
  

Lezen van de vorige levens aura 
 

Na het lezen van de roos, thema, aura en chakra’s kun je de reading verdiepen 
door de vorige levens aura te gaan lezen. 
 

Op de rug, als een rugzak: de vorige levens aura, loopt door de eerste twee 
of drie auralagen heen en bevat alle informatie uit vorige levens die we 
menen nogmaals toe te kunnen passen of onverwerkt is.  
Heeft een eigen gronding, bruikbare informatie zet je in de zon. 
Onbruikbare vorige levens energie breng je uit lichaam en aura in de vorige 
levens aura. 

 
Healing op de vorige levens aura 
Na de algemene healing: 
Hoe voelt de vorige levens aura (VLA) aan? Grootte, zwaarte, dicht tegen je 
lichaam. Effect op je lichaam en je houding. Trekt het of duwt het, leidt het af, 
maakt het je vaag?  
Geef de VLA een eigen gronding en begin overtollige ballast gewoon los te maken. 
Wat nu aan de orde is. Je hoeft niet te weten wat het is, is niet belangrijk.  
Voel in je lichaam of er ergens vorige levensenergie-informatie vast is blijven zitten. In 
de botten/gewrichten en cellen. Breng het via de zon terug naar de vorig 
levensaura. Zet de informatie in het hier en nu, laat via de gronding gaan wat niet 
langer past. Begin een zachte kleur te stromen tussen het rugzakje en rug, om op 
lichaamsniveau meer ruimte te krijgen. 
Maak contact met SB-energie, Dat wat weet heeft van alle kosmische wetten en 
van onvoorwaardelijke vrijheid. Maak er verbinding mee via de zon. Vul op met 
onvoorwaardelijke vrijheid. Gebruik de SB overal waar sprake is van onvrijheid of 
beperkingen. Gebruik Christus Kracht als er sprake is van schuldplaatjes, 
slachtofferplaatjes en blaas de losgekomen plaatjes, transformeer en breng  de 
energie weer terug naar de zon van je readee / healee. 
Grond,.. Vul op,…..  
En vergeet niet goed af te stromen met aandacht voor je eigen vorige 
levensstukken. 
 
LEZEN VAN VORIGE LEVENS 
Blaas plaatjes over het concept vorige levens. Sensatie en Karmaplaatjes loslaten. 
Plaatjes dat het van heel groot belang is.  
 
*) opsnorren oude informatie in het beeld,  
*) knopen in /ringen om de stengel van een bloem die je met je aandacht kunt 
openen 
*) Kijken naar een tijdslijn / tijdspad van 0 tot nu, 
*) stel je een vijver voor, de persoon die tegenover je zit veroorzaakt in het water een 
ring / golf, deze ring  staat voor dit huidige leven, wat gebeurt daar allemaal in. 



Kijk dan over de ring in de volgende ring, dat staat voor het opvolgende vorige 
leven, wat gebeurt daar wat verklaard dat over dit leven,… 
En dan weer in de volgende etc. Tot je de verbanden tussen de levens gaat zien. 
Kijk ook onder water voor diepere verbanden, wat is het totaal beeld van de vijver 
wat geeft je dat aan informatie ? 
 
Het Belang van het lezen van vorige levens is het benoemen van thema’s uit dat 
vorige leven, niet zozeer het verhaal hoeft van belang te zijn, maar de conclusie die 
de ready heeft getrokken naar aanleiding van het spelende thema, meestal aan 
het einde van dat leven 
Met die conclusie start een nieuw leven, soms een cyclus van levens rond een 
thema,  tot je in het nu beland. 
Belangrijk is om de getrokken conclusie te nuanceren met de beelden en verhalen 
die je in de overige levens hebt gezien. 
 
Benoem wat het nu in dit leven nog betekend wat is de readee aan het uitzoeken 
geweest en waar staat de readee nu. 
Zet hiervoor wat je leest in het nu door de datum van vandaag in de reading ruimte 
te plaatsen. 
 
liefs en licht,  
       \ 
         Christine & Peter          
 


