen ze
er veel meer voedingsstoffen uithalen. Bij honden die vers
vlees te eten krijgen, zie je ook veel minder klachten, zoals
allergieën en huidproblemen. Om extra voedingsstoffen toe
te voegen, kun je wat gekookte groenten toevoegen of
verse groentesoep. Zelf verse bottenbouillon trekken, levert
je hond veel waardevolle voedingsstoffen voor gewrichten
en spieren. Groene algen in de vorm van Chlorella of
Spirulina zorgen voor een mooie vacht en werken als
protector tegen straling. Niet alleen wij, maar ook onze
dieren verblijven tegenwoordig dagelijks in een omgeving,
waar we continu met straling van Wi-Fi hebben te maken.

Vragen voor jezelf:
En jij? Hoe zit het met jouw voedingspatroon? Krijg jij
dagelijks voldoende voedingsstoffen binnen? De kwaliteit
en de hoeveelheid energie die je hebt, hangt voor een groot
gedeelte af van de kwaliteit van de voeding die je eet. De
kwaliteit van onze voeding is enorm achteruit gegaan en

niet meer te vergelijken met de kwaliteit die onze
voeding 50 jaar geleden had. Daardoor lukt het bijna
niemand meer om via onze voeding alle noodzakelijke
voedingsstoffen binnen te krijgen. Aanvulling via
voedingssupplementen is daarom geen overbodige luxe
meer. Een gezond voedingspatroon is de basis voor een
goede fysieke gezondheid. Dat geldt voor mens en dier!
Net zoals voor mensen, geldt ook voor dieren: Er is niet 1
specifiek voedingsadvies. Kijk vooral naar waar jouw hond
het goed op doet. Hoe is zijn ontlasting? Hoe ziet de vacht
eruit en hoe voelt de vacht aan? Heeft hij voldoende
energie? Breng zeker variatie aan in wat je aanbiedt. Jij eet
toch ook niet iedere dag hetzelfde? Zo loopt een hond
minder snel voedingstekorten op. Het is echt een heel oud
en achterhaald advies dat je hond iedere dag hetzelfde zou
moeten eten. Ook een hond heeft een gevarieerd
voedingspatroon nodig!
Tip: Kijk eens naar deze YouTube video: Dierenarts
Tannetje Koning over natuurlijke hondenvoeding
(Verschillen tussen vers vlees en hondenbrokken)
Klik op de afbeelding om naar de video te gaan

Basic Activity 5: Werken
We hadden het eerder al over jagen en voedsel verzamelen
(bewegen). Voor honden is dat ‘werk’, maar daarnaast
wordt er binnen de roedel nog meer gewerkt. Er moet voor
de jongen worden gezorgd, schuilplaatsen moeten in orde
worden gemaakt en iedereen moet over een veilige
slaapplaats kunnen beschikken.
De werkactiviteiten die binnen de roedel plaats vinden,
vervallen dus eigenlijk ook weer bij een huishond. Wij
zorgen dat dit allemaal keurig geregeld is. Maar toch kun je
je hond zeker een werktaak geven. Een bot om op te
kluiven is ook ‘werk’ of een Kong, gevuld met iets lekkers is
heel veel werk om leeg te krijgen. Met snuffelspelletjes
(door brokjes te verstoppen in de tuin) kunnen sommige
honden lange tijd bezig zijn.
Niet alleen door fysieke beweging, maar ook door mentale
oefeningen kan een hond zijn overtollige energie kwijt.
Gedragsproblemen zoals dingen stuk bijten en slopen,
komen vaak voort uit frustratie of verveling, doordat de
hond niet voldoende, gezonde mentale prikkels krijgt. Een
hond heeft het nodig dat zijn zintuigen worden geprikkeld
en dat hij mentaal ook voldoende bevrediging ervaart.

Vragen voor jezelf:
Tsja, naar je werk gaan is noodzaak. Je zult immers aan je
financiële verplichtingen moeten kunnen voldoen. Dan is
het prettig wanneer je werk je ook voldoening geeft. Dat je
werk kunt doen, waarbij je je talenten kunt inzetten. Iets
waar je heel erg goed in bent en wat je super leuk vindt om

te doen. Wanneer je geen plezier hebt in je werk, is dit een
enorme stressfactor in je leven, waar je letterlijk ziek van
kunt worden. Het is ook fijn als je werk door anderen
gewaardeerd wordt. Is het jou gelukt om geld te verdienen
met iets waar je goed in bent en wat je heel graag doet?

Basic Activity 6:
Fun Time, Relax Time & Adventure
We zouden dit vrije tijd en vakantie kunnen noemen. Ook
in de roedel genieten ze van hun vrije tijd. Er wordt
gespeeld met elkaar, er wordt een beetje gerelaxed of wat
met elkaar rondgetrokken. Aan vrije tijd heeft onze
huishond geen gebrek. Hij hoeft immers een aantal taken
niet meer uit te voeren, nu de huishond bij mensen woont.
Spelletjes doen met je hond versterkt de band met je hond
en is voor honden met veel energie een perfecte manier
om die overtollige energie kwijt te raken. Veel honden
vinden spelletjes doen met hun begeleider zo leuk dat ze
zelf ook aangeven, wanneer ze willen spelen door
bijvoorbeeld een bal te komen brengen.
Ga alleen op die uitnodiging in, wanneer je tijd hebt om
minstens 5 tot 10 minuten met je hond te spelen. Dus niet
even 1 keer de bal weggooien en dan weer iets anders
gaan doen. De hond weet dan niet in welke activiteit hij zit
en jij als leider zou aangeven wat en wanneer een activiteit
wordt uitgevoerd. Je gaf het sein voor speeltijd dus dan is
het ook speeltijd. Geef je hond ook even de tijd om in de
activiteit te blijven.
Na enkele
minuten kun jij
aangeven dat
speeltijd voorbij
is en overgaan
tot een andere
activiteit.

Vragen voor jezelf:
Heb jij voldoende vrije tijd om dagelijks een relax-moment
te hebben? Wordt het niet weer eens tijd om iets leuks te
doen, zodat je alles even kunt loslaten? Naar welk land zou
je graag op vakantie gaan? Even in een hele andere
omgeving zijn, kan zo ontspannen zijn. Vaak kom je
herboren weer thuis en kun je weer met frisse moed aan je
werk. Probeer eens om dat relaxte vakantiegevoel wat
langer vast te houden als je weer thuis bent.
Nu wel allemaal extra lastig in deze tijd, want de
beperkende maatregelen zijn van grote invloed op onze
vrijetijdsbesteding. Veel activiteiten die we deden in onze
vrije tijd zijn al maanden niet mogelijk. Probeer vooral te
kijken naar wat nog wel mogelijk is. Misschien geeft het
juist ook ruimte om dingen te doen die je anders niet zou
doen of waar je anders nooit aan toekwam. Bijvoorbeeld
een hobby waar je normaal gesproken te weinig tijd voor
had, mediteren,
muziek luisteren,
schilderen, een
extra wandeling
met je hond, een
boek lezen. Er zijn
nog heel veel
dingen die wel
kunnen. Probeer er
met elkaar het
beste van te maken!

