
Wat is Readen?
Het woord 'Readen' is Engels en 
betekent in dit geval het lezen van 
het energieveld van iemand of iets. 
In dit energieveld is alle informatie 
opgeslagen, zoals bijvoorbeeld de 
geestelijke gesteldheid van iemand, 
emoties, blokkades, normen en 
waarden, herinneringen, 
overtuigingen, oordelen en nog veel 
meer. Een Reading is een 
momentopname en geen 
energetische behandeling. Je geeft 
alleen maar door wat je waarneemt.

In de workshop Readen leg je de 
basis om te leren zien. Daarna leer je 
verbanden te leggen tussen de 
verschillende lagen en thema's. Op 
die manier kunnen er bij de gelezen 
persoon diepe inzichten ontstaan.

Waarom zou je willen leren 
Readen?
Iedereen heeft het potentieel in zich 
om energieën waar te nemen. Echter 
niet iedereen is zich hiervan bewust. 
Onze opvoeding, omgeving en de 
algemene ontkenning hebben dit 

vermogen vaak in een diepe slaap 
gesust. In de workshop Readen 
wordt het potentieel weer 
aangewakkerd, waardoor het 
kanaal zich opnieuw kan openen.

Voor wie is de workshop 
Readen?
De workshop is bedoeld voor 
iedereen die graag weer in contact 
wil komen met haar of zijn 
verborgen gaven en is een 
verrijking voor mensen die reeds 
therapeutisch werk doen.

Wat ga je leren?
In de workshop Readen leer je je in 
de juiste afstemming te verzetten. 
Wij noemen dat de techniek van het 
observeren. Deze sterke en 
objectieve methode werkt met het 
bewustzijn van het nulpuntveld, of 
de leegte, waar geen ruimte en tijd 
bestaat.
In deze bewustzijnstoestand kun je 
op heldere en objectieve wijze 
waarnemen. Op die manier leer je 
mensen, dieren, foto's, ook van 
overledenen, te readen. Ook leer je, 
hoe je kaarten op een intuïtieve 

wijze kunt gebruiken voor een 
Reading. 

Wat als je geen kleuren ziet?
Iedereen kan het leren en heeft een 
eigen manier van waarnemen. De 
een ziet, de ander hoort, en weer 
iemand anders weet het gewoon. In 
de workshop leer je je eigen manier 
van waarnemen herkennen en 
ermee te werken. Ook leer je de 
ontvangen informatie te interpreteren 
en dus te vertalen naar de cliënt toe. 

Het is een hele praktische workshop. 
De theorie wordt aan de hand van de 
oefeningen uitgelegd, op die manier 
is de informatie altijd afgestemd op 
de cursusdeelnemers. En het 
oefenen is de enige manier om het je 
eigen te maken. 
De workshop dagen zijn verspreid 
over drie maanden zodat de 
opgedane kennis goed kan inzakken.

De groep is klein, zodat iedereen 
voldoende aandacht krijgt en ik op 
alles direct en persoonlijk in kan 
gaan.



Data
zaterdag, 16 juni 2018
zaterdag, 7 juli 2018
zaterdag, 6 oktober 2018
11.00 uur tot 16.00 uur

maximaal 8 deelnemers

Prijs
€ 275
speciale kennismakingsprijs

Waar?
Amsterdam

Wie?
Mijn naam is Anne Troike. Ik ben 
ervaren Liv therapeute, geef 
Readings en werk met de Lecher 
Antenne.

Wat?
Als je vragen hebt neem dan 
alsjeblieft contact met me op!
Aanmelden kan via e-mail of 
telefoon. Na ontvangst van het 
cursusbedrag is de aanmelding 
defnitief.

Anne Troike
Mijehof 359
1106 HK Amsterdam
020-3652981
info@livtherapie.com
www.livtherapie.com
NL61 TRIO 0390 3674 86

Wil je leren

Readen?

Meld je dan aan 
voor de workshop!

Wat is Readen en waarom zou je 
dat willen leren?


