
 
Zwart wit in een reading 
 
We leren als menselijk wezen verschil te maken tussen wat ons het leven kost en dus 
fout of dodelijk is en wat ons geneest, leven geeft, ons red !, wat we als goed 
beoordelen. 
Als ons beschermingssysteem actief is oordelen we in goed en fout als afgeleide van 
dit primaire overlevingssysteem en dan oordelen we ook automatisch over emoties 
en ideeën. Dit beschermingsmechanisme gaat aan op het moment dat we ons 
onveilig voelen, gestrest, veroordeeld of afgewezen. 
Veelal gebeurt het ongemerkt dat we in onze bescherming stappen. 
Je kunt het merken aan je oordelen en aan je zwart wit denken. 
 
Op wezens niveau, het niveau waarin het wenselijk is dat je je reading uitvoert is er 
niet zoiets als goed en fout, er is vooral compassie over de leervraag van je readee. 
En inzicht in de logica en intelligentie van ons wezen om die situaties te creëren die 
ons het meest leren.  
Dit leren heeft als uiteindelijk doel om de kwaliteiten van ons wezen zo goed mogelijk 
hier op aarde gestalte te geven. 
 
Het blijft zo dat sommige zaken die zichtbaar worden in een reading het predicaat 
ongezond  verdienen. 
Zonder zwart wit te zijn in een reading kun je soms constateren dat een wezen het 
nodig heeft dat de persoonlijkheid van de readee NEE leert zeggen, zich wapent 
tegen wat ongezond is. Dat is dan eerst nodig zodat in een later stadium de 
kwaliteiten van dat wezen zo goed mogelijk vorm kunnen krijgen.  
Het wezen leert dan de persoonlijkheid door het uitnodigen van ongezonde situaties 
kracht en weerstand op te bouwen. 
Deze kracht en weerstand zijn dan later gereedschap om in te zetten,  
als het zielen doel daarom vraagt. 
Als een readee door het voelen van deze kracht en weerstand niet langer 
slachtoffer of dader is, maar vrij is in een volgende vergelijkbare situatie, kan er 
inzicht ontstaan over de manier waarop dit thema werkt en het zielendoel kan 
worden ingebracht in deze situatie 
 
 
 
 
Veel lees plezier 
 
Peter 
 