Basic Activity 7: Loving Time
Met ‘Loving Time’ bedoel ik hier; knuffeltijd en waardering
voor elkaar laten blijken. Intieme momenten delen met
degenen die je lief zijn. In de roedel laten honden
onderling ook hun liefde en waardering voor elkaar blijken
en natuurlijk wordt er gepaard. Maar ‘Loving Time’ is niet
alleen houden van iemand anders en iemand anders je
waardering laten blijken. ‘Loving Time’ is ook liefde voor
jezelf en soms eens iets helemaal alleen voor jezelf doen
om goed voor jezelf te zorgen. Een dagje naar de sauna,
iets leuks voor jezelf kopen of misschien een dag helemaal
niks, je telefoon uit zetten en lekker genieten met je hond
in de natuur.

Voor jezelf:
Bedenk iets wat je al heel lang voor jezelf zou willen doen,
maar je jezelf nog steeds niet hebt gegund. Probeer dit de
komende week te realiseren.

Basic Activity 8: Transition
‘Transition’ betekent eigenlijk; de shift van de ene activiteit
naar de andere activiteit. De leider bepaalt wanneer het tijd
is voor de volgende activiteit. De leider bepaalt wanneer
een activiteit klaar is en dat het tijd is voor de volgende
activiteit en wat de volgende activiteit gaat worden. De
leider geeft dus de structuur van de dag aan. Vanuit het
perspectief van de hond betekent ontbreken van structuur
stress en gevaar. Voor een hond kan dit zoveel stress geven
dat hij neurotisch kan worden. Je hond verwacht van jou
dat jij aangeeft wat er van hem verwacht wordt. Wat gaan
we nu doen? In welke activiteit zitten we nu? Een hond die
geen structuur krijgt aangeboden, vraagt zich eigenlijk de
hele dag af in welke activiteit hij zit. Hij heeft geen idee wat
er van hem wordt verwacht. Deze onzekerheid is voor een
hond heel veel stress.
Voor ons is dit allemaal vanzelfsprekend. We zien
bijvoorbeeld op ons werk dat het 17.00 uur is en
ondernemen actie om naar huis te gaan. Wij weten; om
17.00 uur is werktijd ten einde, tijd om naar huis te gaan.
We stappen in de auto en rijden naar huis, naar onze
volgende activiteit. Dat is voor ons het moment van
‘transition’ en tijdens dat moment weten we ook al wat
onze volgende activiteit gaat worden. Waarschijnlijk het
voorbereiden van de avondmaaltijd. Voor een huishond,
die leeft met mensen en niet meer met zijn soortgenoten,
is dit allemaal niet vanzelfsprekend. Hij verwacht nog
steeds van de leider dat hij een seintje geeft, wanneer de
activiteit klaar is en wat de volgende activiteit gaat worden.
Die taak is dus nu aan jou.

Hoe breng je dit in de praktijk?
Hoe plan je dit nou in je dag-structuur? Het betekent
namelijk niet dat jijzelf ook steeds op hetzelfde moment, in
dezelfde activiteit zit als je hond. Jij hebt immers ook nog
andere activiteiten te doen. Maar jij bent wel, vanuit het
perspectief van de hond, zijn leider en hij verwacht wel van
jou dat jij aangeeft wat de bedoeling is.
Plan, in ieder geval in de ochtend, genoeg tijd in voor een
stevige wandeling als je hond dit nodig heeft. Na een lange
nacht slapen, worden de meeste honden wakker met volop
energie. Je hond moet ook eerst kunnen ontlasten. Hier
zien we 2 activiteiten die elkaar overlappen, want tijdens
deze wandeling (beweging) kan je hond zich ontlasten. Het
fijnste is het voor je hond, wanneer hij ook lekker even los
kan rennen of misschien ook even met soortgenoten kan
spelen. Maar er zijn ook honden die juist de veilige
begrenzing van de lijn nodig hebben. Honden die angstig
of erg prikkelbaar zijn, hebben het nodig dat jij de
omgeving ‘managed’.
Ik geef mijn honden pas eten na onze ochtendwandeling,
maar ik ken ook honden die het goed doen, wanneer ze
eerst eten en dan gaan wandelen. Geef je hond dan wel
even de tijd om de maaltijd te laten zakken. In de natuur
komt een hond eerst in beweging, gaat voedsel verzamelen
en dan pas eten, dus het is voor een hond juist meer
natuurlijk om pas na een wandeling te gaan eten.
Misschien is het voor jou nu tijd om naar je werk te gaan of
een boodschap te gaan doen. Je hond vindt het na deze

drie activiteiten (bewegen, ontlasten en eten) echt niet erg
om te gaan relaxen of weer te gaan slapen als jij de deur uit
moet. Dit is dus een moment dat jij van je hond een andere
activiteit verwacht dan dat jij zelf gaat doen. Zo gaat dat in
de roedel ook. Niet iedereen doet dezelfde activiteit op
hetzelfde moment. De een zorgt misschien voor de jongen,
terwijl er twee anderen op jacht zijn en er misschien ook
nog twee honden liggen te slapen. In een roedel slapen
honden meestal om beurten. Er moeten immers ook leden
van de roedel wakker blijven om de veiligheid te
handhaven.
Het gaat er dus om dat jij je hond een vaste structuur kunt
bieden, waarin je dagelijks zijn ‘basic activities’ aan bod laat
komen. Sommige activiteiten kan hij niet alleen en zullen
jullie samen moeten doen. Jij hebt activiteiten te doen die jij
alleen moet doen en je hond niet meekan. Jouw taak als
leider is, om je hond voor die momenten wel een activiteit
te geven, zodat hij weet wat er van hem wordt verwacht.
Maar die activiteit kan voor hem dus betekenen dat het
voor hem ‘slaaptijd’ is, wanneer jij naar je werk gaat of
boodschappen gaat doen. Het huis bewaken is voor een
hond ook een taak.

Het belangrijkste is: Dat je duidelijk
bent in wat je van hem verwacht.
Zeg en benoem dat ook steeds
aan je hond.

