
5 manieren 
om je klanten te readen

Zodat jij ze beter kan helpen en je bedrijf succesvoller wordt



Readen, intunen, afstemmen, lezen, 
voelen, inlinken…

Zomaar een greep uit het synoniemen-assortiment. Maar wat 
wordt er nu eigenlijk mee bedoeld? Wat betekent readen? 
Wat doe je dan eigenlijk?

Readen is het lezen van de energie van een mens, dier, 
situatie, voorwerp, ruimte of foto. Alles bestaat uit energie én 
die energie is ook drager van informatie. 

Door de technieken van het readen kan je die gegevens naar 
boven halen én vertalen naar concrete informatie. 
Bijvoorbeeld over iemands karakter of belemmeringen of zelfs 
iemands lievelingseten of wat hij/zij de avond ervoor op de tv 
gekeken heeft.
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Je kunt als het ware in iemands hoofd 
kijken…

De vinger op de zere plek leggen en weten wat dat precies is. 
Wat speelt er? En waar blokkeert iemand (bijvoorbeeld in een 
coachtraject) en wat zit daar precies achter? Welke situatie 
ooit heeft dat zo gebracht?

Reading haalt het verborgene naar boven. Geeft inzichten en 
een helder beeld. Als een soort vuurtoren die de weg wijst.

Kun je je de mogelijkheden hiervan voorstellen voor jou als 
trainer, coach of adviseur? Hoeveel sneller je tot de kern kan 
komen. Of te weten waar je potentiële klant echt behoefte 
aan heeft en op basis waarvan er een keuze wordt gemaakt.
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Mogelijkheden te over voor de trainer, 
coach & adviseur…

- Tijdens de coachsessie.
- In gesprekken met potentiële klanten.
- Bij trainingen als je merkt dat je boodschap niet echt  

aankomt.
- Bij onderhuidse problemen in een team.
- Bij werving & selectie.
- Om mindset-shifts te versterken en te bespoedigen.
- Om een juiste doelgroep, markt of product snel naar boven 

te kunnen halen.
- De ontwikkelmogelijkheden van de persoon of zijn/haar 

bedrijf supersnel in kaart te brengen.

- Enzovoort…
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En het mooie is…

Iedereen kan (leren) readen. Het is niet zo dat alleen 
bepaalde speciale mensen met een ‘gave’ dat kunnen. 
Nee, iedereen kan het. Het is iets wat we allemaal van 
nature kunnen, maar meestal na ons 8e jaar wat vergeten 
zijn.

Om te kunnen readen heb je namelijk nodig:
- Je intuïtie / gevoel.
- Een onderbewuste.
- 5 Antennes (onze extra zintuigen).
- De wil om buiten de box te kijken.
- De mening dat alles energie is en een aura heeft.
- Het vermogen om je te uiten in taal.
- Openstaan om korte visualisaties te leren.
- De bereidheid om technieken te trainen & te 
oefenen.



Hoe read je nu precies

Bij reading leest mijn energie (ook wel Ziel, Essentie of 
Innerlijk Weten genoemd) de energie van een ander persoon, 
voorwerp, foto enzovoort.

Dat doe je door te connecten met de energie van datgene dat 
je wil readen.

De flarden informatie die je krijgt d.m.v. voelen, horen, zien, 
ruiken, proeven, vertaal je naar informatie.

Bij de vertaling gebruik je je onderbewuste als 
databank/bibliotheek

Hoe meer je je traint in readen; hoe specifieker en 
gedetailleerder je de informatie omhoog kan halen.
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5 Antennes / kanalen

De flarden informatie die je ontvangt worden komen bij jou 
binnen via 5 antennes. Ook wel kanalen genoemd.

