
Tips and tricks bij stagnatie 
 

Val terug op de volgorde die je hebt geleerd: Na het lezen van de roos en het thema in het 
centrum van de bloem kun je de aura en aansluitend de Chakra’s gaan lezen, Elk gebied 
dat je leest, geeft een andere ingang, maar allemaal vertellen ze (over) hetzelfde thema, in 
een andere energie. 
Het is mogelijk dat de toekomst iets laat zien van waar het pad van de readee naar toe kan 
gaan. Vertel liever niet over de toekomst, Vertel alleen als het ècht belangrijk is, wees 
duidelijk over de toekomst naar je readee, de toekomst hangt af van de beslissingen die 
worden genomen. Een ander kan dat niet voor je doen, adviseer daarom nooit, leg uit wat je 
ziet en laat de koers aan de readee.  
 
Breng jezelf in de verticale stroom van aarde en kosmische energie 
Vraag bij alles wat je ziet: ‘Wat betekend dit?’ Wees nieuwsgierig, kijk achter de 
verschijnselen. Blijf in je lichaam, bevraag het wezen van de readee, beschrijf net zo lang 
wat je ziet tot je voldoende overzicht hebt, kijk dan naar thema en details 
 
Nodig wezens zonder lichaam uit buiten de reading ruimte te gaan 
 
Grond je lichaam, maak je aura groter dan de reading ruimte en beweeg je aandacht 
buiten de reading ruimte kijk naar wat er aan de hand is buiten jezelf. Gebruik overzicht. 
 
Ga op goud of bruin om naar het thema te kijken, vertellen aan de readee doe je op de 
leeskleur. 
 
Lees met en vanuit je hart, 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. 
 
Wees alert op Matches, vaak heb je ze niet in de gaten omdat de reading energie wel traag 
blijft stromen, zodra je advies begint te geven of oordelen krijgt, troebel begint te zien of uit je 
gemak raakt, of je juist èrg gemakkelijk gaat voelen, enthousiast en verbonden middels een 
van de lagere chakras, zit je er waarschijnlijk in. 
Maak koorden schoon. Voel de emotionele inwerking en parkeer deze. Als dat niet 
voldoende is lees jezelf, waardoor wordt je geraakt? vaak lucht dat op. Soms kun je  hardop 
vertellen wat je eigen thema is en de invloed daarop van de reading, dit kan niet bij elke 
readee, voel in en vraag aan het wezen.  
Eigen thema’s en die van de readee kunnen elkaar deels overlappen. 
Een andere truck om de match uit de weg te gaan is de leeskleur iets veranderen. Iets 
steviger of donkerder maken bijvoorbeeld. 
Check altijd je eigen chakra,s op koorden. Zet een roos voor diegenen die overstuur raken of 
draai die wat verder dicht. 
Controleer bij matches je aura: is die van glas, licht, lucht, kristal of water,  
Gebruik suprème being energie / Christuskracht een douche met alle kleuren van de 
regenboog om jezelf weer op de rit te krijgen 
Geef je healee even een korte healing, kom van je stoel, verzamel je ( healing) energie, die 
zorgt er vaak voor dat je reading energie weer gaat stromen en het geeft je de tijd om je zelf 
schoon te maken 
 
liefs en licht,  
       \          Peter            


