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WELKOM 

BESTE MARJAN, 
 

Hierbij ontvang je de readingtekst naar aanleiding van jouw vraag: 

 

- Het lukt mij niet goed om financieel ‘gezond’ te worden. 
Ik heb een richting gevonden die goed bij me past en 
werk dat ik graag wil doen. Ik ben een eigen bedrijf in 
vormgeving aan het opzetten. Ik ben er goed in en ik 
denk ook dat er een markt voor is. Klanten komen dan 
ook wel op me af en ik doe hier en daar een opdracht. 
Ze zeggen altijd erg tevreden te zijn, maar komen 
eigenlijk na 1 of 2 keer niet meer terug. Ik weet niet wat 
er aan de hand is…Waarom stroomt het niet?  

 
 

In dit document ontvang je antwoorden op je vraag die via 
automatisch schrift naar voren is gekomen. Daarbij vertel ik je 

meer over hoe je met deze tekst kan omgaan. Je krijgt een 
instructie hoe je de boodschap kan toetsen en integreren. 

VERVOLG 

Soms rusten er op een bepaald thema meerdere verhalen en 
overtuigingen die ‘afgepeld’ moeten worden.  

 

Ik heb jouw systeem bevraagd of dit op dit onderwerp het geval is 
voor jou. En het antwoord is ‘ja’. Er rust naast dit verhaal nog een 
ander verhaal op dit onderwerp voor je.  Belangrijk is dat je eerst 
met dit verhaal aan de slag gaat; je zult al een grote verandering 

kunnen gaan bemerken. Aan het einde van de readingtekst staat in 
detail beschreven hoe een vervolg eruit zou kunnen zien voor je.  

 

Leesadvies: Lees deze tekst in zijn geheel 2 keer, op 2 verschillende 
momenten. Kies avonden waarna je de dag erna niet vroeg op hoeft. 

VEEL LEESPLEZIER! 

 

DIT IS EEN VOORBEELDDOCUMENT. DE TEKSTEN ZIJN ECHT. 
HET ZIJN TEKSTEN DIE NAAR VOREN ZIJN GEKOMEN IN VORIGE 
READINGEN VAN PERSONEN DIE TOESTEMMING VOOR GEBRUIK 
HEBBEN GEGEVEN. DE NAMEN, DATA EN ANDERE 
PERSOONSDETAILS ZIJN GEFINGEERD. 
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INFORMATIE OVER DE READING 
  

Hoe is de reading tot stand gekomen? 

Jouw vragen heb ik gelezen waarna ik heb me op jouw systeem heb afgestemd. Op dat moment komen de 
woorden en beelden vanzelf, in een heel snel tempo. In de eerste 30 minuten rolt de tekst uit mijn handen, 
daarna heb ik 30 minuten tijd genomen om het geheel te corrigeren en redigeren naar een goed leesbare 
tekst.  

Wat staat er in de tekst? 

In de tekst komt naast informatie over het nu, ook informatie naar boven uit een andere levens. Situaties die 
ooit plaats hebben gevonden en waarvan jij de energie in je systeem bij je draagt. Het kan zijn dat je aspecten 
uit het verhaal in je huidige leven herkend. Bijvoorbeeld:  

- Gelijksoortige mensen, relaties, bezigheden of omgevingen. Echter, in dit leven ben je iemand anders 
en zullen deze situaties mogelijk niet voor je kunnen werken. Wat verwarrend kan zijn, omdat jouw 
systeem er wel naar neigt.  
 

- Je vertoont hetzelfde gedrag alsof je nog in je oude leven zit, terwijl dit gedrag mogelijk niet van 
toepassing is in de situaties waarin je je in je huidige leven bevindt.  

Uiteraard neem je ook positieve dingen mee in je systeem uit andere levens. Soms begrijp je opeens waarom 
je bepaalde eigenschappen hebt. Inzicht in andere levens geeft inzicht in welke onbewuste oude patronen je 
mogelijk in je huidige leven nog aan het uitleven bent. Wat voor je werkt is natuurlijk helemaal prima. Het 
gaat erom dat je de dingen die niet voor je werken transformeert naar iets dat nu wel bij je past.  

 

Hoe kun je de tekst integreren? 