Dat klinkt misschien een beetje kinderachtig, maar het
werkt echt. (Voor sommige begeleiders zal het nu ook een
opluchting zijn om te horen dat het heel normaal is,
wanneer je tegen je hond praat.) Wanneer ik de deur uit
moet, dan zien mijn honden dat natuurlijk aan een aantal
vaste signalen. Ik doe mijn jas aan. Ik pak mijn tas en de
autosleutels. Daaraan zien ze al; het vrouwtje gaat weg,
maar ik benoem ook altijd dat ik weg ga en ik gebruik
daarvoor altijd dezelfde zin: ‘Vrouwtje moet even een
boodschap doen.’ Zo gauw ik dat heb gezegd, gaan ze
allebei keurig naar hun plaats en volgt een kleine beloning
met iets lekkers, een braaf en zeg ik 'tot straks'.
Ze weten wat er van hun verwacht wordt, wanneer ik de
deur uit moet. Het maakt niet uit waar ik naar toe ga. Of
dat nou naar de supermarkt of naar een feestje is, ik
gebruik altijd dezelfde zin: 'Vrouwtje moet even een
boodschap doen'. Gebruik steeds dezelfde structuur en
rituelen. Dat is de basisvoorwaarde dat het gedrag van je
hond stabiel wordt. Honden leren erg snel van steeds
dezelfde herhaling toepassen. Binnen de kortste keren
weten ze precies wat de bedoeling is.

Als het bijvoorbeeld etenstijd is voor jouw gezin, zou je je
hond een kauwbot kunnen geven (werktijd voor de hond).
Wij gaan eten, jij mag nog even ‘werken’. Hij weet nu weer
wat er van hem wordt verwacht. Als het voor jullie etenstijd
is, dan betekent dat voor je hond dat het voor hem
werktijd is. Al heel snel zal je hond weten dat zijn bot eraan
komt wanneer jullie gaan eten. Wees creatief om iedere
dag al zijn ‘basic activities’ aan bod te laten komen.

Hoe ziet jouw dag eruit?
Graag zou ik je willen uitnodigen, om al je eigen activiteiten
van je dag eens in te delen, in de structuur die we hebben
besproken in de 8 basic activities. Zijn jouw dagelijkse
activiteiten dan ook zo verdeeld dat je bij ieder punt een
activiteit kunt invullen?

Hoeveel makkelijker zou ons leven zijn als wij weer
gaan leven volgens de structuur van een
hondenroedel? Hoeveel relaxter wordt ons leven als
we 1 ding tegelijk doen en stoppen met multi-tasken!
Honden doen namelijk altijd maar 1 ding tegelijk.
Zowel voor ons zelf als voor onze honden zal het hele
leven zoveel minder stress geven
en stress is nog altijd de
nummer 1 oorzaak van veel
gezondheidsproblemen.
Verwacht geen
evenwichtige
hond, wanneer
je leven erg
stressvol is.

En denk dit dan nog eens groter, voorbij jezelf, voorbij
je gezin. Plaats dit concept, deze structuur eens in de
plaats van het bedrijf waar je werkt of de school waar
je kind naar toe gaat. Of nog groter: het land waar je
woont, de maatschappij waarin we leven. Hoe zou dat
er allemaal uitzien, met stabiele en kalme leiders en
allemaal gelukkige leden van de groep? In een roedel is
niet alleen alles perfect georganiseerd, iedereen heeft
dezelfde rechten en niemand hoeft die rechten te
verdienen!

Rechten die iedereen in de roedel heeft
(maatschappij)
-Recht op gezond eten.
-Recht op een veilige slaapplaats.
-Iedereen heeft een taak, dus iedereen heeft werk.
-Iedere taak is even belangrijk en iedereen wordt
gewaardeerd om zijn eigen taak.
De wijsheid van de natuurlijke samenleving van
honden zou een prachtig concept zijn voor iedere
organisatie en voor iedere vorm van samenleving!

Basisprincipe 2: Welke energie straal jij
uit en breng je over op je hond? Vanuit
welke energie biedt jij de dag-structuur
aan?
Alles is energie en alles draait om energie. Ook zijn we
allemaal verbonden via energie. We communiceren via
onze energie continu met elkaar. Onze energie komt tot
uitdrukking in onze lichaamstaal, lichaamshouding,
gelaatsuitdrukking en oogcontact (of het ontbreken
daarvan). Bij mensen komt communicatie via energie
(meestal) op de tweede plaats, omdat wij communiceren
via gesproken en geschreven taal.
Mensen reageren meestal als eerste op spraak en vaak zijn
we ons niet bewust van onze lichaamstaal en de energie
die we uitstralen. Honden hebben geen spraak en bij
honden is energie de belangrijkste vorm van communicatie,
verbonden aan de communicatie via hun lichaamstaal. Ik
vind het een mooie ontwikkeling dat steeds meer
hondentrainers en hondengedragsdeskundigen hun
cursisten bewust maken van het concept ‘energie’.
Tegenwoordig wordt op steeds meer hondenscholen en
door hondengedragsdeskundigen aandacht besteed aan
het feit dat jouw hond reageert op jouw energie. Een hond
kan zijn plek bij een andere hond opeisen door zich alleen
maar met een kalme, zelfverzekerde energie te bewegen.
Zijn staart en oren in een houding waaraan de andere hond
kan zien dat hij kalm en zelfverzekerd is. Zo ‘lezen’
honden elkaar, zonder dat er een woord gewisseld wordt.

Mensen beschikken over taal, gesproken en geschreven
woord. Omdat wij in staat zijn met elkaar te praten,
gebeurt het bij ons vrij snel dat we onze eigen energie
uit het oog te verliezen, waardoor we geen flauw idee
hebben hoe we ons aan de buitenwereld presenteren.
Hoewel we afhankelijk zijn van spraak, zijn we toch gevoelig
voor de energie die iemand anders uitstraalt.
Ben je bijvoorbeeld wel eens bij een presentatie geweest
van iemand die traag en monotoon praat, zonder enig
enthousiasme? De inhoud van het verhaal (gesproken
woord) mag dan nog zo opwindend en goed geformuleerd
zijn. Bij een dergelijke spreker raak je al snel verveeld. Het
verhaal komt niet binnen en blijft niet hangen.
Daarentegen kan iemand die vol vertrouwen en met veel
enthousiasme zijn verhaal doet, iemand volledig overtuigen
van het stomste plan dat iemand ooit heeft bedacht. Het
is ons allemaal wel eens overkomen dat we iets hadden
gekocht en daar al heel snel spijt van hadden. Hoe kon dat
gebeuren? Omdat de energie die de verkoper uitstraalde je
direct beïnvloedde. We noemen dit ook wel de
charismatische sprekers/mensen. Er zijn echt mensen die
werkelijk een drol voor een fles parfum kunnen verkopen.
De meeste mensen hebben geen flauw idee van hun eigen
gemoedstoestand en de energie die ze overbrengen.
Daarom weten ze ook niet waarom hun hond op een
bepaalde manier op hun reageert. Honden communiceren
dus in de eerste plaats via energie en hebben ons
onmiddellijk door. Mensen kunnen niks verbergen voor
een hond.

