
`Readen’ is Engels en betekent in 
dit geval het lezen van het 
energieveld van iemand of iets. In 
dit energieveld is allerlei 
informatie opgeslagen, zoals 
bijvoorbeeld de geestelijke 
gesteldheid, emoties, wel of niet 
waargenomen blokkades, normen 
en waardes, herinneringen, 
overtuigingen of oordelen. Als je 
in de juiste afstemming zit kun je 
verbanden leggen tussen de 
verschillende lagen en items. Op 
die manier kunnen er diepe 
inzichten ontstaan. 

 

 

 

Een reading is een 
momentopname en is daarom 
ook geen energetische 
behandeling. 

 

In de workshop Readen leer je je 
in de juiste afstemming te 
verzetten. Daarmee kun je een 
volledige reading geven. 
Bovendien leer je foto's te 
readen, ook van overledenen en 
dieren. Ernaast komt het readen 
van inductoren (voorwerpen) en 
het werken met kaarten aan de 
orde. 

 

 

 

Iedereen heeft een eigen manier 
van waarnemen. De een ziet, de 
ander hoort, en nog iemand 
anders weet het gewoon. In de 
workshop leer je je eigen manier 
van waarnemen kennen en 
herkennen. Ook leer je de 
binnengekomen informatie te 
interpreteren en dus te vertalen 
naar de cliënt toe. We gaan veel 

oefenen, waardoor je het 
geleerde steeds meer kunt 
verdiepen. 

 

 

 

De workshop Readen kost 

€ 350 en vindt op vijf zaterdagen 
plaats van 11.00 uur tot 15.00 uur 
op de Mijehof 359 in Amsterdam. 
De volgende workshop staat op 
de volgende data gepland: 

 

zaterdag, 23 maart 2013 

zaterdag, 20 april 2013 

zaterdag, 18 mei 2013 

zaterdag, 15 juni 2013 

zaterdag, 29 juni 2013 

 
 

 

 



De workshop Readen wordt 
gegeven door Anne Troike. Zij is 
DofNA coach, geeft Readings en 
hypnose behandelingen en werkt 
met de Lecher Antenne. 

 

 

Je kunt je per telefoon of per e-
mail opgeven, de aanmelding is 
definitief als het volledige bedrag 
op mijn bankrekening is 
bijgeschreven. 

Je bent van harte welkom! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Troike 
Mijehof 359 
1106 HK Amsterdam 
020-3652981 
info@dofnapraktijk.nl 
www.LivNu.nl 
rekening 39.03.67.486 
 

 

Wil je leren 
readen? 

 

 

Kom dan naar de 
workshop Readen! 

 

 

 