Je kunt allereerst de tekst lezen en eens kijken of je elementen herkend in je leven, laat het eens losjes aan 
je voorbij gaan en voel of het resoneert. Voelt deze tekst waar voor jou? Wil je ermee aan de slag? Zodra 
het voor jou klopt, kun je ermee aan de slag. Goed om te weten; alleen informatie die daadwerkelijk klopt, 
zal je (op den duur) raken. Pas dan verandert je systeem.  

1. Zorg dat je in je eigen energie bent en in een voor jou fijne omgeving.  
2. Scan de tekst met je ogen. Lees het bijvoorbeeld zonder al te veel inspanning eenmaal door. 
3. Laat dan je ogen rusten op een woord of zin die je opvalt. Lees dat woord of die zin nogmaals.  
4. Voel wat het met je doet. Voel je iets in je lichaam? Wordt het ergens warm, koud of rillerig? Of 

voel je emoties, plotselinge drang tot bewegen of subtieler gevoel opkomen? Wat het ook is: Blijf bij 
dit gevoel en lees eventueel het woord of de zin nogmaals. Het gevoel zal misschien eerst heviger 
worden en daarna ook weer wegebben. En voel je niets? Geen zorgen, dat is niet erg.   

5. Leg de tekst weg, drink wat water en beweeg wat.  
6. Herhaal bovenstaande meerdere keren. Over een periode van enkele dagen, weken of zelfs maanden. 

Wanneer je de behoefte voelt. Het zal je opvallen dat je steeds weer iets anders uit de tekst je 
aandacht vraagt. Het kan zijn dat je na het lezen van de tekst je emotioneel of vreemd voelt de dagen 
erna. Ook kun je gedragsverandering bemerken. Positief dan wel negatief. Laat het gebeuren, het zal 
uitbalanceren.  

7. Pak de tekst er na ongeveer een half jaar nog eens bij. Wat heeft het voor je gedaan? 
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Luister jij liever dan dat je leest? Lees dan de tekst hardop aan jezelf voor en neem dit op, bijvoorbeeld met 
je mobiele telefoon. Beluister de opname, bij voorkeur met hoofdtelefoon, en zet de opname stil zodra je 
iets hoort wat je aandacht trekt. Doorloop stap 4 – 7.  

Marjan Bloos, READING AUTOMATISCH SCHRIFT, 11 november 2018 
 

Lieve Marjan, jij hebt een verwrongen relatie met geld in je leven. Ergens weet je best dat je een goed 
salaris waard bent en toch voel je altijd spanning wanneer je dit vraagt. Ergens twijfel je aan jezelf wanneer 
je een bedrag vraagt. Je hebt ergens diep van binnen het gevoel dat je de boel oplicht, terwijl je met je ratio 
best kunt begrijpen dat dit niet het geval is.  

 
Het is deze verwringing, je innerlijke twijfel, die mensen niet laat terugkomen of klanten zelfs op een 
afstand houdt. Het is jouw eigen overtuiging die hierin klem zit. Jij hebt van binnen de overtuiging dat je 
mensen oplicht, ook al is dat niet het geval. Doordat jij dit zelf denkt, straalt deze energie af op de 
omgeving en dit is wat (potentiele) klanten onbewust oppikken. Ze hebben daardoor geen vertrouwen, 
omdat jij jezelf niet vertrouwt.  

 
De oorsprong echter van dit verhaal, ligt niet in jouw eigen leven. Het is lang geleden ontstaan in een heel 
ander leven dan dat van jou nu en wanneer je het verhaal onder ogen ziet, zul je begrijpen waar deze 
verwrongen gedachte vandaan komt.  

 

 

In een ver verleden ben jij heel rijk geweest. En dat ging in dat leven ten koste van anderen. Jij hebt in dit leven 
jezelf veel eigendommen toegestaan en veel geld vergaard met je talent. Je talent was onomstotelijk sterk en het 
betrof handel. Jij kon alles verkopen wat los en vast zat en wist er mooie prijzen voor te bedingen. Vaak een prijs 

die hoger was dan de werkelijke waarde.  

 

Klanten kwamen dan ook niet bij je terug, maar je had wel het talent om steeds weer nieuwe klanten te trekken en 
dus had je er geen last van dat mensen niet terugkwamen.  

