• Jouw spirituele praktijk

Hoe gaaf zou het zijn als je jouw liefde en passie kunt delen
met heel veel mensen. In deze module besteed ik aandacht
aan punten waaraan je moet denken bij het starten van je
spirituele praktijk.
Deze module is ter ondersteuning voor jou als jij er over denkt
om je gave in te zetten in een eigen praktijk.
• Ruimte en inrichting

Readings kun je overal geven, daar heb je niet per se een
praktijkruimte voor nodig. Aan de ‘keukentafel’ is prima om mee
te beginnen.
Er zijn tal van mogelijkheden om een ruimte in te richten voor
readings en je spirituele werk. Een kamer in je huis of een
ruimte naast je huis fungeert prima als jouw eigen ruimte.
Zorg dat de ruimte rustig is, sfeervol en ingericht is naar je
eigen smaak. Houd rekening met licht en kleur. Er zullen
gevoelige mensen bij je komen en die zijn net als jij gevoelig
voor geur en kleur.
Wanneer je een ruimte wilt huren, let dan op je eigen gevoel.
Voelt een ruimte niet goed dan is de kans groot dat je cliënten
zich hier ook niet prettig zullen voelen.
• Geld vragen voor je werk

www.regenboogvleugels.nl

Veel lichtwerkers voelen zich bezwaard om geld te vragen voor
hun spirituele diensten. Dit is zo onterecht. Je hebt een gave en
daar heb je tijd en energie in gestoken om deze te ontwikkelen.
Net als ieder ander mag jij geld vragen voor je energie en voor
je werk.
In het begin kun je om te oefenen gratis readings geven. Je
moet geen geld vragen, het mag. Voelt het (nog) niet goed om
geld te vragen, doe het dan niet en laat je leiden door je gevoel.
Het komt bij lichtwerkers vaak voor dat je in een vorig leven
gestraft bent voor je spirituele werk en/of spiritualiteit en dat je
dit nu nog met je mee draagt. Weet dat de tijden veranderd zijn
en probeer deze energetische koorden door te snijden en te
helen.
Je kan ook op basis van vrije bijdrage werken. Een cliënt geeft
dan wat hij of zij wil geven. Je zet een potje neer waarin de
cliënt na afloop van de reading een bijdrage kan doen.
Ben je er aan toe om geld te vragen dan is het belangrijk om stil
te staan bij hoeveel je wilt vragen. Begin met een bedrag waar
jij je goed bij voelt. Je kunt beter op een later moment omhoog
gaan met de prijs dan naar beneden. Zakken qua bedrag geeft
jezelf een naar gevoel en zal niet bijdragen aan je energie.
Kom je er nu echt niet uit. Dan kun je de volgende manieren
gebruiken om een bedrag vast te stellen. Afwegen van wat licht
en zwaar voelt.
Schrijf twee bedragen waar je tussen twijfelt op een briefje. Leg
het ene brief in je linkerhand en de ander in je rechterhand,
zonder te kijken naar welk bedrag in welke hand ligt. Sluit je
ogen en voel welke hand er lichter voelt en welke zwaarder.
Schrijf bedragen op briefjes en leg ze op de grond neer zonder
dat je de bedragen kunt zien. Ga op één briefje staan en voel
hoe deze voelt. Ga vervolgens op het andere briefje staan en
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voel of je een verschil voelt. Ga zo alle briefjes langs en stel
vast welk briefje het lichtste aanvoelt.
• KvK en Belastingdienst

Een saai onderwerp wellicht, maar ik schrijf er toch een klein
stukje over.
Wanneer je dit als hobby wil doen, dan heeft het geen
meerwaarde om je in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.
Op het moment dat je echt als (fulltime of parttime ) baan wilt
gaan doen, kun je dit wel gaan doen. De KvK vraagt een
eenmalige bijdrage voor je inschrijving.
Op het moment dat je je in gaat schrijven bij de KvK, krijg je ook
te maken met de belastingdienst. Je gaat per kwartaal btw
aangifte doen en je moet je inkomsten in een jaaraangifte gaan
doen. Neem een boekhouder in de arm, zo weet je zeker dat je
alle regels nakomt en kom je niet voor verassingen te staan.
• Reclame maken

Het kost tijd om een goede reputatie op te bouwen. Zeker in
deze branche zijn er veel mensen die helaas een nare
nasmaak geven. Mensen die vanuit hun ego werken en snel
geld willen verdienen zullen uiteindelijk altijd door de mand
vallen. Zorg dat je dicht bij jezelf blijft en dat mensen je kunnen
vertrouwen.
Begin met een Facebook pagina en ga je passie delen. Deel
dagkaarten, geef een reading weg en vertel over je werk. Je
kunt ook je berichten delen in groepen. Let wel op dat delen in
deze groepen is toegestaan, verwijderd worden hierdoor is niet
leuk.
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Er zijn verschillende mogelijkheden om een website gratis te
maken. Zoek op google en je vind een ruime keuze. Een
betaalde website is vaak wel beter vindbaar bij google en bied
meer mogelijkheden.
Huur een tafel bij een spirituele markt of beurs. Hier tref je
mensen die specifiek op zoek zijn naar spirituele begeleiding.
Ook ontmoet je mede lichtwerkers die net als jij hun hart volgen
en hun passie delen.
Door middel van het geven van workshops ontmoet je mensen
die geïnteresseerd zijn in jou en in jouw werk. Kijk eens of je
een leuke workshop kunt bedenken.
In natuurwinkels of spirituele winkels kun je vragen of je een
flyer op mag hangen en of je visitekaartjes mag neer leggen.
Misschien vinden ze het wel leuk als jij op een zaterdagmiddag
kleine readings komt geven.
• En meer

Loop je vast op bepaalde gebieden, vraag om hulp! Je hoeft
niet alles alleen te doen, er is overal hulp voor.
Ik bied in mijn praktijk ook ondersteuning aan spirituele
ondernemers. Mocht je ondersteuning willen, dan gaan we
samen aan de slag.
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