
Bewust Communiceren voor readers 
Zoals je zelf waarschijnlijk al ervaren hebt, is het belangrijk hoe we informatie communiceren 
met de readee. Een afgestemde manier van verbale en non-verbale communicatie zorgt 
ervoor dat de readee de info makkelijker kan ontvangen en verwerken. 

Ingeweven instructies  
Ingeweven instructies zijn  subtiele en zeer sterke suggesties voor ons zenuwstelsel, die onze 
filters vermijden. Bijvoorbeeld  het woord  ‘niet’ wordt door ons onderbewuste  niet gehoord. 

Ingeweven negatieve instructies 

Algemeen 

• Niet knoeien met je ijsje    (ons onderbewuste hoort dus: Knoei met het ijsje!) 
• Niet rijden en drinken 
• Gebruik geen drugs 
• Pas op dat je niet van de trap valt 
• Val me nu niet lastig 

Therapeutisch 

• Wees niet zenuwachtig over wat je misschien zou kunnen ontdekken 
• Twijfel nooit aan het zelfhelend vermogen van het lichaam 
• Luister niet naar je zelfkritiek 
• Wees niet bang voor je eigen emoties 
• Vermijd je ware gevoelens niet 

Oefening: buig bovenstaande instructies om naar positieve.  Bijvoorbeeld: houd je kleren en 
gezicht schoon wanneer je een ijsje eet. 

Ingeweven positieve instructies 

• Wat zou er gebeuren als je zou ontdekken dat je het kunt….? 
• Hoe zou het zijn je je realiseert dat je in staat bent om? 
• Wanneer zou het goede moment zijn om eindelijk te beslissen dat je nu genoeg hebt 

van het oude patroon…? 
• Hoe zou je leven verbeteren als je ontdekt dat je al…? 

Oefening: Bedenk nog eens drie ingeweven positieve instructies voor jezelf.



Zorgvuldige communicatie tijdens een reading 

Tijdens een reading vertellen we over de energie aan de readee. Soms is het goed om in 
contact met het wezen van de readee het onderwerp heel duidelijk en ‘ zwart-wit’ te 
vertellen, maar vaak ‘sluit’ de persoonlijkheid van de readee als je bijvoorbeeld zegt: 

• Ik voel/zie dat je roos is niet geworteld is 
• Je eerste chakra zit dicht 
• Je zon staat scheef 
• Ik zie heel donkere plekken in je emotionele auralaag 

De werkelijkheid is vaak genuanceerder en makkelijker te ontvangen door de readee.  
In dat geval zijn de beelden levendig. Bijvoorbeeld: 

• Als ik jouw energie in een beeld van een roos vraag,  voel/zie ik dat de roos moeite 
heeft met wortelen, omdat de bodem rotsachtig is. … 

• Als ik contact maak met je eerste chakra voel/zie ik dat daar minder energie stroomt 
dan in  de andere chakra ’s…… Of: Ik zie/voel dat je eerste chakra wat gesloten is,  
omdat je het spannend vindt om werkelijk je eigen plek in je leven in te nemen……. 

• Je zon staat niet recht boven je hoofd, omdat je gewend bent geraakt om informatie 
van anderen als belangrijker te ervaren dan je eigen oorspronkelijke weten…… 

• Ik neem in je emotionele auralichaam  energie waar die stagneert, niet goed mee 
stroomt. Dit kan te maken hebben een oude frustratie over ……… 

Verbale precisie 
‘Ik weet dat jij denkt dat jij weet wat ik zei, maar wat ik zei was niet wat ik bedoelde”(bron 
anoniem) 

1. Algemeenheden: alles, iedere, altijd, nooit 
• Ik kan het nooit goed doen – Nooit? Is er voor zover je kan herinneren, ooit een tijd 

geweest dat je het wel goed deed? 
• Alle mannen zijn onbezonnen chauffeurs! – Alle mannen? Heb je ooit een 

bedachtzame mannelijke bestuurder meegemaakt? 
• Ik voel me altijd depressief/bang/alleen – Altijd? 
• Altijd wanneer ik iets nieuws probeer, faal ik! – Altijd? 
• Iedereen heeft een hekel aan me! – Iedereen? Is er iemand in je leven die ooit van je 

gehouden heeft en je gerespecteerd heeft? 

2. Regels: moet, moet niet, kan niet, zou moeten, zou niet moeten 
Gebruik in plaats van regels /instructies liever: Wat zou er gebeuren als?... Hoe zou het 
voelen als? …. Wat veroorzaakt of voorkomt het?....Waarom is het zoals het is? Wees 
geïnteresseerd, vraag door. 

• Ik moet beter gaan luisteren. - Wat verhindert je om beter te gaan luisteren? 
• Ik zou niet moeten spreken vanuit boosheid. – Wat zou er gebeuren als je dat wel 

deed? 
• Ik moet mijn communicatievaardigheden verbeteren. – Wat houdt je tegen om ze te 

verbeteren? Wat zou er gebeuren als je ze zou verbeteren? 
• Ik kan mezelf niet toestaan om te huilen waar mijn kinderen bij zijn. – Wat houdt je 

tegen om dat te doen? Wat zou er gebeuren als je dat wel deed? 



