
Contracten lezen en  schoonmaken  

Contracten zijn bindende afspraken die ooit zijn gemaakt.  
De afspraak ondersteunt of ondersteunde de ontwikkeling van een of meerdere 
zielen. je maakt een contract of gelofte om iets te leren 
Partijen hadden - of hebben nog steeds - baat bij het contract.  
Het is een (wederzijdse) verplichting. Het kan zijn dat een contract na verloop van 
tijd belemmerend of beperkend gaat werken, daarom maken we een contract 
schoon en zetten we het in het nu. Vaak zijn we ons niet bewust van de inhoud van 
een contract. Een contract wordt vaak al afgesloten voor we dit fysieke leven 
ingaan. Een contract kan gaan over: veiligheid bieden, bij elkaar blijven, voor elkaar 
zorgen, ik geef jou liefde als je mij (materiele) veiligheid biedt, enz. 
Ook oude geloften van armoede, ascese of celibaat kunnen gaan knellen 
Vaak voelt de verbinding als oud en vertrouwd, en voelt het emotioneel om de 
afspraak te veranderen. 
Stroom in, let op je plaatjes en reacties, lees het thema van de readee 
Kijk ook in het beeld naar belemmeringen die zich voordoen of verplichtende 
energie in relatie tot het thema.  
Je readee kan ook afspraken met zichzelf hebben gemaakt die inmiddels zijn 
verouderd. Ook deze afspraken voelen dan beknellend. 
Ga naar Akasha:  
Er is een plek in de kosmos waar alle informatie van wie en wat ook op aarde 
aanwezig is in een kosmische bibliotheek, een kristallen of licht stad: Akasha. 
Andere benamingen zijn: Universele ether (Blavatsky), het astrale licht, het siderische 
licht (Paracelsus), wereldziel of anima mundi (Plato), collectief onbewuste (C.G. 
Jung), alkahest of het universele oplosmiddel (alchemie), 'Great Memory' of 'Racial 
Memory (W.B. Yeats), 'Reflecterende Ether' (Eliphas Levi), 'Æther of the Wise' of 
'Yesod' (Dion Fortune).  
Ga daar astraal heen, soms verschijnt er een poort en poortwachter, stel je voor, 
vertel wat je komt doen en ga naar binnen. Vraag hier om het contract van je cliënt 
in relatie tot het thema. Neem het mee terug naar de aarde. Leg het voor je stoel, 
Ga op goud om het te lezen, wat staat er in. een woord, een symbool, een verhaal?  
Hoe voelt het aan, wat betekend het voor de readee ? waarom dit contract ? 
Wie of wat is de andere contractant, geef een Hallo, het kan ook de readee zelf zijn. 
Verschaf inzicht in de rol van het contract in de verbinding met een ander wezen of 
plek of de invloed bij een contract met de readee zelf. Beantwoord eventuele 
vragen. 
 
Schoonmaken kort: 
Geef het contract een gronding.  
Zet het contract in het nu, schrijf de datum van vandaag in het contract.  
Gebruik Supreme Being energie en Christus Kracht om het contract schoon te 
maken. Veranderd het? Of is het contract opgelost? 
Help de readee te gronden, vaak raakt een contract een vertrouwd gevoel. 
Als dat veranderd kan het onzeker of emotioneel aanvoelen door de verandering 
  
Lees, de verandering en/of overleg met je readee en de betrokkenen een mogelijke 
verandering. Bijvoorbeeld een open hartsverbinding. 
Geen verdere verbinding of verplichting is ook een mogelijkheid. 



Breng als het contract niet oplost, het contract daarna weer terug naar Akasha.  
Controleer daarna tapes ringen en vorige levens aura voor je de healee opvult, 
grond en afrond. Vergeet niet zorgvuldig energie uit te wisselen. 
 
Heel veel lees plezier  
liefs en licht,             
                  Christine & Peter 