Daarnaast nemen honden ook energie over van hun
begeleider. Aan de ene kant doen ze dit om aan ons te
spiegelen, waaraan wij meer aandacht zouden moeten
geven en aan de andere kant helpen ze ons om onze
lasten te verlichten.
Bepaalde mensen trekken van nature honden aan, maar
een hond voelt ook direct wanneer hij wordt benaderd
door iemand met niet de beste bedoelingen. Die energie
zal hij vermijden of misschien jou wel willen waarschuwen
voor dreigend gevaar. Honden worden altijd aangetrokken
door kalme, zelfverzekerde energie en zullen altijd
proberen zwakke, zenuwachtige of onevenwichtige energie
te mijden. Om een succesvolle leider voor je hond te
worden, moet je jezelf echt bewust worden van de energie
die jij uitstraalt en overbrengt op je hond en leren hoe je
daar verandering in kunt aanbrengen, als je je niet kalm en
zelfverzekerd voelt.
Neem eens even de tijd om na te gaan hoe je je voelt
en let dan eens op je lichaamshouding. Je
lichaamshouding weerspiegelt vaak je emotionele
toestand (gemoedstoestand). Honden lezen niet alleen
je lichaamstaal, maar pikken ook direct de energie van
je emotionele toestand op. Lichaamstaal kan je
gemoedstoestand beïnvloeden en door alleen je
houding te verbeteren, ben je al een eind op weg naar
kalme, zelfverzekerde energie.

Oefening:
Ga rechtop staan, hoofd omhoog, schouders laag
en achteruit en borst naar voren. Zet je voeten plat
op de vloer. Laat je armen ontspannen langs je
lichaam vallen. Haal diep adem door je neus en
blaas de lucht langzaam weer uit via je mond. Blijf
een paar minuten lang zo staan, let op je
ademhaling en zet alle gedachten uit je hoofd. Sluit
dan je ogen en concentreer je op alles wat je kunt
ruiken en horen. Je merkt nu dat je vanzelf kalmer
wordt. Prent dat gevoel en die lichaamstaal in je
hoofd en herhaal deze oefening tot je in staat bent,
deze gemoedstoestand op te roepen en vast te
houden als het nodig is.

Als een dier in de natuur opgewonden of onevenwichtige
energie uitstraalt, dan is dat voor de hele groep een
waarschuwing dat er gevaar dreigt. Het is opvallend hoe
snel een slapende groep honden in actie kan komen en op
alles voorbereidt is, als er één hond blaft of onrustig gedrag
gaat vertonen. Het is al even opvallend hoe snel ze weer
gaan liggen, als de leider van de groep besluit dat ze niet
bedreigd worden en weer kalm en zelfverzekerd wordt. De
leider geeft dus aan wanneer er gevaar dreigt en wanneer
het gevaar geweken is door zijn energie en lichaamstaal. De
rest van de roedel volgt het gedrag van de leider.

Je zult dan ook begrijpen dat je bij de omgang met je hond
niet onstabiel mag overkomen. Als dat wel gebeurt dan is
dit voor je hond een teken dat er iets mis is. Onbewust
kun je je hond dus het signaal hebben gegeven dat er
gevaar dreigt. Jij als leider, bepaalt met een kalme en
zelfverzekerde houding dat het veilig is en je hond dus niet
in actie hoeft te komen. De kalme en zelfverzekerde
energie die jij uitstraalt, brengt orde en rust in de roedel.
Daarom is het dus zo belangrijk dat je deze energie bewust
kunt oproepen en onder controle kunt houden. Pas als je
dat in de hand hebt, ziet je hond je als zijn leider en heb
jij controle over je hond, zonder dat je daar enige dwang
bij uit hoeft te oefenen.
Wil je alles weten over hoe jij als energetisch wezen in
elkaar zit? Lees dan mijn boek Zielsfrequenties, jouw
originele blauwdruk. Daarin krijg je een heldere uitleg
hoe werkelijk alles in het leven doordrongen is van
energie, zelfs onze gedachten en emoties. Hoe jij weer
optimaal gebruik kunt maken van je energetische
kracht en weer de baas kunt worden over je eigen
lichaam en leven. En hoe jij je intuïtie en je heldere
vermogens kunt ontwikkelen.
Lees hier meer over de inhoud van het boek en hoe je
het boek kunt bestellen:
https://www.holisticdoghealing.nl/over-ons/boekzielsfrequenties

Basisprincipe 3: Leef in het heden
Ik geloof dat dit ook weer een punt is, waar wij mensen
kunnen leren van dieren. Een dier leeft altijd in het heden.
Bij ons gaat het meestal zo: je hebt vandaag misschien
terug gedacht aan de lunch die je gisteren had met je zus
en gedeeltes van jullie gesprek komen weer op in je hoofd.
Het volgende moment ga je koffie pakken en bedenk je je;
oh ja, ik moet straks nog even boodschappen doen en niet
vergeten om batterijen mee te nemen. Had ik nou al
betaald voor het schoolreisje van mijn kind? En wat was
nou ook alweer het wachtwoord van mijn google account?
Wij mensen, kunnen gelijktijdig in het verleden, het heden
en de toekomst verkeren. We kunnen onze mooiste
momenten nogmaals beleven, dromen over een mooie
vakantie of repeteren hoe we binnenkort dat
sollicitatiegesprek gaan voeren en dit ook nog allemaal
verwoorden.
Ik beweer hier niet dat dieren geen verband met het
verleden of de toekomst hebben. Een hond die een keer
tijdens een wandeling een schrikdraad heeft geraakt, zal dit
nooit vergeten. Hier gaat hij zeker geen tweede keer
tegenaan lopen en het liefst zal hij de plaats van het
incident helemaal vermijden en een andere richting kiezen
als je daar weer langs komt op een volgende wandeling.
Een eekhoorn verzamelt nootjes en weet heel goed dat hij
die op een later tijdstip op zal eten, maar hij denkt niet
bewust: dit ga ik bewaren voor over drie weken. In beide