• Je zou zo niet tegen me moeten praten. – Hoe zou je je voelen als ik dat wel deed? 
Wat houdt me tegen om dat wel te doen? 

• Ik moet het altijd goed doen! – Hoe zou je je voelen als je nooit iets goed zou kunnen 
doen? Wat zou er gebeuren als je alles verkeerd zou doen? 

• Ik moet mijn kleren niet op de grond gooien als ik naar bed ga.  – Wat houdt je tegen 
om ze netjes op te ruimen? Hoe zou je je voelen als je ze regelmatig in de wasmand 
doet? 

3. Werkwoorden: niet-specifieke acties en gevoelens specifieker maken. 
Hoe specifiek is het eigenlijk wat je zegt of hoort? 

• Je kwetst mij / maakt mij boos! – Hoe doe ik dat precies? 
• Mijn moeder maakt mij van streek! – Hoe doet zij dat precies? Hoe voel jij je precies 

wanneer zij dat doet? 
• Ik heb een baaldag vandaag – Hoe bedoel je dat precies. Hoe voel je je precies? 
• Hij heeft een negatieve invloed op mij – Hoe bedoel je dat precies? Hoe gedraagt hij 

zich precies? 
• Vorige wek was zij wat van slag – Hoe zag zij er precies uit?  
• Ik ben een geweldige minnaar(es)! – Hoe bedoel je dat precies? 

4. Zelfstandige naamwoorden: niet-specifieke dingen 
Wie? Van wie? Wat? Wat precies? 

• Deze regering is onkundig! - Bij wie in het bijzonder in deze regering heb je dit gevoel? 
• Honden zijn gevaarlijk! – Welke honden in het bijzonder zijn gevaarlijk? 
• Kranten vertellen leugens! – Bij welke kranten in het bijzonder heb je dat gevoel? 
• Therapieen verspillen mijn tijd! – Bij welke therapieen precies heb je dat gevoel? 
• Niemand begrijpt me! – Wie in he bijzonder begrijpt je niet? 

5. Afwijzingen: teveel, te weinig, te duur, etc. 
In vergelijking tot wat en wie? 

• Dit huis is te duur! – Vergeleken met wat? 
• Ik heb te weinig geld! – Vergeleken met wat/ met wie? 
• Ik ben te dik/dun/groot/klein! – Vergeleken met wie? 
• Het is kost te veel tijd! – Vergeleken met wat? 

Wat is een positieve waarde van een situatie waar de readee last 
van heeft? 
De readee voelt zich boos als ….. gebeurt ⇒ Dit betekent dat er toegang is tot 
emoties. Wat is de diepere onvervulde behoefte die achter de boosheid ligt? 

De readee voelt zich angstig als …..gebeurt ⇒  Als je de angst voelt kun je ook 
contact maken wat je nodig hebt om je veilig en krachtig te voelen in die situatie. 

Ik ben te gevoelig ⇒ De kracht van gevoelig zijn is je goed in kunnen leven in 
emoties van jezelf en de ander. 

Ik ben te langzaam ⇒ zorgvuldig en aandachtig zijn. 



Gebruik zo min mogelijk het woord  ‘MAAR’.  
Gebruik in plaats van ‘maar’ het woord ‘EN’. Gebruik ook niet de woorden: echter, 
hoewel, behalve, althans, niettemin. Dit zijn varianten op het woord ‘maar’. 

Bijvoorbeeld: Ik stem toe ….en;  ik waardeer…en;  ik respecteer… en;  

Bijvoorbeeld: De roos is groot en zachtgeel ….en de wortels zijn wat klein in 
verhouding tot de bloem. 

Spiegelen en contact maken met je readee 
In de ontmoeting met je readee is het belangrijk dat je readee zich op zijn/haar 
gemak gaat voelen. Dit kun je actief doen door energetisch en met een groot Hallo 
de readee welkom te heten.  

Ook kun je een visuele en auditieve match maken met je readee om contact te 
maken: De readee spiegelen in visueel gedrag en auditief gedrag. Door je aan te 
passen aan de fysieke houding van je cliënt kun je van daaruit hem/haar 
meenemen naar het readingniveau. Dus vanuit het voelen en spiegelen van de 
energie, waar de readee in is bij binnenkomst, neem je de readee mee in de 
reading: gronden, het wezen uitnodigen om erbij te zijn, voeten op de vloer, Hallo 
geven aan het wezen, Hallo voor emoties en oude patronen,  …… 

Visueel kun je de readee spiegelen in: de fysieke houding,  de ademhaling, 
nabijheid,  gezichtsexpressie, oogcontact. 

Auditief kun je de readee spiegelen in: het volume, tempo, toon, specifiek 
woordgebruik, pauzes. 

Innerlijke houding Wees gegrond, open, blaas van te voren je plaatjes, jouw 
houding kan en mag een welkom zijn. 

Heel veel reading plezier gewenst 

  Christine    


