
 
Verbanden leggen in een reading 
 
Een van de uitdagingen in een reading is het maken van een samenhangend 
verhaal. 
Dat kun je bereiken door vragen te stellen over de informatie die je mist: 
Aan de bloem die je hebt met het thema; 
Aan de leeskleur; 
Aan het wezen; 
Aan het systeem: aura lichamen, vorige levens aura, en de chakra’s. 
  
De vragen die je kunt stellen zijn: wat, waar, wie, hoe, waneer en waarom..... 
 
De persoonlijkheid op de stoel voor je kan natuurlijk ook je vragen beantwoorden. 
Wees je er wel van bewust dat deze antwoorden vaak geen helder beeld geven en 
dat een vraaggesprek iets anders is dan een reading. 
 
In het systeem dat we lezen bestaan een aantal logische verbanden die het je 
makkelijk kunnen maken uit te leggen aan je readee wat je waarneemt en te 
verdiepen wat je waarneemt 
 
De chakra’s ontwikkelen we in onze jeugd opvolgend en deels overlappend langs 
een tijdlijn. Deze ontwikkeling wordt gevoed door de opstijgende aarde energie 
vanaf het moment van conceptie tot onze volwassenheid. 
Voor ontwikkeling van het 1e tot 4e  chakra (het hart) speelt vooral de vrouwelijke 
energie van de omgeving een belangrijke rol. (Mannen hebben ook vrouwelijke 
energie!) Preciezer staat dit vermeld in de hand-out over de chakra’s 
Voor ontwikkeling van het 4e tot 7e chakra speelt vooral de mannelijke 
een belangrijke rol. (vrouwen hebben ook mannelijke energie!) 
 
De chakra’s ontwikkelen zich vanaf de aarde naar kosmos: Van veiligheid en welkom 
voelen op aarde tot en met het weer herkennen van je goddelijke oorsprong, Bron. 
Tegelijkertijd komt gedurende je leven je wezen steeds meer in het lichaam, van 
boven naar beneden. Er daalt daardoor in toenemende mate energie en 
herinnering aan onze persoonlijke essentie in de chakra’s 
vanuit de zon. Je doorvoelt ervaringen steeds completer en je inzicht in jezelf en het 
leven op deze aarde groeit.  
 
Deze ontwikkeling die indalend verloopt (van boven naar beneden) geeft ons de 
gelegenheid oude verstoorde chakra’s te helen. In dat proces wordt de verstoorde 
energie van zo’n chakra in eerste instantie vaak sterker en nodigt hierdoor in ons 
leven allerlei relevante situaties uit om ons met behulp van onze spirituele, wezenlijke 
talenten te leren omgaan met de wereld.  
Hierdoor ontwikkelen we precies die persoonlijke talenten die het mogelijk maken ons 
wezen met al haar talenten op aarde te brengen. 
 
In een reading kun je kijken naar welke chakra’s meestromen en welke minder goed 
stromen.  



Waneer: De minder goed stromende of overspannen chrakra’s vertellen ruwweg iets 
over de ontstaanstijd van een verstoring in de ontwikkeling. Bijvoorbeeld een niet 
goed stromend 3e chakra kan rond het 3e levens jaar zijn ontstaan. 
Je kunt dan een tijdslijn in een beeld uitnodigen om dit te controleren. Daarin kun je 
zelfs verder terug kijken naar  informatie over vorige levens die met het thema te 
maken hebben. 
Over het algemeen is het beeld van onze chakra’s een afspiegeling van de 
ontwikkelingsprocessen uit onze vorige levens 
In het beeld van de bloem vertelt de groei van de stengel of de wortels  iets over 
wanneer er verstoringen zijn ontstaan. 
 
Wat is er aan de hand: Waar gaat dat specifieke chakra over? Bijvoorbeeld het 3e 
chakra gaat over kracht, energie, doen, macht, dromen en doelgerichtheid. 
Wat is het thema in de bloem? 
Met  welk auralichaam hangt dit samen? Bijvoorbeeld een overactieve emotionele 
aura in relatie tot het derde chakra zou woede kunnen zijn. 
 
Wie is betrokken: Bij de ontwikkeling van de onderste chakra’s speelt de vrouwelijke 
energie een positieve rol, bij de bovenste de mannelijke. Bijvoorbeeld bij een 
verstoring van het  derde chakra kan er een dominante ouder geweest zijn. De 
mannelijke dominante energie verstoort dan de vrouwelijke.  
Vraag ter controle de naam van vader of moeder of partner en kijk naar hun energie 
of wat er bij het noemen dan met de energie van je readee gebeurt. 
 
Waar kan in de tijdlijn ook duidelijkheid geven. Bijvoorbeeld overgang van de 
kleuterschool naar de hogere groepen etc. 
Overige beelden en vragen kunnen dit controleren en aanvullen. 
 
Het hoe is vaak een vraag die pas kan worden beantwoord als je het antwoord op 
de vorige vragen (deels) hebt gevonden. 
Als de naam van de strenge ouder uit het voorbeeld als energie wordt gelezen kan 
duidelijk worden dat deze door streng blijven verbieden of manipulatie geen ruimte 
gaf voor de ontwikkeling van de eigen wil. 
 
Hierna kun je lezen welke chakra’s meestromen en welke minder goed stromen 
onder invloed van de indalende kosmische energie. 
Hier liggen de hulpbronnen voor de spelende thema’s 
Hierin lees je op goud de potentie.  
Deze potentie kan bijvoorbeeld actief zijn in het zesde chakra in relatie tot de 
mentale laag. Hierdoor kan zichtbaar worden dat het talent van de readee ligt in 
relativeren van het gedrag van de ouders. 
Pas daarna kan de energie van de kosmos verder zakken in het lichaam en hier 
woorden voor vinden en vervolgens vergeving vinden. Als de wezenlijke energie dan 
in het 3e chakra de aarde-energie ontmoet, kunnen ze  gezamenlijk dit chakra helen 
waardoor gezonde doelgerichte activiteit ontstaat. 
 
 
Het herkennen van de eigen hulpbronnen van de readee geeft je de gelegenheid 
het verhaal kompleet te maken, en houdt je uit adviezen. 
Het systeem van je readee geeft zelf aan waar de kwaliteiten liggen en in welke 
auralichaam deze actief kunnen zijn. 
 
Heel veel  reading plezier,  
Christine en Peter 


