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Marjolein is gecertificeerd  

als professioneel aurareader door  

het Centrum voor Effectieve Intuïtie 

en lid van de beroepsvereniging   

voor aurareaders. 
 

  Aura-reading 

Je hebt het allemaal  
al in je! 

 ‘Spirituele intelligentie zouden we 
kunnen beschouwen als de  
essentie van onze intelligentie.   
Je SQ stelt je in staat om je eigen 
weg te vinden in het leven.’ 
 
 
 
Uit het boek  

‘Spirituele intelligentie,  
SQ: de sleutel naar  
persoonlijk leiderschap’ 
van Marjolein Rikmenspoel 
(Uitg. Altamira-Becht, 3e druk 2010) 

 



Wat houdt een  
aurareading in? 
 

De aura is het energieveld dat wij als 
levende wezens om ons heen heb-
ben. In de aura bevinden zich een 
aantal energiecentra, dit zijn de  
chakra’s. Deze hebben allemaal een 
eigen karakter, bijvoorbeeld 
voelen, handelen of weten. 
Een aurareading is het waarnemen 
en interpreteren van deze energie.  
Een reading gaat over het hier en nu 
en is dus een momentopname.   
Vergelijk het maar met een röntgen-
foto. Met name jouw innerlijke bele-
ving  wordt zichtbaar.  
Ervaringen uit het verleden kunnen, 
voor zover nu voor jou van belang, 
ook aan de orde komen. 
 

 

Wat heb je er aan? 
 
Een reading geeft inzicht en verhel-
dering. Naar voren komt hoe je in je 
vel zit en wat steunend is in je pro-
ces.  Verbanden tussen de verschil-
lende chakra-gebieden worden  

inzichtelijk.  
Je krijgt een beter beeld van je eigen 
kracht en mogelijkheden.   
Een reading is een steuntje in je rug. 

Relatie-reading 
Een reading kan op verzoek ook  
ingaan op vragen die je hebt over een 
relatie tot iemand anders (partner, ou-
der, kind bijvoorbeeld). 
Het gaat daarbij om jóuw energie (de 
privacy van die ander wordt bewaakt). 
 
 

Als je met vragen zit waar je 
geen antwoord op weet,         
misschien zelfs het gevoel hebt 
dat je vastzit, kan een reading je 
weer ’n eindje op weg helpen. 
Maar ook als je gewoon nieuws-
gierig bent, steek je er zeker wat 
van op! 
 

 

 

Praktische zaken 

Een reading duurt ongeveer anderhalf 
uur en wordt opgenomen. Je kunt de 
reading dus thuis op je gemak nog 
eens naluisteren.  
Er is gelegenheid om vragen te stel-
len. 
 
De reading vindt plaats in het centrum 
van de stad in een prettige ruimte. In 
overleg kan het ook elders. Het actue-
le tarief vind je op de website. 

 


