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Hoor hele leven houdt ze ol biizonder veel von
dieren. ln hoor verschillende werkzoomheden
spelen dieren ook regelmotig een rol. Met hoor
boek over krochtdieren wil Petro Stom loten zien
dot we onvoorwoordeliike lieÍde von dieren kunnen
leren, dot ze hun wijsheid delen en ons geesteliik
kunnen begeleiden. Bovendien hoopt ze doi hei
bo€k biidroogt oon meer respect voor dieren en ol
het leven op onze ploneet.

uitgever wist ik det Petn bezig was met
een boek over sterren en sterrenbewustIs

zijn (interessantl), màartoen kreeg ik
een bericht dat ze gÍaag een boek over

kachtdieren wilde schrijven.Ik hoefde nier lang na
te denken, r nanoseconde. denk ik. wanr ik was
meteen enthousiast. En heus, nier voor niets, zo

bleek Ioen ikher manuscÍipt onwing- Even in het
kort de voorgeschi edenis: " Ik zat verboven de Aarde,
draÍ waar ik overzicht heb. de drngen berer begrijp
en me lichrervoel- Maar toen werd ik onverwaót
naarbeneden gehàald! Ikplaàlie mer mijn vriend
Roberr overkrachrdieren-..Toen hij een foro sruurde
van een ïaafmeteen stukje tekst erbij, besefre ik
hoeveel lekst over krachtdieren wordt gekopièerd.
Het liet me niet meeÍ los, want ik dachr: ik heb
nieuwe infoÍmatie over dieren vanuit de homeopathie en ookvanuit conract met het diercollectief
en bovendienkan ikeigen dierenfoto's en coJlages
maken... Binnen drie dagen had ik een opzer klaàÍ

Wegwas ikuirde srerren... op mÍn poorjes geland
op de Aardel"Voor Petra zijn krachtdieren geen
totaàl nièuw onderwerp, want op veBchillende tarotkaarten staan dieren (zie haarboek'Pyrhia, de hoge-

pdesteies - symboliek en mythologie in de taïot),

veleEgyptischegodenhebben(deels)eendierengedaanre (zie'lsis en de 14 sleutels totheelwording
en de'Isis mysteriekaa en') en ook mer de Mean
worden verschillende dieÍen geassocieerd (zie'ln
hetlichtvan de Maan'en'De Maan,66 mystieke
kaanen vooÍ bewustwording). Ook i n haar dagelijkse
pnktijkwerkt ze met dieren: "ln astrologieconsulten
komen steïrenbeelden envaste steÍÍenvooÍ die zijn
verbonden me! een dier, Denk aan het sterenbeeld
Leeuw, de sterÀcyone in her srerrenbeeld Stier, etc,
Op rarotkaarten en in mythen spelen diereneen ro1.
Bovendien werk ik als klas siek h omeopaat onder
andere metdierremediè§ - darwas al!rd al een favoriet onderwerp binnen dar vak. De overeenkomsr in
al mijn boeken en in mtn werkzaemheden komtook
bij dir boek over krachrdieren weeï terug:hei gaar
om (zel0bewustwording, eigenheid en vrijheid."

RÀAF
Ieder mens heefr zijn hele leven een ofrwee krechr,
dieren bij zich. De energie var je krachrdier resoneen met je basisenergie, waarin ie keuzes en ervaringen liggen opgeslagen. Als je leerr over ofje

verbindt met je krachtdier, begrijp je jezelf berer, ken
jejouw krrchten en valkurlen, weerje rl elke energre
joukan begeleidenen hel€nalsjeuil balans bent. Op
de omslag van Petrat boek pijkt een raai "lk ben
altlj d gek geweest op zowel echte als myrhische
raven, schreefereen verhaal over (zie mijn rllereer-