1. (helder) voelen
2. (helder) horen
3. (helder) zien
4. (helder) ruiken
5. (helder) proeven

Er is ook nog iets als het gewoon zeker weten. Het 
helderweten en dat is eigenlijk een verzamelnaam van alle 5 
de kanalen. Omdat die antennes tegelijkertijd werken en je ze 
vaak aan het begin van je ontwikkeling nog niet kan filteren 
naar een apart kanaal.
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Jolien Slavenburg – eigenaar 
Kernzaken
volgde Business Reading Trainingen & 
volgt nu een Business Reading Traject

‘De reading trainingen bij Lonneke vind ik erg leuk. 
Als coach ben ik getraind om veel vragen te stellen. 

Reading helpt me om eerder mijn eigen ingevingen te 
delen en te checken, waardoor ik bij mijn klanten veel 
sneller tot de kern van de zaak kom. 

De kracht van Lonneke is dat ze het ongrijpbare heel 
praktisch maakt en vertaalt naar ondernemerschap. 

En dat op een speelse manier, waarbij ze vooral 
oproept om je eigen stijl te zoeken. Ze geeft veel 
ruimte en vertrouwen.’ 



Manieren van readen

Readen kan je op veel manieren doen.
1-op-1, in een groep, live, via skype, op een foto, op een 
voorwerp, via een bloem, via de telefoon, op een naam, een 
geboortedatum, een telefoonnummer, een visitekaartje, een 
organogram, op een situatie uit het verleden, op kwaliteiten 
van een bedrijf enzovoort.

5 Manieren diep ik op de volgende bladzijden meer uit.

Maar welke manier je ook kiest; uiteindelijk levert het 
allemaal hetzelfde op:
* beter je klanten kunnen helpen
* sneller & krachtiger resultaat
* meer (vrije) tijd
* meer klanten
* meer omzet
Dus een welvarend bedrijf.
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Manier 1: via de telefoon

Dit kan zowel met bestaande klanten als potentiële klanten. 
Door je af te stemmen op de ander aan de andere kant van de 
telefoonlijn. 

Dat doe je door te verbinden in energie met de ander. Je trekt 
als het ware een energielijn.

Bij bestaande klanten kan je readen tijdens je coach-calls of je 
skype-sessies.

Bij potentiële klanten kun je door te readen zicht krijgen op 
wat iemand echt denkt, voelt. Daar kan je dan op inspelen.
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Manier 2: face-to-face 

De meest voorkomende manier van readen voor een trainer, 
coach, adviseur zal toch zijn als je tegenover iemand zit. Dus 
live: face-to-face.

Maak weer een energetische connectie. Laat je energie uit je 
lichaam stromen naar de ander.

Het gevoel of geluid dat of de smaak die dan als eerste in je 
opkomt: is je signaal dat is opgevangen door 1 van je extra 
zintuigen.

Dat vertaal je vervolgens naar informatie over bijvoorbeeld 
karakter, hobby’s, werk, woonomgeving, persoonlijke 
ontwikkeling, geld en gezondheid. Je mag nooit 
diagnosticeren!
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Vervolg van Manier 2: face-to-face 

Je kan wel via reading bijvoorbeeld voelen dat iemand pijn 
heeft ergens in zijn lichaam. En dat laatste kan interessant zijn.
Want die pijn kan van invloed zijn op die persoon.  

Stel je eens voor dat je tijdens een coachsessie voelt dat 
iemand erge pijn in nek en schouders heeft. Je gaat dan als 
eerste checken of diegene die pijn herkent. 

Daarna ga je die pijn symbolisch vertalen en zelfs uitdiepen. 
Dus betekent het bijvoorbeeld dat iemand teveel op zijn nek 
neemt? Of dat hij/zij gebukt gaat onder een zware last? En 
wat ligt daar dan aan ten grondslag (= uitdiepen). Waar is het 
ontstaan? Welke concrete situatie en wat heeft dat gedaan 
met iemand.
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Vervolg 2 van Manier 2: face-to-face 

Ook kan het zo zijn dat terwijl je naar iemand kijkt je oog 
steeds gaat naar iets wat iemand aangeeft en hoe een hand 
ligt. Dat is een vorm van helderzien; dus die antenne geeft het 
signaal door en dat kun je weer gaan vertalen in informatie.