gevallen hebben verleden en heden weinig invloed op wat
er op dit moment gebeurt.
Na de nare ervaring met de schrikdraad, speelt bij de hond
niet het hele verhaal door het hoofd in de trant van: O, ik
weet nog goed dat ik met m’n baasje aan het wandelen
was, het was prachtig weer en ik zag de schapen in het
weiland. Daar wilde ik naar toe gaan, maar plotseling kreeg
ik een schok van iets dat mijn rug raakte…. Nee, zijn
gedachteproces is instinctief en onmiddellijk. De ervaring
met de schrikdraad heeft genoeg indruk gemaakt om
onmiddellijk op de vlucht te slaan, zonder dat daar een
logische verklaring voor is.
De hond verspilt ook geen tijd en gedachten aan: ik hoop
maar dat ik vandaag geen schrikdraad tegenkom. Hij denkt
geen moment aan schrikdraad, totdat hij er in het heden
(het NU) ook werkelijk weer mee wordt geconfronteerd.
Het trauma wordt opgeslagen in het celgeheugen, maar de
hond heeft er geen herinneringen aan. Het trauma kan
echter wel getriggert worden, door een vergelijkbare
situatie die zich afspeelt in het NU en kan dan weer
dezelfde reactie oproepen. Mensen vergeten altijd dat
honden in het heden leven. Honden die bijvoorbeeld een
poot kwijt zijn of hun gezichtsvermogen zijn verloren, zul je
niet horen klagen over wat ze nu niet meer kunnen. Zij zijn
gericht op wat ze nog wel kunnen. Juist, omdat wij mensen
het verleden niet of slecht kunnen loslaten, zijn wij degene
die voortdurend terugdenken aan de ellende die de hond
heeft moeten doorstaan en zijn we geneigd ze te
overstelpen met onze sympathie en genegenheid, terwijl
de hond niet eens begrijpt waarom we dat doen.

Honden piekeren niet over het verleden. Ik heb zelf 2 exstraathonden die alleen maar enorm dankbaar zijn voor
het NU waarin ze nu leven. Natuurlijk speelt het trauma uit
hun verleden nog een rol, maar alleen als dat wordt
getriggert door factoren die zich afspelen in het NU.
Honden kennen ook
geen wrok of haat over
wat er hun in het
verleden is aangedaan.
Nee, ze vergeten het niet,
maar ze zijn er niet mee
bezig. Wanneer je hond
ooit eens is
aangevallen door een
&
andere hond, zal hij niet
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nog wel eens terug! Maar
hij onthoudt wel precies
dat de andere hond een zwarte hond was, dus de kans is
groot dat hij voortaan zwarte honden als gevaar zal zien,
wanneer hij die treft in het NU.
Juist doordat honden van nature in het heden leven,
kunnen ze ook heropgevoed worden. Ze klampen zich niet
vast aan het verleden en maken zich ook geen zorgen over
de toekomst. Ze zijn ruimdenkend en altijd bereidt in het
heden te leren. Dat is ook weer een van de belangrijkste
dingen die we van honden kunnen leren. Obsessies met
het verleden of de toekomst kunnen veel negatieve
emoties oproepen: wrok, spijt, angst, ongerustheid of
jaloezie. En deze negatieve emoties dragen een lage

frequentie die ons zelfs ziek kunnen maken. (Meer
daarover kun je lezen in mijn boek Zielsfrequenties).
Wanneer ik negatieve emoties meet in de test van de hond
dan zijn dit dus geen emoties van de hond zelf, maar
emoties die de hond heeft opgepikt van zijn begeleider.

Zet alles wat er in het verleden is gebeurd en de dingen
waaraan we toch niets kunnen veranderen maar gewoon
van je af, want alleen op die manier kunnen we bevrediging
vinden in het heden. Het loslaten van het verleden en het
verwerken van negatieve emoties kan nodig zijn om je
energie weer kalm en stabiel te laten worden.

Basisprincipe 4: Honden zijn altijd
eerlijk, honden liegen niet.
Wanneer mensen bij mij om een bodyscan vragen, krijg ik
eerst een verhaal te horen wat er aan de hand is. In deze
test vertelt de hond mij vervolgens de waarheid. De
energie van de hond is 100% eerlijk en door de test goed
te analyseren, krijg ik meestal een goed beeld van het
geheel. Het gaat mij om het beeld dat de hond laat zien en
niet om het verhaal dat de eigenaar mij heeft verteld.
Natuurlijk leg ik de uitkomst van de scan naast het verhaal
van de eigenaar, begrijp me niet verkeerd. Ik denk niet dat
mensen opzettelijk oneerlijk zijn over hun gevoelens of
gedachten of wat volgens hen de oorzaak van het
probleem is. Ze komen bij me met de intentie om de hond
te helpen, dus ga ik er ook vanuit dat ze open staan voor
wat de hond hun te vertellen heeft. Als mensen niet willen
toegeven wat ze van binnen werkelijk voelen, wordt het
veel moeilijker om hun hond te helpen.
Het moeilijkste zijn de situaties waarbij de mensen de
waarheid niet onder ogen willen zien en hun eigen gedrag
niet willen veranderen en met een of andere ingewikkelde
verklaring komen voor de klachten van de hond. Dat zijn
ook de gevallen waar geen oplossing komt, omdat de
mensen de waarheid blijven ontkennen. Zo heb ik een
case meegemaakt, waarin de hond duidelijk aangaf dat
hij het niet kon verdragen dat zijn begeleiders in huis
rookten. Honden zijn hier zeer gevoelig voor en bij deze
hond uitte zich dat in extreme oorontstekingen en

allergieën. Helaas werd mijn bodyscan in twijfel getrokken
en ging de begeleider met de hond terug naar de
dierenarts. Gezien de extreme klachten die deze hond al
ontwikkelde op zeer jonge leeftijd , zag de dierenarts geen
andere optie dan opnieuw prednison inzetten om de
klachten te onderdrukken. Deze hond is enkele maanden
later overleden. Prednison is vergif voor honden en mag
alleen worden gebruikt als tijdelijk en uiterst redmiddel. Ik
durf te beweren dat deze hond nog had kunnen leven, als
zijn begeleiders bereid waren om zijn leefomstandigheden
te veranderen. Deze hond is slechts 2 jaar oud geworden....
In de meeste gevallen zijn mensen gelukkig wel bereid om
hun vooroordelen of twijfels opzij te zetten en zijn ze
opgelucht, nieuwe handvaten aangereikt te krijgen, hoe ze
hun trouwe maatje kunnen helpen. Al heel snel zie je dan
resultaten, een gelukkige en herboren hond, met een
gelukkige en herboren eigenaar. Dan is mijn doel bereikt.
Hond en baas begrijpen elkaar weer en het baasje is bereid
om aan de behoeften van de hond te voorzien.