steboek,'Dood stroom'), heb zel ís mijn eersre kind
loey Raven genoemd. Ikben klassiek homeopeai en
was gefascineerd dooï de nieuwe vogelmiddelen die
rond 2oo4 werden geïntroduceerd. Vooral Raaf resoneerde;ik was alleen bang dat ik geen objecrieveblik
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riesvan de dierenwereld te duiken. ook in tijden dat
ik dingen doorzie, maarhet nierkaruiten omdar ik
weet dat directe communicatie Uuiso geen meer'
waarde zal brengen, voelt Lynx als een sreun.lnnerlikweten geeftwijsheid, màer ookeenzaamheid. De
aanwezigheid van Lynxhelpt me om onafhankelrk
en in mijn centrum teblijven, mijn eigen vrijheid en
ruimte tebeweken en ook rustte nemen, Met de
energie vrn Lyn). kJn ik makkelijke- een diep jnneF
lijkweten omzetten in een indirccte stÍoom naar
buiren toe:via beelden ofschrijven. Daarin kan ik
verschillende lagen verwerken, die op verschillende
bewustzijnsniveaus door anderen kunnen worden
opgepikr... ofniel: Wàr mysterie i§ \,ooï de een, i§
weten voor de ander. L)mx leert:spreken isinde ene
5irurrie TilveÍ, m;rr zwijgen in een àndere situatie

goudl'

VERNIEUWEND EN DIEPGAAND
Zoals Petn al eeider eangaí ziejeveelel dezelfde tek'
sten over k rachtdie ren opduiken. Nrruurliik ziter
een basisenergie

ir

ieder krachtdier, maàÍ er is nog

veel meer over te veftellen: "M ijn boek

had naar mezelí Maar roen ik bij een homeopaar
onvelwàcht de Émedie Ràaf kreeg voorgeschreven
in 2006, voelde het alsofdit mÍn leven redde:na 2o
j aar werd ik niet meer gillerd wakkeÍ, omdar ik eindelijk geen geesren ofdonkere vormen meer zag.
Bovendien herwon ik mijn levenskrachrweer, IIadat
ikhad gebalanceerd op het randje van de dood. Raaf

heeft te maken metmagie, vliegen doorverschillende dimensies, vrijheid, kracht en onaÍhankelÍkheid.meàroo} mer her (moeren)beschermen van je
identitèit ofje grenzen, het ewaren van licht en
donker, her spanningsveld waarin je jezelf staande
moet houden- Ràafis mij heilig dus en vergezehme
op geesrelijke reizen.lk heb her àls remedie nrer
meer nodig gehad, omdat ik van mijnklachtenwas
genezen. Hetgelijke geneest het gelUksoonige is de
hoofdÍegel in dehomeopathie en dat is ook met
berekking ror krachrdieren heel herkenbaar. Omdat
Raafresoneeft met mijn basiseneÍgie in dir leven, zal
ik het meteen weten als ik wel weerheling nodig heb

is

heel ver

nieuwend, omdat ik zowel informatie via meditatie
à1s uit energetische verbindingen heb verkreger en
beschreven. Na mrn eigen bevindingen en de reacties van mensen die ikliet lezen over hun krechtdier
weei ik dat mijn boekvernieuwend en diepgaand is
en de essentie van het krachtdiervanuit verschillende lagen beschrij fr. Ik ben zo dankbaarvoor de
samenwerking mer de diercollectieven, voel zo veel
respect."

Ruim anderh alfjaar deed Ietra onderzoek. De informatie overhet krachtdier kwàm rothaar via meditades-Ze steldezich in op het desbetreffende diercolle(rieÍen lier hàar hànd een uuÍ lang opschrijven

op dat vlÀkl'

SPREKEN IS ZILVER
Behalve de een of tr,vee krachrdieren

diejejouwhele

leven vergezellen, kunje ooktijdelijk een krachrdler
hebben, een hulpdier dat je bij staar i n een moeilijke
periode of wanreer ie op een bepàald vlak steun kunt

gebruiken.Sinds Petrabegon te schrijven aan dir
boek heeft zeverbinding met Lynxr"lk droomde van
hem en ik zag darals het startsein voor her boek. Hij
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wat ze zag, hoorde, voelde en eïvoeÍ. "Darwerkie

wonderlijk

goed I Het geestesdier verscheen en

het

voelde àls een sàmenwerkingl' Daamaast heeft ze
vàn àlle 66 dieren de homeoprlhirche remedie
besreld. Per dier hebben zij en haar parnerBryan er
(minimeàl) een week làng op geslapen. Drpím prouing
heet dat. "Onze dromen waren kenmerkendvoorhet
dier en heb ik opgenomen in het boek. Daamaasr

