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Mieke Zcnner:'Je kunt
m€er bettkenen voor
dieren in ie omgeving.'
door Betty Bskdam
HAAKSBERGEN ,,Praten rnet

dieren

kan iedereen leren", beweert dierentolk Mieke Zomer (46). ,,Daar
is niets zweverigs bii." Het aangeboren vermogÊn tot intuïtie en telepathie is verwaarloosd geraakt in
ons haastige bestaan. Themacentrum De Zomerhof biedt onder
meer cursussen waarin mensen,
door middel van oefeningen, deze
\€rmogens leren activeren.
,,fe moet wei geloven dat er meer
is tussen hemel en aarde. En er

aan

\llorkshops en cursussen De Zomerhcf
ïhemacentrum De Zomerhof biedt verschitlende cursussen en
workshops aan, zowel voor volwassen als kinderen in verschillende leeftiidscategcrieën. Een greep uit het aanbod:
- babyffuísteren (intuïtief en telepathisch leren communiceren
met kinderen ionger dan 5 iaar)

- Kraclítkind? Prachtkind! (voor basisschoolkinderen uit groep 3, 4

-

en 5. Samen met dieren wordt gewerkt aan vergroten van zelfuertrouwen en sociale vaardigheden)

Standing Strong (voor klas 1 en 2 van her voortg€zet onderwijs.
In samenwerking met dieren worden sociale vaardigheden, asser-

tiviteit en zelfi'ertrouwen vergroot)

Alle Ballast Overboord (Bevrijd raken van in de ieugd overgelever4e patronen, waarbij eyeneens daaruit voortkomend overgewicht

kan worden gelost)
Voor meer informatie: tel. o53-4Z8z8tZ/o6-rzSSZz46 of de websites
www.dezomerhof nl en www.miekezomer.nl

mag geen boodschappenlijstje in
je hooftl eitten met van alles wat
je nog moet doen. Pas in een toestand van volledige rust kun je praten met dieren."
]aren geleden zou ze hier zelfhartelijk om hebben gelachen. Mensen, die zich met dat soort dingen
bezig hielden, vond ze maar zielig.
Ze hadden het niet gemaakt in de
maatschappij en gingen dan maar
op de spirituele toer. Mieke Zomer

werkte destijds

in de zakelijke

dienstverlening, maakte zieh druk
om aandelenkoersen en aanver-

wante cijfertjes. ,,Mijn hart lag
toen in die wereld, maar het is opgeschr:ven. Ik ben mijn harr gevolgd."

Die ommekeer voltrok zieh ruim
zeven jaar geleden na een cursus

Silva Mind Control. ,,Kwam ik
daar aanz-etten als aandeienkoper.
Met het volk daar had ik helemaal

niets. Maar aan het eind van de
vierde dag zag ik het lieht."
Vcor een oe{bning kreeg Mieke Zomer een naam, geboortedatum en

woonplaats opgegev€n. De informatie, die vervolgens bij haar binn€n kwam, bleek te kioppen als

een bus. Ze kon de onbekende
vroulv in kwestie helemaai beschrijven. Zowel haar uiterlijke

Themacentrum De Zomerhof biedt ook wandelen met e:els en mediteren

mct ezels aan.
komen wat er omgaat in het dier."
Er ontstond een ware run. Aanvra-

Dierentolk Mieke Zomer:
'Praten met dieren kan
iedereen leren.'

kenmerken als lichamelijke problemen.

,,ik u'as verbijsterd. Wat was er

aan de hand, dat ik dit kon?" In eu-

forische stemming ging ze huisivaarts. Maar wie moest ze het vertellen? Ze kwam immers uit een

heel andere rvereld. ,,Via internet
kwam ik met iemand in conact
die kon praten met dieren. Mijn
hele leven heb ik al iets met dieren. ik dacht: als het mij met men.
sen zo goed lukt, dan wil ik dat
ook met dieren proberen."

Voor mensen wier huisdier gedragsproblemen heeft of die hun
dier beter willen leren begrijpen.
Zomer tuned in op een betreffend
dier, waarvan ze alleen de naam,
woonplaats en eventueel getroortedatum nodig heefi.
,,lk begin met het stellen van een
aantal concrete i.ragen, zoals 'Wat

is de kleur van je

voerbak?'

oí

'l-ioeveel mensen wonen er bij je
in huis?'. Als check of ik wel op

mogens bleven grceien. Na een
paar jaar ervaring opdoen vond ze

het juiste dier ben ingetuned. Met
de feedback, die ik krijg van de begeleider, kan ik de anrwoorden r,'erifiëren. Als ze kloppen, ga ik over

dierconsulten.

op andere vragen om erachter te

Haar intuïtie en telepathische ver-

de tiid rijp voor

gers kwamen op eer wachtlijst te
staan. ,,lk moest zot'eel mensen teleursteilen. Het leek me cen beter
idee onr hen zelf te leren praten
met dieren." En zo startte ze haar

cursus 'Brontaal van de dieren',
waarmee ze aanvankelijk rondtrok
door het land.

Vorig jaar streek ze neer in een
woonboerderijtje aan de Oude Enschedeserveg, nog net op Haaksbergs grondgebied. Met het Buur-

serzand in de achtenuin. Maar ze
is op zoek naar een nieurv onderkomen, het liefst wat buitenaf gelegen. ,,Per r juli moeten rve hier namelijk rveg. Een huis of boerderij-

Mieke Zomer deelt ha
verschillende cuÍsuss€

den, kippen en
allen een

ro1

achr

spelen

i

gebeuren. lv{editatie,
lemaal leeg te make:
belangrijke plaats in r

hof

tje, huur of koop, dat maakt niet
uit."

,,Niets n-roeilijks hoor
een meditatieruimte,

Enschedesciveg
deelt ze het erlmet een paar hon-

bankje, als

Aan de Oude

ren kun je ook gel
je aan l