Basisprincipe 5: Zijn waarneming is
anders dan die van jou!
Honden nemen niet alleen waar via energie en
lichaamstaal. Ze gebruiken daarnaast ook hun zintuigen.
Bij honden zijn de zintuigen veel sterker ontwikkeld dan bij
mensen. Het sterkste zintuig van de hond is het
reukvermogen. Honden leren de wereld voornamelijk via
hun neus kennen. Wij mensen nemen de wereld in de
eerste plaats waar via onze ogen en pas als laatste via ons
reukvermogen. Je hond moet daarom voldoende tijd en
ruimte krijgen, om tijdens de wandeling te kunnen
snuffelen. Het is zijn manier om de omgeving te verkennen
en het is bewezen dat honden daarvan ontspannen. Je
kunt dat zien als de ‘social media’ van honden, waarbij ze
op verschillende plaatsen ook hun ‘likejes’ uitdelen.
Mensen en honden leven al zo lang samen dat het voor
mensen gewoon is geworden om honden op dezelfde wijze
als mensen te begroeten. Laten we eens even kijken hoe
wij mensen, over het algemeen, een hond begroeten. Je
gaat bij iemand op bezoek die een hond heeft. Je begroet
de hond met een opgewekt “hallo”. Je loopt op hem af en
meteen een aai over z’n kop. Het zou toch niet netjes zijn
om de hond te negeren? Nou, misschien is het toch goed
om dit even door de ogen van de hond te bekijken, hoe hij
zo’n begroeting ervaart.
Jij bent een mens die zomaar zijn territorium binnenstapt,
meteen op hem afloopt en dan ook nog meteen

lichaamscontact maakt.
Dit zul je nooit zien gebeuren
bij een begroeting tussen
twee honden. Hij heeft geen
idee of jij een vriend of een
vijand bent. Een evenwichtige
hond zal naar zijn leider
kijken. Hij zal eerst afwachten
of zijn leider het oké vindt
dat jij zomaar hun territorium
binnenloopt. Dan zal de hond
eerst met zijn zintuigen iets
meer over je te weten willen
komen. Wat is jouw geur en hoe voelt jouw energie? Dat is
de manier waarop honden onderling kennis met elkaar
maken. Tijdens het onderzoeken van elkaar via de
zintuigen wordt absoluut nog geen lichaamscontact
gemaakt met elkaar. Ze willen eerst informatie verzamelen,
waarmee en met wie ze te maken hebben.
Je toont respect voor de manier waarop de hond de wereld
waarneemt, wanneer je hem eerst de kans geeft om jou te
onderzoeken. Op die manier krijgt hij de tijd, eerst kennis
te maken met jou. Wanneer die fase goed verlopen is en je
hem die aai over z’n bol wil geven, benader de hond dan
vanaf de zijkant met je hand. Een hand van boven over de
kop krijgen, betekent voor honden een dominant gebaar.
Onbewust maken wij eigenlijk heel veel dominante
gebaren richting onze honden. Eigenlijk zijn honden dus
heel tolerant om al deze dominante gebaren van ons te
accepteren en te tolereren.

Je kunt heel veel kennis halen uit een cursus die je leert
hoe honden onderling met elkaar communiceren via hun
lichaamstaal. Dan ga je ook leren hoeveel dominante
gebaren je misschien onbewust zelf maakt richting je
hond. En zoals je hebt geleerd wordt een dominante leider
als een slechte leider gezien, vanuit het perspectief van de
hond. Je hond leren kennen, betekent ook een stukje
kennis hebben van zijn waarneming en je hond kunnen
lezen via zijn lichaamstaal. Online kun je hier veel
informatie over vinden.
En natuurlijk kan het niet vaak genoeg benadrukt
worden om aan je kinderen te leren dat honden geen
speelgoed zijn!
Enthousiaste en
druk spelende
kinderen kunnen
voor een hond
zeer bedreigend
overkomen. Nog
steeds gebeuren
er teveel incidenten
tussen honden en
kinderen, omdat
volwassenen niet
hebben begrepen
dat het gedrag van een kind voor een hond beangstigend
kan zijn. Het is erg vervelend als iemand aan je staart of je
oren trekt of zomaar ineens bovenop je duikt. Laat kleine
kinderen niet alleen met honden en leer ze al van jongs af
aan de belangrijkste basis, hoe ze met honden moeten
omgaan.

De kracht van je gedachten
Nu weten we dus dat honden het sterkst waarnemen via
energie en hun zintuigen. Emoties, gevoelens en gedachten
zijn vormen van energie. Ja, zo kan een hond zelfs jouw
gedachten lezen en reageren op de informatie die jij
(onbewust) stuurt via je gedachten. Bij een gedachte
maken we meestal ook een beeld. Dat is het plaatje dat je
hond als informatie oppikt. Stuur dus nooit beelden die
je niet wilt bereiken! Visualiseer de situatie die je wilt
bereiken.
Een voorbeeld: Je loopt met je hond op straat en op een
afstand zie je een mega grote hond aankomen. Je hart
begint al te bonzen en je denkt; oh nee als dit maar geen
vechten wordt… In gedachten zie je al hoe ze elkaar te lijf
gaan. Nu stuur je dus onbewust jouw angst voor wat er zou
kunnen gebeuren naar je hond en dit is nu juist wat je niet
wilt bereiken. Je hond pikt het plaatje op dat jij in je hoofd
haalde van twee vechtende honden en grote kans dat hij
dit interpreteert als: oké we gaan dus zo meteen knokken.
Je wilt bereiken dat ze elkaar gewoon passeren, zonder dat
ze aandacht aan elkaar schenken. Dat moet dus het plaatje
zijn dat je alvast visualiseert. Dan denkt je hond: oké, we
lopen dus gewoon door en ik hoef die andere hond geen
aandacht te geven.
Ik geef toe dat dit heel moeilijk is, want de gewenste
situatie die je visualiseert moet wel overeenkomen met de
energie die de hond van je voelt. Uit ervaring weet ik dat
het moeilijk is om kalm en rustig te blijven als je hond
andere honden heel erg spannend vindt en je te maken

hebt met angst-agressie. De stress die de hond ervaart bij
het passeren van een andere hond is op dat moment
tevens een blokkerende factor. Die informatie die jij wilt
sturen kan moeilijker binnenkomen als een hond in een
situatie erg veel stress ervaart.
Ook al zijn energie en zintuigen het sterkste
communicatiemiddel en het sterkste waarnemingskanaal,
natuurlijk reageren honden ook op onze gesproken taal.
Volgens hondentrainers verstaan honden alleen korte
commando’s, maar ik denk dat honden veel meer van onze
woorden verstaan dan wij denken. Ze horen niet alleen de
klank, ook woorden zijn energie en ieder woord heeft zijn
eigen frequentie. Ze hoeven ook niet ieder woord te
begrijpen, want ze lezen weer de energie van onze
woorden. Daaruit maken ze onze gemoedstoestand op.
Aanleren van commando’s kan echt heel eenvoudig zijn. Je
kunt het woord koppelen op de momenten dat het gedrag
zich spontaan vertoont. Bijvoorbeeld op het moment dat
je ziet dat je hond wil gaan zitten, zeg je het woord “zit”. Als
hij zit, prijs en beloon je hem. Wanneer je dit consequent
doet zal je hond al snel gaan zitten wanneer jij het woord
“zit” zegt. Mijn honden hoeven geen keur aan commando’s
te kennen, maar een aantal basiscommando’s is wel aan te
raden om je hond te leren. Zoals bijvoorbeeld “kom”, “blijf”
en “nee”. Ik noem dit de basiscommando’s om je hond te
behoeden voor onveilige situaties.

