
 
Reading op een rij  
 

• Gronden, eigen ruimte, je eigen kleur op dit moment, energie in hier en nu,  
• Stroom aarde en kosmische energie. 
• Wees in het centrum van je hoofd. 
• Open en grond je hartchakra. 
• Zet rozen om de readingruimte. 
• Grond de readingruimte. 
• Zet je chakra’s op readingstand. (onderste 3 chakra’s 10 / 20 / 30 % open) 
• Zet een roos tussen jou en de andere readers en een roos tussen jou en de 

readee. 
• Maak de ruimte schoon met bruin en goud en blaas je plaatjes. 
• Hallo geven aan jezelf, de andere readers en de readee. 
• Reader op de middenstoel vraagt de naam van de readee voor het vinden van 

de leeskleur. Dit is de kleur waarop het wezen van de readee wil communiceren 
en waarmee de persoonlijkheid het makkelijkst informatie kan ontvangen. Noem 
de kleur en breng deze boven je hoofd, zodat de readers op de zijstoelen 
kunnen intunen. 

• Iedereen blaast plaatjes op de leeskleur totdat de kleur helder is. de middenstoel 
corrigeert. (helderder, lichter, donkerder, ....) 

• Visualiseer de kleur als een balk boven jullie hoofd, aan de zijkanten gegrond. 
• Ga door met plaatjes blazen tot de kleur helder is en de balk stabiel. 
• Breng de kleur in ballen boven je hoofd, in je handen en onder je billen en onder 

je voeten. 
• Breng de kleur ook achterlangs als een lint rond jullie harten, met voldoende 

ruimte, verbind achterlangs  je hartchakra met dit lint. 
 
Tussendoor: 
Plaatjes blazen; Check regelmatig de leeskleur; Kijk af en toe op goud en bruin, naar de 
readee, jezelf en de ruimte; Hallo geven aan jezelf, medereaders en readee 
 
Aan het einde: 
Bedank het wezen van de readee; Kleur loslaten, je eigen kleur weer herinneren en 
energie uitwisselen met medereaders en readee; Breng je chakra’s op een meer 
dagelijkse stand. Neem het geleerde in ontvangst (neem je cadeau in ontvangst), 
grond jezelf, let op koorden en kijk buiten de readingruimte of je de energie ook 
werkelijk hebt losgelaten. Energie in de ruimte schoonmaken;  
 
liefs en licht,  Peter& Christine 



 
Healing met licht-energie 
 
Maak je healing klik, zorg voor een mooie healing ruimte, geef een Hallo en vraag 
toestemming aan je healee. 

• Gronden, energie verzamelen in de zon en het wezen uit nodigen.   
• Algemene schoonmaak met een schoonmaakkleur of met licht. Dat kun je doen 

door je handen en je vingertoppen te vullen met licht. Hierbij nodig je het licht uit 
van het centrum van de aarde en het centrum van de kosmos. Ook kun je 
gebruik maken van je herinneringen en projecties van mensen die je heel helder 
of licht vindt. 

• Kam na de algemene schoonmaak de schedelbasis met lichtgevende 
vingertoppen schoon van oude niet langer voedende verbindingen met helpers. 
Ook het punt op de haargrens bij het voorhoofd aanraken met licht om je 
healee  te herinneren aan zijn/haar waardigheid uit andere realiteiten (vorige 
levens etc.) 

• Vorige levens aura en tapes uitkammen met licht en gronden.  
• Gronding en de kosmische verbinding ook schoonmaken met licht. 
• Kijk welke chakra’s hierna nog wat extra aandacht nodig hebben. 
• Opvullen met Originele Essentie energie uit de zon van de healee.  

Stroom af door ook jezelf met licht te reinigen en daarna je eigen kleuren weer aan te 
nemen en uit te nodigen. 
. 
 
Heel veel healing (en reading) plezier  
liefs en licht,         
       !         
          Christine & Peter 
          


