• Etiquette

Wanneer je voor andere mensen een reading doet, is het
belangrijk om je aan een paar etiquette regels te houden. Dit
zijn veelal ongeschreven regels en waarschijnlijk houd je je hier
al aan. Voor de volledigheid benoem ik in deze module een
aantal punten waar je rekening mee mag houden.
• Privacy
Wellicht overbodig om te melden, maar ik deel het toch met je
omdat het wel heel belangrijk is. Elke persoon die bij je komt,
komt in vertrouwen naar je toe. Er kan privacy gevoelige
informatie naar boven komen. Mensen storten hun hart bij je uit
en delen hun persoonlijke ervaringen met je. Ga hier
vertrouwelijk mee om.
Wanneer je een heftige reading hebt gegeven is het logisch dat
je behoefte hebt om hier over te praten. Wees dan voorzichtig
met wie je dit bespreekt. Kies iemand die je 100% vertrouwt en
leg die persoon ook uit dat de informatie die je deelt absoluut
niet verder mag worden verteld. Dit zou jou schaden, maar ook
de betreffende persoon.
Bij voorkeur zorg je er voor dat je een mentor of coach hebt
waar je terecht kunt als je de behoefte hebt om hier over te
praten. Deze heeft namelijk zelf ook een privacy plicht en zal
jouw verhaal niet verder vertellen.
Wanneer een verhaal op straat komt te liggen, zal dit niet alleen
jouw reputatie aantasten. Het is voor de persoon in kwestie
zeer pijnlijk om te ontdekken dat deze vertrouwelijke informatie
verspreid is.
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Wil je graag een recensie of testimonial op je website of op
social media delen, vraag dan altijd eerst toestemming aan de
persoon in kwestie. Je kunt details veranderen zodat die
persoon niet herkenbaar is en in plaats van een naam schrijf je
anonieme afzender op.
Deel je informatie vanuit liefde, maak mensen niet bang met
voorspellende boodschappen die naar en eng zijn. Dit is niet
vanuit liefde maar vanuit je ego. Het kan behoorlijk kwetsend
zijn en je kunt mensen ontzettend raken hiermee. Een
boodschap kan waarschuwend zijn, iets waar mensen op
mogen letten. Dit breng je voorzichtig aan je cliënt.
Ga niet in op (ernstige) gezondheidsklachten. Je kan een
advies geven, maar benoem ook altijd dat ze een arts moeten
raadplegen in verband met gezondheidsklachten. Je bent geen
arts, of je moet er toevallig ook echt voor geleerd hebben.
Let ook op dat mensen niet naar de kaarten, die je legt en de
reading die je geeft, gaan leven. Jouw boodschappen en de
kaarten geven een inzicht in een situatie, het is niet de
bedoeling dat mensen er naar gaan leven. Dit zou ze beperken
in plaats van verrijken.
• Gevoelige boodschappen
De informatie die je doorkrijgt kan gevoelig zijn. Misschien is het
een bericht van een overleden dierbare en dat kan veel impact
hebben. Probeer niet mee te gaan in de emotie, maar wijs het
ook niet af. Laat het er zijn en blijf handelen vanuit je intuïtie en
je ingevingen.
Het kan zijn dat er informatie naar voren komt die de ander
liever niet wil horen of wil weten. Laat dit zo zijn. De persoon
waar je de reading voor doet is er nog niet klaar voor om dit te
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horen. Realiseer je dat jij enkel de boodschapper bent. Je hoeft
dit niet per se door te geven, je mag dit doorgeven.
Wanneer je het gezegd hebt, en de ander heeft aangegeven er
niet verder op in te willen gaan, laat het onderwerp dan rusten.
Wanneer iemand bij een reading een tweede persoon heeft
meegenomen, mag je vragen of dat je tijdens de reading alles
mag delen wat er naar voren komt. Heel waarschijnlijk vertrouwt
deze persoon de ander, maar vraag het altijd even voor de
zekerheid na. Je weet niet wat er tijdens een reading naar
voren kan komen en de persoon voor wie je de reading doet
moet zich daar wel van bewust zijn.
Wanneer er ernstig misbruik of mishandeling naar voren komt
tijdens een reading, dan heb je ook de plicht om hier melding
van te maken bij de juiste instanties. Ga niet zelf lopen
aanmodderen, je bent geen gespecialiseerd therapeut. Zoek
hulp hierbij. Dit geldt ook voor mensen die zelfmoordneigingen
hebben of zwaar depressief zijn. Je helpt deze mensen er juist
mee door hulp in te roepen. Uiteraard meld je dit eerst bij je
cliënt, je laat weten dat je je zorgen maakt en dat je iemand
gaat zoeken die verder kan helpen.
• Negatieve energie

Laat je niet mee slepen in de negatieve energie of woorden van
de persoon waar je de reading aan geeft. Soms nemen mensen
zware en/of negatieve energie mee. Scherm jezelf goed af
hiervoor en snijd na de reading alle energetische koorden door.
• Sceptici
Mensen die sceptisch tegenover een reading staan, zijn de
meest mooie mensen om mee te werken. Je hoeft niks te
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bewijzen, dat is je ego die praat. Je mag vanuit liefde delen, en
dat is dan ook precies wat je doet.
Het is ook niet de bedoeling dat jij iedereen moet gaan bekeren
en overtuigen. Je doet je ding, je geeft de informatie die je mag
delen en door krijgt en daarna sluit je af. Wat de persoon er dan
mee doet is helemaal aan hem of haar.
Vertrouw op jezelf en op je engelen. De juiste boodschappen
komen altijd door.
• Voor familie en vrienden

Je kent je familie en vrienden goed en je weet al veel informatie
van ze. Dit kan het wel eens lastig maken om een reading te
geven. Laat je hierdoor niet afleiden. Ook voor bekende komen
de juiste dingen naar voren.
Dat wat aandacht nodig heeft zal in de kaarten te lezen zijn en
de bijbehorende boodschappen zullen doorkomen.
Wanneer je een kaart trekt die aangeeft dat de betreffende
persoon op zijn of haar eetpatroon mag gaan letten. Kan het
juist een aanvulling zijn dat jij weet dat die persoon al jaren
worstelt met gewichtsproblemen. Luister naar je ingevingen en
geef door wat die persoon mag weten. Dit kan net het volgende
stapje zijn dat die persoon nodig heeft.
Ga nooit de reading delen met je vrienden en familie en
vertellen wat er besproken is. Dit zal het vertrouwen voor altijd
beschadigen.
Ga altijd voorzicht en zorgvuldig met cliënten om, en met de
informatie die naar voren komt.
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