ginglksteeds meerdeenergievanhetdiervoelenen
soms zelfs

uitleveÍlNa

de ee$te nachrop

Gierbij-

voorbeeld, werd ik tdest wakker en heb ik de hele
dag tegen tranen gevochren, omdat ik bezigwes met
verlies en de dood. Larer op de dag begreep ikwel dat

ikjuist

deze energievan iemand oppikte. Bij

Tijger

vroeg ik mijn partner op de derde dag:'lkben veel

boos,hè1']adusl Ikwaswóestzelfsl Hadbeeldenvan
iemands kop erafmeppen àls hijme irrireerdel Tsja,
er werd iets aangeraakt in mijzelf en dat werd hierdoor tij delijk versrerkr. MÀàr her maakre me ook duidelijk welke gigànrsche eneÍgie er in Tijger huist.
Daarnaast heb ik infoÍmatie gezocht over her dier
zelí zoals fysieke kenmerken engedrag, over her dier
in de mythologie en de hemelse vadant. Bij Zwaàn
bijvoorbeeld is dathet sterrenbeeld Cygnusl'

óó DIEREN
Het boek begint metAap en eindigt met Zwaàn.
Daartussen pesseerteen bont gezelschap de rei.ue,
soms exotisch, soms oerhollànds, maarherblijft een
kleine selectie bewoners uit her dierenrijk. Hoe is
deze selectie gemaakrl Perrar"lkheb een lijsr
gemaaktvan dierendie jn me opkwamen, die een
duidelijk archetypisch beeld hebben ofme aenspre-
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ken. Ookdieren die bij lgyprische goden horen en
op tarotkaaften siaen heb

ikerop gezet.Tothet eind

heb ik een plek opengehouden voor een dieï dai zichzelfkwam melden. Zo had ik lJsvogel nier op de lrsr
sta:n en de homeopathis(he remedle ervàn nier adnges.haft.Toen ik op een middaginAlmere naar een

gebiedgingomdewittereigerlefotograferenkwam
er een ijsvogel voor me zitren I Wel den mi nuten
langzarhij dichtbij,vingzelfseenvisjetussendoor,
enikkonalle Íoto's maken die ikwilde. Usvogel
meldde zich en netuurlUk staarhij in her boek.
Kàmeel kwàm via een klÀnr:ze venelde hoe bijzonder ze zijn. Ik Iwij felde. Ze stuuÍde me een foto.Ik
zette Kameel op de lijst, het een na 1ae6re dierwaaraan ikwerkte. De ee6te dag dat ik bezig was met
Kameel, was ik bij vrienden inTilbuig. We gingen
ergens eten. Toen we uit het restaurant liepen zÀg ik
hetlogo,datgrootopdezonweringwas geprinr:drie
kàmelen! Dan weerie:je zit al in de energielNeus'
hoom wilde ik eÍ wel in bijvooÈeeld, maar ik kon er
geen remedie van vinden. Kraai wilde ik er ook in,
maar Raafen lkster waren er al. Wordt veIvolgd
dus...Ik heb dieren gekozenvan over de hele wereld.
Ook alleeft een dier hier niet, we kennen hetwel vie
mythen, religie, eÍbeeldingen, vakanties, etc. Bij
Tijger besefte ik dat erwaÀrschijnlrk weinig Nederlanders rUn mel Trjger àls krachrdier. Misschien
eerderals ze een Indonesische echtergrond hebben-.Zo ook mer]àguar, die hoort meer b, de Zuid'Ameri'
keense bevolkrng. marr ik ken ook mensen dre bij
voorbeeld rn Peru hebóen geleeÍd en làguar als
kràchtd:er hebben. Op zich zijn eÍ geen grenzen. zrjn
tijd en plaats geen obstakel voor spiri!. Ik kan mewel
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voorstellen datjeminstens één hulpdier hebt dat
werkelijk injouw omgevlng is te vinden:'
O

LIFANT, EEKHOORN, GIER.,.