Belangrijk bij face-to-face readen is dat je niet afgaat op de 
non-verbale communicatie en lichaamshouding van iemand. 

Readen is echt de energie lezen; wat erachter zit. Dat is 
namelijk vaak niet in lijn met wat je uit de interpretatie van 
het non-verbale zou halen!
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Karianne Kalshoven – eigenaar 
Amsterdam Center for Integrity and Leadership
volgde 2 keer een VIP dag, verschillende trainingen Business 
Reading en doet nu Het Boeddha tot Business Traject

‘De resultaten bij mijn klanten zijn giga! Mijn aanpak, die ik 
samen met Lonneke van focus voorzag, werkt ontzettend 
goed. 

De kracht van Lonneke is dat ze niet zweeft, maar heel 
goed onderbouwd jou leert om naar de signalen van je 
omgeving te luisteren. Wat betekent iets voor jou op dit 
moment? 

Ze heeft intuïtieve signalen direct door, ze heeft er bij mij 
nooit naast gezeten. Ook laat ze ruimte voor mijn visie of 
mijn manier van uitdrukken, ze is niet rigide. 

Ze gaat zorgzaam met je om. Ik ga nu ook een 
vervolgtraject bij Lonneke volgen, omdat ik weet dat ik nog 
verder kan groeien.’



Manier 3: foto

Je kan readen op een foto. Ook wel fotolezen genoemd. Dit 
kan zowel een fysieke foto zijn als een foto op een mobiele 
telefoon of op een pc/telefoon/laptop. 

Als je een foto wilt lezen dan connect eerst weer met de 
energie van de foto. Houd bijvoorbeeld de foto (of de telefoon 
met die foto) tussen je handen. 

Begin met het opschrijven of benoemen van het eerste dat je 
in je lichaam voelt of in je hoofd opkomt. 

Dat gevoel of geluid of plaatje vertaal je vervolgens naar 
concrete informatie.
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Vervolg Manier 3: foto

Dat vertalen doe je door aan jezelf te vragen: 
wat zegt dit mij?

Bijvoorbeeld: je krijgt een tintelend, rommelend gevoel in je 
benen. Je vraagt dan in jezelf: wat zegt dit gevoel mij? Voelt 
het als onrustig in de zin van ’vooruit willen / ongeduld’. 

Of voelt het als een niet stil kunnen zitten / minder 
concentratievermogen. Of voelt het als verlammend / geen 
stappen durven zetten. Of voelt het als pijn / te lang door te 
hebben gelopen. 

En zo zijn er nog meer mogelijkheden. De uitfiltering van de 
vertaling leer je door te trainen!
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Vervolg 2 Manier 3: foto

Bij fotolezen kan je informatie ook komen doordat je oog 
steeds getrokken wordt naar 1 detail op de foto. 

En dat detail ga je dan uitdiepen. Wat betekent dat zilveren 
knoopje op die blouse?

Ook de kleuren op de foto gebruik je bij de vertaling. Kleuren 
hebben betekenissen en het is nooit toeval dat jou bepaalde 
kleuren dan opvallen.

Heel globaal betekent blauw: communicatie. Geel: intellect. 
Groen: een nieuwe ontwikkeling. Rood: zelfvertrouwen. Goud: 
gaan voor het hoogste.

Ook andere vormen of lichtval gebruik je voor extra 
informatie.
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Ingrid Schröder – eigenaar 
De Ontplooiing
volgde verschillende workshops en trainingen

‘Het fijne aan Lonneke is dat ze je leert te vertrouwen op 
je intuïtie. Ze leert je beelden, woorden, gevoel en soms 
geuren te vertalen, zodat ze voor jou betekenis krijgen. 

In mijn coaching werk ik veel met theater om te 
spiegelen. Ik merk dat ik door te readen nog sneller to-
the-point kan komen. Dat versnelt het coaching-proces 
en geeft veel inzicht. 

