
 Intuitieve opleidingen Rotterdam
Hand-out: reading op vrouwelijke / mannelijke energie  
 
Voorafgaand aan een reading: Creëer voor jezelf een plezierige, veilige ruimte, Realiseer je je Innerlijke 
houding / Projecties  
Ontmoet de ready vanuit hallo voor persoonlijkheid en wezen, Creëer een veilige readingruimte. 
 
Extra aandacht: Hallo voor mannelijke en vrouwelijke energie 
Hallo voor wezens en energieën zonder lichaam in de ruimte, vraag deze buiten de ruimte te gaan, 
maak evt. een tribune buiten de reading ruimte zodat ze wel toe kunnen kijken. Ga nooit in gevecht 
als ze niet weg willen gaan vraag dan waarom, blijf zo veel mogelijk in gesprek 
Seks plaatjes 
Gewondheid door man of vrouw beschadigingen in de seksualiteit 
 
In een reading: vrouwelijke / mannelijke energie: Vraag een Lees kleur waarbij je in je aandacht 
mannelijke en vrouwelijke energie als thema meeneemt. 
Ontmoet de mannelijke en vrouwelijke energie in jezelf en je readee vanuit een wezenlijk hallo 
Realiseer je je Innerlijke houding / Projecties terug halen / plaatjes blazen, check de kleur nog eens 
 
Wat is het thema: Kijk in het hart van de roos  op bruin en goud. 
Of vraag 1 roos voor vrouwelijke en een roos voor de mannelijke energie 
Kijk naar de rozen die elkaar ontmoetten, wat gebeurt er in het beeld,  
Wat gebeurd er als roos 1 roos 2 benaderd en het initiatief neemt en andersom,  
Kijk naar beschemings mechanismen, op bruin en wezenlijke wens op goud en benoem het thema 
Kijk ook in de rozen voor de individuele thema’s op mannelijke energie en op vrouwelijke energie 
 
Hoe beweegt de energie: kijk naar de aura lagen, chakra’s en het lichaam Roep een beeld op van 
de innerlijke stromen. 
Wat doet kosmische energie met de stromen en wat doet aarde energie met de stromen, wat zou dat 
kunnen betekenen check dat met het wezen of met het beeld van de bloem(en) 
 
Wat is daarvan de consequentie: Wat zou er daardoor kunnen gebeuren, met de ready zijn/haar 
energie, seksualiteit, man of vrouw zijn, partner keuze en met het leven van de ready, check ook dit 
met het wezen en het beeld van de bloem(en) 
 
Kijk naar de verschillende chakra’s: Wat doet kosmische energie met de chakra’s en wat doet aarde 
energie met de chakra’s. Waar wordt niet, slecht en waar wordt juist goed samengewerkt tussen deze 
twee aspecten in de chakra’s en wat is daarvan het resultaat. 
Wat / wie staat een goede samenwerking / relatie in de weg, Benoem ook energie van anderen en 
wat dat voor de energie stroom en de ready betekend. 
 
 



Vraag een ideaal beeld voor de stroom van Vrouw / Mannelijke en energie: Vergelijk met het vorige 
beeld 
 
Waar komt de ready voor: Verbetering-loslaten-overstijgen-transformatie-blindevlekken-inzicht-
bevestiging Denk aan het verhaal van de rode loper = de persoonlijkheid die de weg bereid voor het 
wezen om zich op aarde te kunnen uitdrukken, wat wil dit wezen het liefst uitdrukken op aarde ?, lees 
dit op goud hoe klopt dat met het spelende thema, hoe wordt de loper uitgelegd, en is dat (nog) aan 
de orde 
 
Aan het eind van de reading: Je hebt nu het thema verduidelijkt. 
Ga nu met je helderheid naar je hart en lees,  
Wat is er aan kwaliteiten en talenten in de twee aspecten aanwezig die in kunnen worden gezet om 
de  innerlijke man / vrouw relatie te verbeteren, 
 
LET OP:Ga geen advies geven ga geen zaken noemen die de ready op zou moeten pakken, benoem 
de talenten en lees ook stappen die het wezen van de ready aangeeft. 
Controleer vanuit het centrum van je hoofd op helderheid en zuiverheid, Voel eventuele neigingen 
om in te grijpen of iets te willen met de readee in je lichaam, blaas je plaatjes en breng de boodschap 
vanuit je hart naar de ready. 
 
Vraag aan het wezen wat er nog gezegd moet worden 
 
Rond af: 
Energie scheiden, bedank het wezen van de ready, neem het geleerde in ontvangst, kijk ook buiten 
de reading ruimte of je de energie ook werkelijk hebt los gelaten 
 
Als het vast loopt: 
Beweeg je aandacht buiten de ruimte en controleer: De readingruimte voor jezelf en de ready. Hallo 
en afstemming, innerlijke houding. is de leeskleur veranderd ?  
 
Kom weer terug in de ruimte opstroom ( gronden rozen leeskleur) en het centrum van je hoofd. 
Pas eventueel aan, lees waarom de ander je niet verstaat, waar zit de ander, wat is de leeskleur en 
wat betekend die leeskleur, wat doet het met jouw wat wordt er aangeraakt neem de resonerende 
plek echt in eigendom, parkeer dat voor later of haal er de informatie uit die de reading nodig heeft. 
 
Heel veel leesplezier. 
Liefs en licht,  
  ! 
                    Peter       PDW ROR spec man en vrouwelijke energie 
 
 

 

 