olifant bracht Petra totaal onven Tacht grote ontroerrng: lk ging zrtter om re medil."ren. slelde me in oP
Olifanr... en ikbegon spontaan te huilenl Bij 7.wa2n
had ik dat ook. maar dat kwàm omdar ikvoelde dat
verdriet, rouw en releurstelling een deei van Zwaan
zijÍ. Bij Olifant voelde ik zelf ontroerirg. Wolf bracht
vee irl:cL op her gebied van de diepgang diej.
moet hebben, het constante werken aan zelfbewust
zijn (vooral op schadulvstukken) dat nodig is,omdat
ander, wolfjou regeert ]emoers(err zijnrlsje
krachtdier Wolf is! Ik schreefop rijdens de mediratiei
Wolf is niervoorwatjes, die gaat niet voor dunne
laagjes, maartot op het bot:'

Op een ochrendhadPetra ineens grote opruimdrang.
Ze wilde eigenlijk gaan schrijven, maar in plaars
daarvan haalde ze haarhele werkkamer overhoop:
ieder hoekle moe<t schoon en elk laa r e weÍd uilgemest, Ondertussen zocht ze nàar een kistje, rende de
trap op en aí gooidepapieren weg. Op enneer, druk,
druk... ook in haarhoofd was het cheotlsch dmk,
echt onplezierig. Toen ze voor de zoveelstekeer de
trap oprendemoest ze ineens lachen:"Ikzag mezelf
als ae mythische eekhoorn Raratoskdie op en neer
rent over de Levensboom: ik was bezig met Eek-

hooml"
ze heefr iers mer vale gieren, maar tothaarverbazing
was het Condor die haar dagenlangvergezelde, die
achter haarwas en haaÍ beschermende donkere vleugels omhaarheen sloeg. "De eersre avond datikmet
condor bezig was, gafik een workshop op een plek
met muurschildednger van woestijn en gieren.Ik

reedlaat in de avond twee uur rerng naar huis. Even
dachr ik je komr me niet halen hè, want ik heb nog
veel ie doen I Maar het voelde als bescherming, vooral
tijdens de terugweg, toen ik eigenlijk te moewas om

màar zulke opmerkelijke, positieve veranderingen
waren. Hij is nog jong, maar het bevestigde mij dàt
lox Vo( rsl Hil herkent /i.hze I voo'driel,wàrI rn
Vos. Joey herkent

zichzelfookgrotendeels in Raal

Dar maakr ons beide een

Raaf

haha, de andere

helft

\rn mi.rnge/lnkànonsrierr rjdbi houden \ ezijn
altijdvier stappen verder door een snellegeest, doorziendingen en kunnen meesrerlijkzijn op positief
en negatief gebied... Ien famillevan íickÍersl
Dirverhaalvan Petrabrachr me op de vlaàg ofkrachtdierenookmetelkaarkurnensamenwerken.onderling contafi hebben. len rol spelen in de re1àtie die
mensen met elkaarhebben. Petra denktvan wel:
"Hethangi samen metzieleneIva ngen en karakteÍ
ook naiuurlijk, want daar pastje krachtdierbij. lk
heb bij de algemene beschnjving ook steeds vermeld
1re' is'e'( om
wat de vijrndeq \ Jn dàr dleï zrjn. war t
wellicht rekening mee te houden, ookvanult het
krachrdierperspectief Raven en Wolven werken

zo'r e1Íd te rijdenl'

samen, kraaiachtigen herkennen elkaar meteen,
maar een Kàten een Muis of een Stoksraafij e en een

de krachrdieren var fàmilieleden of
vrienden kenr, krijg je meer begrip en respecrvoor
elkear. Snapje waarom die ander soms zus oÍ zo reageert. roeite neeÍt met bepaÀlde d'ngen e r jr i.r
sterkis in andere dingen. De zonenvan ?etraheten
jaar). "Tsja, zij hebbeÍ
Joey Raver (22jaar) en lox (18
hun dieral inhun naamgekregen. Foxherkende ik
in Vos na mijn eigen meditatie toen vielen er vele
kwarrjes, vooÍal in wat ik in hoofdlerrers bij Vos
schÍeel DE GROTE VERDWIINTRUCI Ik heb zelf de