Ik merk dat het leren readen mijn levenshouding 
beïnvloedt. Intuïtie is iets wat we veel meer kunnen 
benutten en dat draag ik nu ook uit.

Lonneke is erg betrokken en ondersteunend. En ze heeft  
een heerlijk gevoel voor humor, dat kan op z’n tijd lekker 
relativeren.’
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Manier 4: visitekaartje of telefoonnummer

Zelfs als je iemand (nog) niet kent, niet aan de telefoon hebt 
gehad of gezien hebt, kun je die persoon toch readen. 
Bijvoorbeeld op zijn/haar visitekaartje of telefoonnummer.

De techniek ervoor is hetzelfde als bij de foto readen. 

Maak connectie in energie met het kaartje. Het makkelijkste is 
als je het kaartje vasthoudt. 

Bij het visitekaartje ga je daarna ook kijken naar het kaartje. 
* Wat valt er op? 
* Waar wordt je oog naartoe getrokken? 
* Een kleur, een vorm, een woord?
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Vervolg Manier 4: visitekaartje of 
telefoonnummer

Wat zegt die kleur jou? Over iemands karakter of werk of 
achtergrond? 

Waaraan denk je bijvoorbeeld als eerste bij de kleur oranje? 
Voor mij zou dat zijn: uitbundig, warm, gedreven, gezelligheid, 
dienstverlenend, hulpvaardig, informeel. Wat zegt oranje jou?

Bij een telefoonnummer kijk je naar cijfers die als het ware 
eruit springen. Bijna omhoog komen. 

Zegt de combinatie jou wat? Of betekent 1 cijfer iets 
speciaals? Een huisnummer of een maand. Of zegt het iets 
over iemands katakter, dromen, angsten, belemmeringen?
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Vervolg 2 Manier 4: visitekaartje of 
telefoonnummer

Bijvoorbeeld: als de 6 eruit springt dan weet je dat die 
persoon een heel groot plichtsbesef en 
verantwoordelijkheidsgevoel heeft, waardoor die veel te vaak 
vergeet om tijd vrij te maken voor zichzelf.

Heeft iemand meerdere 4-en in zijn telefoonnummer dan kun 
je het hebben over dat het iemand is die een grote behoefte 
aan zekerheid nodig heeft (vooral financieel). Een harde 
werker en met de behoefte om veel verschillende dingen mee 
te maken. Vaak heeft zo iemand verschillende beroepen 
uitgeoefend.

Dit zijn natuurlijk heel kort maar een paar betekenissen.
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Manier 5: naam

Stel je hebt alleen de naam van een potentiële klant of 
iemand die net klant is geworden. Je kan dan op de naam 
gaan readen voor informatie over die persoon. 

Als je intentie tenminste is om die persoon beter te kunnen helpen!

Connect in energie met de naam. Door bijvoorbeeld de naam 
op een blaadje te schrijven. 

Je gaat ‘kijken’ welke signalen je oppikt en vervolgens maak je 
de vertaalslag.
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Vervolg Manier 5: naam

Juist bij het readen van de naam zie je dat de antenne van 
heldervoelen én de antenne van helderzien de meeste 
signalen opvangen.

Een manier van helderzien is dat je bijvoorbeeld naar de naam 
kijkt en ineens verandert het beeld; wordt de letter L een 
andere vorm of dier. Of kleurt de letter N ineens groen. 

Datgene wat JIJ op dat moment ziet, dat is het signaal dat je 
gaat vertalen. Ook al weet je dat wat je ziet je niet met je 
gewone ogen kan zien. 

Vertrouw erop dat dat een manier van jouw antenne 
helderzien is om zijn signaal door te geven.
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Je Onderbewuste: Eigen woordenboek

Het vertalen van je signalen naar de concrete informatie is 
een techniek die je leert. Die je zal moeten oefenen en 
verfijnen. Zodat je alle vragen eerst in jezelf gaat voelen en 
dan weet welke ‘conclusie’ er is. En daarmee je informatie. 

