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Hartscontact maken met je (huis)dier 
Het maken van hartscontact is een mooie en makkelijke methode om de relatie 
met je dier te verdiepen. Tijdens dit contact laat je jouw liefdevolle energie door 
het lichaam van je dier stromen.  
 

Wanneer maak je hartscontact? 
Deze methode kan je toepassen met verschillende redenen:  
- om je dier te kalmeren wanneer hij of zij angstig is 
- om liefde te laten voelen aan je dier 
- om de energie bij je dier makkelijker te laten stromen bij blokkades 
- om de energie bij je dier rustiger te laten stromen bij onrust in het lijf 
- om simpelweg een heerlijk rustgevend en intiem moment samen te beleven! 

 

Wanneer is het beter om géén hartscontact te maken? 
Zolang je met de juiste intentie – vanuit liefde voor je dier – met deze oefening 
aan de slag gaat, kan je niets fout doen en kan het geen kwaad. Let wel: dieren 
voelen ons heel goed aan. Daarom is het beter om deze oefening niet te doen als 
je bijvoorbeeld heel verdrietig of boos bent, als je ziek bent of last hebt van 
overheersende lichamelijke pijnen. Dit om te voorkomen dat je je dier belast met 
deze emoties en/of klachten. Hartstcontact maken doe je vooral vanuit een 
gevoel van liefde en geluk! 
 

Frequentie 
Doe vooral waar jij je goed bij voelt! Als je deze oefening doet om de relatie met je 
dier te verdiepen of om jouw dier te helpen kalmeren bij angst, dan raad ik aan om 
minstens twee keer per week hartstcontact te maken. Zodra je het vaker doet, zal 
je merken dat het steeds makkelijker gaat. Het beste is natuurlijk om je volledige 
aandacht aan het dier te schenken, maar zelf merk ik dat het soms automatisch 
plaatsvindt, wanneer ik een film zit te kijken en de poes op mijn schoot ligt, 
bijvoorbeeld.  
 

Aan de slag! 
Op de volgende pagina leg ik stap voor stap uit hoe je hartscontact maakt. Ik wens 
jou en jouw dier(en) een mooie, liefdevolle ervaring toe. Veel plezier! 
 
Liefs, 

 
 
Linda. 
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Stap voor stap hartscontact maken: 

❖ Ga zitten met je voeten plat op de grond, sluit je ogen en ontspan. Laat je 
zorgen los en kalmeer je gedachten. Deze tijd is helemaal voor jou en jouw dier 
en verder heb je voor nu geen andere verplichtingen. 
 

❖ Haal een paar keer diep adem in en adem volledig uit.  
 

❖ Zodra je je ontspannen voelt, denk dan aan iets waarvan je heel gelukkig 
wordt. Een herinnering, een fantasie; iets waardoor je intens geluk voelt en 
waarvan er spontaan een glimlach op je gezicht verschijnt! 
 

❖ Als je dat geluk in je lichaam kan voelen, ga dan bij jouw dier zitten of roep hem 

of haar bij je.  
 

❖ Leg je linkerhand op het hoofd, de nek of borst van je dier en je rechterhand in 
de buurt van de staart. Dit kan op het dier zelf, dus de handen direct op de 
vacht of huid (in rust, dus aai of kriebel niet), of een paar centimeter van de 
huid/vacht af.  
 

❖ Open in gedachte je hart; fantaseer of visualiseer dat vanuit dat gevoel van 
intens geluk, liefdevolle energie vanuit je hart door je linkerarm en linkerhand 
stroomt. Geef deze energie in gedachte een groene kleur. 
 

❖ Stel je maar voor dat die groene, liefdevolle energie vol geluk zo je hand verlaat 
en bij jouw dier in de hoofd- of borststreek naar binnen stroomt.  
 

❖ Laat het rustig en kalm door het lichaam van jouw dier stromen. Visualiseer 
het, fantaseer het, voel het. Ook al voel je niets; het werkt. 
 

❖ Eenmaal aan het einde van het lichaam van jouw dier, neem je de energie weer 
op via je rechterhand en stroomt het weer richting je hart. Zo maak je er een 
‘gesloten circuit’ van.  
 

❖ Geniet van dit moment. Laat het stromen, blijf rustig ademen en merk op of je 
er iets van voelt. Warme of tintelende handen misschien? Rust, ontspanning? 
En kijk ook naar de reactie van je dier, kan je iets aan hem of haar merken? 
 

❖ Jouw dier kan zelf bepalen wanneer het voldoende is. Hij of zij zal dan opstaan 
en weglopen. Dat is prima, dat is dan ook het moment dat je stopt. Of 

natuurlijk wanneer je zelf denkt dat het voldoende is geweest. Je kan daarin 
niets fout doen; volg gewoon je gevoel! 
 

❖ Haal je handen weg en bedank je dier voor het fijne moment samen. Haal nog 
eens diep adem, blijf nog even nagenieten van het ontspannen moment of ga 
gerust verder met je dag!  
 

❖ Het is altijd goed om voldoende water te drinken en zorg ook dat er voor je 
dier altijd vers water klaarstaat. 
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Contactgegevens 
Linda Vis Dierencommunicatie 
+31 6 – 413 797 23 
linda@lindavis.nl 

www.lindavis.nl 

Facebook: www.facebook.com/LVdierencommunicatie 

 
IBAN: NL48 RABO 0135 3354 34 

Partita IVA: 02823250184 


