
 
 

Je zielenwens en waarom we op goud en bruin lezen 
 
Je zielenwens of diepste levenswens 
Een onderzoek naar je diepste levenswens is een onderzoek naar wie je werkelijk 
bent. Op het wezensniveau vallen je diepste wens, je zielenwens en wie je bent 
samen. Je wezen is, of bevat de energie om deze wereld te veranderen. Het 
cadeau wat je bent. 
Dat zelfde cadeau ontmoet in deze wereld weerstand en leert zo deze energie zo 
goed mogelijk vorm te geven op aarde. 
Het gebeurt maar al te vaak dat we teleurgesteld raken over de wereld omdat wat 
we te bieden hebben niet wordt gewaardeerd of verkeerd wordt gebruikt. 
Gaandeweg leren we meer en meer om verantwoordelijk met ons cadeau aan de 
wereld om te gaan. 
 
Het cadeau van iets willen. 
Voor de oefening waarbij je een willekeurige wens neemt en onderzoekt welke 
diepere wens onder deze wens ligt (door de lagen gaat) maakt je beginwens niet 
uit, omdat de wezenlijke energie van je diepste wens altijd onder alle andere 
wensen ligt. Deze diepste wens is altijd een wens waarin je wilt geven aan de wereld. 
Daar ligt onze volle potentie, onderweg ontdekken we de talenten om onze 
potentie helemaal vorm te geven. 
 
Een mooie metafoor is een rivier.  
In onze rivier stroomt water, soms meer, dan voelen we ons vitaal, soms minder. 
In deze rivier liggen rotsen. Als er veel water door de rivier stroomt zijn de rotsten niet 
zo’n probleem. Als er plotseling weer veel water door de rivier stroomt spoelt de rivier 
de rotsen zelfs aan de kant. Problemen ervaren we als er weinig water door de rivier 
stroomt: de rotsen liggen dan in de weg, het water hoopt zich op, we ervaren 
stilstand tot het water weer over de rotsen stroomt en zijn weg vervolgt. In zo’n 
periode van stilstand ervaren we de rotsen als ons probleem.  
Spoelt het water weer verder dan zijn we de problemen snel weer vergeten. 
Interessant is dat we de rotsen nodig hebben om onze kracht te leren kennen, elke 
rots vraagt een andere loop van de rivier. Gaandeweg wordt de aandacht van het 
probleem verlegd naar aandacht voor de kracht van het water.  
Dat wat we werkelijk zijn? 
Iedereen ervaart soms perioden van stilstand en van problemen die ons vast lijken te 
houden. 
Verhoging van onze energie, de herinnering aan wat we hier komen doen op de 
aarde zijn krachtige mechanismen om het water in de rivier te laten stijgen en de 
problemen uit onze aandacht te laten verdwijnen, zodat we ons weer kunnen 
richten op ons cadeau aan de wereld. 



 

 
Readen met de leeskleur, goud en bruin 
 
Als we een reading geven, gebruiken we de kleuren bruin en goud als hulpkleur om 
te lezen. Thema’s worden helder als we de uitersten opzoeken. Dus je kunt het 
thema van je readee op de leeskleur, op goud en op bruin lezen. Hierdoor krijg je 
een beeld van de beleving van nu, de potentie, de uitdagingen en de talenten van 
je readee. 
 
Je kunt je voorstellen dat op de leeskleur bruin de door omstandigheden 
aangeleerde talenten ( overlevings-talenten) helder kunnen worden. Op de 
‘aardse’ kleur bruin kun je makkelijker de problemen en uitdagingen van het 
dagelijks leven readen(rotsen in de rivier).  
 
Op de leeskleur goud wordt duidelijk wat de zielsverlangens zijn, (de kracht en 
kwaliteit van het water). De talenten en de potentie van je readee zie je ook 
makkelijker op deze meer ‘kosmische’ kleur. 
 
De leeskleur die je krijgt in contact met het wezen van de readee, drukt de energie  
binnen de situatie uit zoals die door de readee wordt ervaren.  
Dit is de beste kleur om met de readee te communiceren. 
 
Als je op bruin of goud leest, ga je om je beelden/weten/voelen te verwoorden 
weer terug naar de leeskleur, zodat de readee de informatie makkelijker kan 
ontvangen. 
Op goud kun je anders ‘te hoog’ zitten of te abstract verwoorden. Op bruin kun je 
‘te laag’ zitten of de informatie te problematisch en zwaar verwoorden. 
 
 
Veel plezier, 
liefs en licht,  
        
         Christine en Peter 
 
 
 
 