Het proces van die vragen stellen (zoals: wat zegt rood mij, nu, 
tijdens deze reading?) speelt zich in jezelf af. Hoe meer je 
traint; hoe sneller dat gaat. Je maakt als het ware je eigen 
woordenboek.

Zodat je op een gegeven moment weet: dat plaatje van dat 
paard dat in mijn hoofd opplopte (=helderzien) dat betekent 
dat deze persoon zijn vrijheid belangrijk vindt. Dat het een 
sterk persoon is die het fijn vindt als zaken in een bepaalde 
cadans in zijn leven voltrekken.
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Reading is ook voor jou!

Iedereen kan het leren. Je hoeft niet aan bepaalde eisen te 
voldoen behalve de wil om het professioneel goed onder de 
knie te krijgen. En het op een integere manier willen 
gebruiken. Om jouw klanten beter te kunnen helpen en 
daarmee de wereld een stukje mooier te maken.

De signalen opvangen is geen probleem. Dat gebeurt bij 
iedereen, want je beschikt allemaal over die 5 antennes.

Echter het goed kunnen herkennen en vertalen vergt wel 
training en goede begeleiding. 

Ook het echt ermee oefenen (live) zorgt voor het kweken van 
vertrouwen. Dat vertrouwen is nodig om het ook 
daadwerkelijk in te gaan zetten. 

In je bedrijf, bij je klanten, bij toekomstige klanten enzovoort.
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Wie is Lonneke….

Mijn naam is Lonneke Vodegel
Ik ben Business Medium. 

Getraind in Nederland en Engeland, leer ik 
ondernemers readen effectief in te zetten in hun 
dagelijkse praktijk. 

Readen is geen trucje, maar een methode om 
goed je intuïtie te gebruiken. 

Zelf heeft het mij enorm veel gebracht: toen ik 
nog een baan had en readen inzette, had mijn 
team van 28 man het laagste ziekteverzuim en de 
hoogste omzet. 

Het duurde voor mij best een tijd voordat ik leerde 
vertrouwen op mijn intuïtie: ik dacht dat ik er 
geen aanleg voor had, maar door training leerde ik 
dat dit niet waar is. 



Sterker, iedereen heeft deze ‘superpower’. 

Ik leer je er woorden aan te geven en er concrete 
informatie uit te halen. En dat gericht op jouw 
bedrijf. 

Want als je met je intuïtie in contact staat, kan dit 
je veel opleveren: betere klanten, hogere omzet 
en gelukkiger personeel.

Reading is geen gave. Iedereen kan het (leren). 
Jij ook!
Het is puur het signaleren, herkennen, vertalen
& erop vertrouwen. 

Mijn missie is dan ook om trainers, coaches & 
adviseurs weer terug te brengen naar deze 
natuurlijke kwaliteiten.



Wil je….

Wil jij je onderbuik concreter maken?
Wil je jouw intuïtie meer inzetten?
Wil je woorden kunnen geven aan de dingen die je 
oppikt?
Wil je weten wanneer je iets “verzint” en wanneer 
jouw intuïtie spreekt?

Wil je sneller tot de kern komen bij je klanten?
De juiste snaar raken bij je potentiële klanten?
Jouw eigen bedrijf en marketing kunnen lezen? 

Meer vanuit jouw intuïtie leven en werken?

Kijk dan eens op mijn website naar de 
mogelijkheden. Ik geef workshops en Business 
Reading Trajecten die geheel op maat gemaakt 
kunnen worden.

Ik vertel je er graag meer over. Bel of mail mij.

Lieve groeten,
Lonneke



Contact mij via:

www.lonnekevodegel.com

mail@lonnekevodegel.com

06 – 483 16 977

www.facebook.com/lonnekevodegelbusinessmedium

www.linkedin.com/lonnekevodegel

http://www.facebook.com/lonnekevodegelbusinessmedium
http://www.linkedin.com/lonnekevodegel