Soms kan ‘fout’ aangeleerd gedrag erg moeilijk zijn om te
doorbreken. Wanneer je al deze basisprincipes hebt
ingezet en het niet tot voldoende resultaten leidt, dan kan
het nodig zijn om een hondengedragsdeskundige in te
schakelen. Sommige patronen kunnen diep ingesleten zijn
en vragen een dieper inzicht hoe je deze problematiek kunt
doorbreken.
Zoek naar een gedragsdeskundige die zo veel mogelijk
"trainingsvrij" opvoedt en het natuurlijk gedrag van
honden respecteert.

Hond en begeleider weer beiden gelukkig en
gezond, daar doen we het voor!!!

Tot Slot: Je hond langer gezond
We kennen allemaal wel verhalen over honden die vroeger
gewoon met de pot mee aten en nooit werden
gevaccineerd en met gemak 20 jaar oud werden. Ze werden
ook nauwelijks ziek en van kanker bij honden was alleen in
hele zeldzame gevallen sprake. Tegenwoordig vinden we
een hond van 10 jaar al behoorlijk op leeftijd en een groot
aantal honden haalt deze leeftijd niet eens meer. We zien
klachten en chronische aandoeningen, net als bij mensen,
ook bij honden al op steeds jongere leeftijd ontstaan. Wat is
nou het grote verschil tussen de honden van nu en de
honden van vroeger?

Het grote verschil zit in de leefstijl van nu die een groot
verschil maakt als we die vergelijken met de leefstijl
van jaren geleden. De chemisch/toxische belasting is
voor mensen en dieren enorm toegenomen. Als je een
hond regulier voedt en verzorgt dan komt je hond met
enorm veel chemisch/toxische middelen in aanraking.
Daardoor ontstaat een opeenstapeling van toxische
stoffen. De ene hond is daar gevoeliger voor dan de
andere. Het is voor iedere hond verschillend waar de
grens ligt in wat hij kan ontgiften. Laten we al deze
chemisch/toxische stoffen eens op een rijtje zetten.

1: Slechte kwaliteit voeding
De basis begint natuurlijk bij schoon voedsel, zonder
kunstmatige toevoegingen. Helaas zit er in veel
commerciële hondenvoeding (ook in slechte kwaliteit
vlees) van alles dat valt onder chemisch/toxische stoffen.
Kleurstoffen, smaakversterkers, suiker, medicijnresten en
pesticiden. Sommige honden weigeren zelfs om
kraanwater te drinken. Ze voelen instinctief aan dat het
water uit de kraan chemisch water is en drinken liever uit
een plas of sloot.

2: Anti-vlooien en anti-tekenmiddelen
Dit zijn eigenlijk gewoon pesticiden die absoluut niet veilig
zijn voor je hond! Deze middelen komen in de bloedbaan
en zijn een belasting voor het immuunsysteem, het
zenuwstelsel, het hormoonstelsel en de darmflora. Op de
bijsluiter lees je ook verschillende waarschuwingen die je in
acht moeten nemen. Goed je handen wassen na gebruik
en buiten bereik van kinderen houden. Als het voor
kinderen niet veilig is en het schadelijk is bij aanraking van
de huid, waarom zou het dan wel veilig zijn voor je hond?
Er zijn voldoende natuurlijke alternatieven om je hond vloen tekenvrij te houden.

3: Anti-parasiet en ontwormingsmiddelen
Ook dit zijn chemische middelen waar honden onnodig
mee belast worden. Preventief ontwormen kan namelijk
niet. Je kunt niet iets doden dat er nog niet is. Het werkt
alleen op de dag zelf en doodt alleen de wormen en
parasieten die er op dat moment zijn. Het doodt ook niet
de eitjes die later nog uitkomen. De regel om 4 keer per
jaar honden en katten te ontwormen is in het leven

geroepen door het Ministerie van Volksgezondheid. Nog
niet eens zo zeer voor de dieren, maar om besmettingen
van dier op mens te voorkomen. Alle honden die ik tot nu
toe heb getest en keurig 4 keer per jaar worden ontwormd
met reguliere middelen, zaten vol met wormen en
parasieten. Juist de honden die deze middelen nooit
krijgen, hebben nauwelijks last van worm- of
parasietbesmettingen.
Dat is niet vreemd, want als een hond een gezonde
darmflora heeft, krijgen parasieten weinig kans. Juist door
het gebruiken van chemische ontwormingsmiddelen
vernietig je de darmflora van je hond, waardoor er juist een
overgroei van wormen en parasieten ontstaat. Je hond
loopt dan ook meer risico op een schimmel-, bacterie- of
gistinfectie. Heeft je hond een worm- of parasietbesmetting dan is ook dit prima op te lossen met
natuurlijke middelen/kruidencomplexen. In een bodyscan
kan ik voor je kijken welk middel het meest geschikt is voor
je hond.

4: Medicatie
Soms is er geen andere optie dan medicatie inzetten en
kan medicatie levensreddend zijn of verdere schade
voorkomen. Maar houd wel in je gedachten dat een
regulier dierenarts geen andere middelen heeft om in te
zetten dan chemische medicatie. Daarom geef ik de
voorkeur aan een holistisch dierenarts. Een holistisch
dierenarts zal altijd met je meedenken of er een andere
oplossing is dan chemische medicatie voor de klachten van
je hond. Veel klachten ontstaan juist door een
chemisch/toxische overbelasting en dan kan medicatie

helemaal averechts werken. Om de situatie eerst onder
controle te krijgen, kan medicatie zeker uitkomst bieden,
maar ga daarna altijd op zoek naar andere opties om de
oorzaak van de klachten te kunnen achterhalen. Geef je
hond sowieso altijd een probioticakuur als hij een
antibioticakuur heeft gehad, om zijn goede darmbacteriën
weer aan te vullen.

