
 
Rol van de waarnemer / feedback 
 
Kijken naar jezelf 
Je kunt naar jezelf kijken op de rand van je ruimte. Zo kan je aandacht in en uit je ruimte 
ruimte reizen en blijf je uit je matches die vaak binnen de ruimte blijven. 
Helemaal vrij van je programma’s ben je vaak niet 
Wat zijn je talenten en valkuilen ? 
Samen vormen die je ontwikkelingsthema’s, hoe luid dit ? 
Hoe reageer je op wat je ziet van jezelf 
Wat is je programmatie, ben je aanmoedigend en compassievol naar jezelf toe ? 
Bij wie heb je je manier van kijken naar jezelf geleerd, wissel energie uit en let ook op 
contracten en koorden. Blaas je plaatjes 
Kijk opnieuw, is je kijken neutraal ? zo niet herhaal het blazen van plaatjes en energie 
scheiden, maak ook je tapes, vorige levens aura en ringen schoon 
 
Waarnemer in een reading: 
Jouw plek als waarnemer is op de rand van de reading ruimte. Zodat je aandacht in en uit 
de reading ruimte kan bewegen en je uit matches binnen de ruimte kan blijven 
Als je jezelf tijdens je rol als waarnemer wilt waarnemen dan is de rand van je ruimte de plaats 
waar je aandacht naar toe kan geef jezelf daar een ruimte en energie check. 
 
Vraag toestemming. 
Ga op reading niveau op de waarnemers kleur, goud of kristal, wissel soms af met bruin om 
wat je ziet te kunnen toetsen met het alledaagse niveau van je readee. 
Wissel met globale aanwezigheid in die ruimte, ongefocust, en gefocuste aanwezigheid op 
wisselende plekken in en buiten de ruimte. 
Houd hierbij zo veel mogelijk je ogen en heldere waarneming open.  
Grond je lichaam en houd je energie in je lichaam, vraag gerust ook de leeskleur zodat je af 
en toe ook mee kunt kijken met de reader, vergeet daarna niet terug te gaan op goud / 
kristal. Oefen steeds inzoomen en uitzoomen groothoeklens losse camera. 
 
Rol van de waarnemer 
Je rol is de reader te ondersteunen waar deze daar om vraagt. 
Loopt de reading vast dan mag je ook ongevraagd aanwijzingen geven. 
Let op je taal gebruik wees aanmoedigend, wees geduldig, geef eerst je reader een kans op 
te lossen wat vast loopt.  
Geef eerst een complimentje, stel vragen die tot inzicht kunnen leiden. 
 
Lees (en noteer) hoe de energie van je reader en readee stroomt,  

1) kijk naar de aarde-stroom, en de kosmische-stroom.  
2) Mannelijk en vrouwelijke stroom.  
3) Kijk zowel in de lichamen als daarbuiten,  
4) Lees de thema’s van je reader en readee in de beelden of de bloem, of vraag de 

thema’s aan de wezens.  
5) Waar zit de match, hoe werken de stromen op elkaar in van je reader en readee, en 

hoe gaat je reader daarmee om. 
6) Ook buiten de reading ruimte kijken tijdens een reading, ook naar jezelf en de ready , 
7) Ondersteunend kijken naar de reader en reading 



 
Hoe staat het met: 

1) Veiligheid in de ruimte.  
2) Vrijheid voor eigen ontdekkingen  
3) Wordt er toch voldoende richting en steun geboden 
4) Ontwijkt de reader belemmerende gebieden, wordt het cadeautje uit die gebieden 

ook uitgepakt door de readee 
5)  Hoe gaat de reader om met de plaatjes en de behoefte van de readee (speels, 

dwingend, aanmoedigend) 
6) Kijk specifiek naar overtuigingen die vast zitten  
7) Wijs de reader hierop als het nodig is, zeg sorry dat ik je even onderbreek, vraag zou je 

eens willen kijken naar,……… 
 

 
Geef liefdevol feedback na de reading 
Geen advies geven, maar lezen en terug geven wat jij zag dat er speelde  
De waarnemer stelt afrondend ondersteunende vragen aan de reader:  
wat is je cadeau, wat heb je geleerd waar raakt dit je eigen thema’s 
 
 
Afstromen  
Veel “coach” plezier.................................................................................PdW  


