
De verhaal lijn  
 

Doel van een reading is tot een heldere verhaal lijn te komen.  
waarin je de zaken die je eerder hebt gelezen gevoeld en waargenomen om kunt zetten in 
een helder en duidelijk samenvatting. 
 
Eerst lees je in de volgorde die je hebt geleerd: het lezen van de roos en het thema in het 
centrum van de bloem. 
Daarna kun je de aura en aansluitend de Chakra’s gaan lezen,  
Vorige levens is een optie die je gebruikt als je waarneemt dat ze erg aanwezig zijn. 
 
Elk gebied dat je leest, geeft een andere ingang, maar allemaal vertellen ze (over) hetzelfde 
thema, in een andere energie. 
 
Bruin en goud brengen spanning in het thema: dualiteit, waarin je waarneemt wat de 
ontwikkelingsweg is van je readee. Je kunt ook De leeskleur iets veranderen. Iets steviger of 
donkerder maken bijvoorbeeld. 
 
Ook meer of minder mannelijke of vrouwelijke energie in je eigen systeem brengen geeft je 
verschuiving van waarnemingen waardoor je helderder krijgt waar het om gaat. 
Dat kun je ook doen met meer of minder Kosmische of Aarde energie in je systeem brengen. 
readee, voel in en vraag aan het wezen.  
 
Je kunt ook de plek waar vanuit je leest wisselen, vanuit het centrum van je hoofd is 
gebruikelijk of vanuit je hart. Maar je kunt ook een chakra kiezen waarvan uit je leest om 
meer specifieke informatie te krijgen. 
 
Wordt de energie te mentaal of gaat je readee heel veel vragen stellen ga dan met je 
energie naar je hart en lees even spontaan wat je daar ziet. 
Zo gebruik het anders stromen van energie in je lichaam als instrument om beter / scherper 
verschillen waar te kunnen nemen. De waarheid die je eerder vond wordt weer vloeibaar. 
 
Koorden kun je ook lezen en de aanwezigheid van gids energie, altijd met een hallo, blijf 
integer en neutraal. 
Je eigen matches kunnen je ook veel informatie verschaffen, kennelijk deel je een thema 
met je readee. 
 
Projectie is ook een mooie methode om de verhaal lijn duidelijk te maken, je vraagt je af 
waar zou dit over gaan, trekt conclusies die je vervolgens weer ter discussie stelt. vraagt dit 
aan het wezen en checkt door je verwachting te projecteren, het beeld wat je ziet te 
overdrijven in een richting die je verwacht, vervolgens kijk je of de eigenlijke energie 
meebeweegt.  
Als je de vraag intern stelt is dit of dat mischien aan de hand, dan reageert het beeld of de 
energie en kun je dit waarnemen. 
  
 
liefs en licht,  
             Peter            