Adelaar zullen waarschinlijk ongelijkwaardigheid
in de relatie herkennen. spiít is delevenskrachr,
een deel van hetAl, maar inje ziel liggen keuzes en
ervàringen opgeslagen, war zich uir in karakleren
zich kan gaan vormer als ego. Daardoorkunnen
spanningen ontstaan, ook in conracten met anderen.
In principe kan iedereen van elkaarleren zolang er
respect 1s voor ieders individu. Alsjeje bewust b""nt
vanje krachtdier kan dathelpen hier zicht in en
begrip voorte hebben. Niet als een excuus (ik ben
nou eenmaal een Leeuw dus ikbrul), màar om begrip
en rcspect voor elkaar re kd.jgen en te werken aan

Wanneerje

remedie Vos genomen, omdat ik me zeer goed voelde
in die energie. Ik gaf het ook aan lox en al de volgende dagviel mijn mondopen, omdat ersubtiele,

jezelfl'

\

Ieder hoofdstuk besraat uir de onderdelen: algemeen,

myrhologie, kosmisch en natuurlijk her kràchtdier
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(vanuit de mens beschreven die dir krachrdier 'is').
Bij het onderdeel krachtdier staan ook adviezen en
valkuilen, droomthema's en een uitges(hreven

kunt naruurlijk lezen oveÍ je krachtdieÍ en
leren overjezell Ofje kunr her hele boek lezen en
ewaren watwelk dier met je doetof waàdn je jezelf
droom.

Je

het meest herkent. Als er een dier opje pàdblijft ver'
schijnen ofinjedromen komr, kun je lezen waar dat

voor staat. Een dierwaawoorje bangbent ofwaaraan
je zelfs een hekel hebt, kànje bewusr maken van een
schaduwrtuk injezelí Íe \unt ook rn de beschrijvingen iemànd herkennen en dituitwisselen mer die
',

EEN LEVEN LANG
Petra is nog lang niet klaar met kGchtdieren: "Sàmen
met Bryàn ben ik al een rijd beTigom kràchtdler.

kàarren te maken. Die komen in het najaarvàn 20r7
uit. Erkomt eenjaàrcursus, waain aldeze dieren aan
de orde komen, we tnncereizen gaÀn maken ondeÍ
begeleiding vàn Roberrs mu/:eL, werken mer
homeopathische remedies om zo ook op €en andere
manier in de energie van een dier te komen. Ir is

steedseenblokastrologieindejaarcursus,zodarje
levens-en zielenlessen vànuit je horoscoop lee
begrijpen en we gaan praktische of creatieve dingen
doen die bi het thema ofde dieren van die dag
passen.Ik heb ook al een lijstmet dieren voorhet
volgendeboek."

Het is duidelijk: PetÍa houdr brzonder veel ven
dieren. Er komt ook een pijnlijk herinneringnaar
boven: "Op mijn r4e oí r5ekeek ik w en zag hoe een
koewerd geëlektrocuteerd. I k wes in shock, sloeg op
de wenrefldenaarmijn kamer,Vlees eten wasvoor
mjj klaarvanafdet moment! Later wàs ikonder
andere ook acdef voor organisaiies tegen dierproeven. Waarom denken mensen niet Ea overwat ze
eten, wat ze gebruiken? Zelfs de Aarde lijdr onder de
gevolgen van de vleesindustne. Indusrne... er rs geen
Íespect, geen waardigheid... En darrerwijl dieren

juisrje hankunnen openen,je blij maken en ronen
hoeje vànuir ons.huld rÍouw kunl zijn arnje eigen
naruur. Onvoorwaardelijke liefde kun nen we leÍen
van onze kiÍderen, màar ook van dieren. Het was
èxÍa motivatievoorme om dit boekte schdjveÍ,
hen recht te doen, en ikhoop dat hei bijdraagr aen
bewustwording en respect voor alle leven op de
planeet, in ditgeval vooral ookvoor dieren - in hun
rysieke én ir hun onsto ffelijke vorm l"
In hetlicht van de Maan
De Maan - 66 mystieke kaaÍen voor

bewustwording
Isis en de 14 sleurels ror heelwording

his mysredekaarren
B7thia, de
De

hogep esteres

sierrenpas
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