 

In dit leven heb je dit talent ook, handel en geld verdienen, maar je durft er niet mee de boer op omdat je voelt dat 
je geen eerlijke prijs voor ogen hebt. Daarom heb je de neiging om vaak te laag te gaan zitten met je prijzen om 

maar veiligheid te voelen dat je jezelf niet overvraagt. 

 

In dit oude leven was je namelijk wel bewust van wat je deed, maar je hebt er geen last van gehad. Je had 
gewoonweg dit moralistisch besef niet en dat heb je in dit leven wel. Je voelt dat je soms prijzen in je hoofd hebt die 
niet reëel zijn, denk je. Dit zijn ze wel, alleen zet jij er telkens vraagtekens bij, zelf. Omdat je niet goed kunt voelen 

dat dit de werkelijke waarde is. Jijzelf is het die jezelf niet vertrouwt in je waarheidsbesef. 

 

 

Dit is een oude angst, gebaseerd op een eigenschap uit het vorige leven. In dit leven heb je wel een moraal 
besef en met het moralistisch besef van nu, wordt je herinnerd aan de tijd van toen. Een tijd waarin je geen 
moraal had en te hoge prijzen vroeg.  

 

Inmiddels ben je voldoende gegroeid op dit pad. Je hebt in de afgelopen tijd prijzen voor je diensten 
gevraagd die reëel zijn en zelfs mogelijk hier en daar nog iets hoger hadden gekund. Dit heb je niet gedaan 



 

4 

en dat is okee, je hoeft niet de hoogste prijs te vragen, maar het is voor jou wel belangrijk dat je een 
eerlijke prijs vraagt, kijkende naar de markt en jouw kwaliteiten.  

Bij het bepalen van deze prijzen ben je afgegaan op wat je rationeel en verstandelijk weet dat goed is, maar 
ergens in jou huist nog die innerlijke stem die je een rotgevoel geeft. Een gevoel van ‘ik zet mensen af, dit is 
niet eerlijk’. 

 

Het is een complexe gewrongenheid om los te laten, omdat het een kruisbestuiving uit twee levens is. Het 
is belangrijk om het verhaal goed te begrijpen, op systeemniveau, en je hersenen te laten inzien dat je in dit 
leven echt niet bang hoeft te zijn om jezelf te overvragen. Je bent immers behept met een moraal en 
analytisch vermogen om heel goed in te schatten wat je waard bent.  

 

Dit gevoel wat tot op heden nog in jou huisde, wordt opgevangen door je omgeving. Ook al zet je mensen 
niet af, deze energie straal je wel uit. Het wordt tijd dat jij jouw innerlijke blokkades van het vragen van een 
prijs afhaalt. Het wordt tijd dat jij niet alleen aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant gaat staan 
voor wat je waard bent. In je werk mag je de prijzen hanteren zoals je ze bepaald hebt. Je gaat hiermee 
starten en het zal je een vliegende start geven die je nu nodig hebt. Het wordt tijd dat jij jezelf ook van een 
financiële waarde gaat voorzien die je waard bent lieverd. 

 

 

EXTRA ONDERSTEUNING EN VERVOLG 

Om deze tekst te integreren hoef je eigenlijk niets te doen. Het werk heb je al gedaan; je hebt in de 
werkelijkheid al tarieven neergezet die jouw waarde vertegenwoordigen. Het is alleen nog jouw innerlijke 
wereld die mee moet draaien en het verzet en schuldgevoel los gaat laten.  

 

Het enige dat je hiervoor hoeft te doen is deze tekst minstens twee keer helemaal lezen, op momenten dat 
je ontspannen bent en de dag erna niet vroeg op hoeft. Het is namelijk een pittige overtuiging voor je 
systeem om eruit te gooien en dit kan zorgen voor vermoeidheid en griepachtige verschijnselen.  

 

Het is voor nu belangrijk dat je dit verhaal eerst tot op het bot integreert en hier heb je best even een 
week voor nodig. Er rust nog een tweede verhaal op het thema ‘inkomen vergaren’, maar die kun je later 
pas aanpakken. Je voelt vanzelf wanneer het zover is. Je bent altijd welkom voor een tweede reading, nadat 
je eerst deze hebt geïntegreerd.  

 

 

Beste Marjan,  

Dit is de informatie die jouw systeem aan mij heeft laten zien. Ik hoop dat het je op weg helpt en ik 
wens je veel plezier met de integratie. 

Stralende groet, Jessica  

 

 