5: Toxische stoffen in de leefomgeving en
straling
Ongemerkt gebruiken we in ons dagelijks leven enorm veel
stoffen die toxisch zijn voor onze huisdieren. Is je huis een
gezonde leefomgeving voor je hond? Maak nooit gebruik
van chemische luchtverfrissers of chemische geurkaarsen.
Vermijdt ook chemische schoonmaakmiddelen op
oppervlakten waar je hond mee in contact komt. Wij lopen
vaak op sokken of schoenen, maar je hond loopt eigenlijk
altijd op ‘blote voeten’. Via de voetzolen komt je hond dus in
contact met de schoonmaakmiddelen waar jij de vloer mee
dweilt. Deze stoffen komen in de bloedbaan terecht. Alles
wat je hond inademt of waar hij mee in contact komt
via de vacht of de voetzolen, komt in de bloedbaan terecht
en is een aanslag op het immuunsysteem, het
hormoonstelsel en het zenuwstelsel. Zorg voor voldoende
zuurstof in je huis door goed te ventileren en laat je hond
zoveel mogelijk (als het weer het toelaat) in de buitenlucht.
Straling is niet meer te vermijden en is overal, maar dieren
zijn hier gevoeliger voor dan mensen, omdat ze meer
frequenties waarnemen. Chlorella (groene algen) werkt als
protector tegen straling en is tevens een goede ontgifter en
een aanvulling voor de dagelijkse voedingsstoffen.

6: Vaccinaties
Nog steeds zie ik honden die jaarlijks gevaccineerd
worden. Dit is absoluut niet nodig! De meeste vaccinaties
tegen de belangrijkste hondenziektes werken zo goed dat
ze makkelijk 5 tot 7 jaar werkzaam blijven. Sommige
vaccinaties blijken zelfs levenslang te werken. Ook het
jaarlijks vaccineren is weer in het leven geroepen door het
Ministerie van Volksgezondheid. Gelukkig is er
tegenwoordig de optie van een titerbepaling. Hierbij kijkt
de dierenarts via een druppel bloed of je hond nog
antistoffen heeft tegen bepaalde hondenziektes en heel
vaak is dat het geval en kunnen vaccinaties wel 3 tot 5 jaar
worden uitgesteld. Je krijgt dan een bewijs van de
titerbepaling in het vaccinatieboekje en met dit bewijs is je
hond gewoon welkom op de hondenschool of in het
dierenpension. Goede en betrouwbare informatie over het
vaccineren van honden vind je op de website van
hondenvaccinatie.nl
Dit alles bij elkaar opgeteld, maakt dat veel honden
toxisch overbelast zijn. Dit kan leiden tot allerlei
klachten zoals:
Allergieën
Huidklachten/jeuk
Voedselintoleranties
Darmklachten
Gewrichtsaandoeningen
Lever- en nierbeschadiging
Zenuwaandoeningen
Gedragsstoornissen

Een enkele keer komt het voor dat een hond zo zwaar
toxisch overbelast is dat de messenger RNA moleculen
niet goed meer functioneren. Dit molecuul moet informatie
overdragen die is opgeslagen in het DNA en overbrengen
naar alle cellen en weefsels en moet ook de enzymen
activeren die nodig zijn om eiwitten te kunnen verwerken.
Messenger RNA zorgt ervoor dat alle functies in het
lichaam kunnen worden uitgevoerd en weefsel kan
herstellen en groeien. Als de messenger RNA moleculen
beschadigd zijn bij een hond dan heb je dus echt een
probleem. Dit zijn honden die zelfs geen enkele vleessoort
meer kunnen verdragen, omdat ze een eiwitstofwisselingsstoornis hebben ontwikkeld.
Ik heb dit voornamelijk gezien bij de vele ex-straathonden
die ik heb getest. Daar is ook weer een logische verklaring
voor. Als deze honden worden gered van de straat en bij
een opvang-organisatie binnenkomen dan worden ze in
een zeer korte tijd gebombardeerd met chemische
middelen. In een paar dagen tijd worden ze ontwormd,
ontvlood en gevaccineerd. Soms hebben ze ook nog
medicatie of een operatie nodig. Dit kan een fysiek
verzwakt hondenlichaam vaak niet verwerken. Daarbij
komt ook nog eens dat deze honden vaak getraumatiseerd
zijn en de nieuwe omgeving in een opvang een stressvolle
ervaring is voor de hond. Eigenlijk zouden deze honden
de eerste dagen met rust gelaten moeten worden. Het
bieden van een veilige slaapplaats en eten en drinken is
meer dan genoeg. Hopelijk komt er bij opvang-organisaties
ook meer bewustzijn over dit onderwerp.

Breng je hond in balans met
Bioresonantie
Alle factoren van chemisch/toxische belasting worden
gescand in een bioresonantietest voor je hond. Het is
tevens mogelijk om te testen of er bij je hond
voedselintoleranties of voedingstekorten spelen.
Daarnaast test ik op parasietbelasting en emotionele en
mentale stressfactoren. Aan de hand van de
uitkomst van deze complete bodyscan, kan er een
behandelplan op maat gemaakt worden en test ik ook
producten voor je uit, waar je hond mee geholpen zou
kunnen worden. Ik beschik over een zeer uitgebreide
database van kruiden(complexen), homeopathische
middelen, essentiële oliën, remedies en supplementen.
Ik hoop dat ik je met deze informatie heb geholpen, in wat
je zelf kunt doen om je hond een gezond en stressvrij leven
te geven. Wil je meer informatie over wat een
bioresonantietest voor jouw hond zou kunnen betekenen
of heb je vragen m.b.t. al deze informatie? Dan mag je
altijd vrijblijvend contact met me opnemen. Voor nu wens
ik je heel veel succes om alle tips in de praktijk te gaan
brengen!
Gezonde HarteGroet,
Mariëlla Alberts
Holistic Dog Healing
Grote Kerkstraat 57
4261 BC Wijk en Aalburg
Tel: 06-13 705 844
www.holisticdoghealing.nl

Bronnen, Boeken en Websites
*Robert Smiessing - Alternatieve Diergeneeskunde
Huisdierendokter.nl
*Tannetje Koning - Voer voor carnivoren
*www.dierbewust.nl
*Opleiding - Energetisch Diertherapeut
*Opleiding - Energetische Diertherapeut,
Specialisatie
*Linda Tellington-Jones Getting in TTouch with your Dog
*Cursus - Inside the Dogs Mind
*Cursus - Canine Communication and Body
Language
*Cursus - Lori Spanga, Animal Energy Healing
*Cursus - Lori Spagna, Animal Communication
*Opleiding - Homeopathie voor Dieren

