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351 - 540 indigo 
Deze score komt niet snel naar voren uit de test. Heb jij dit getal? Dan hoor ik dat graag 
van je. info@serenora.nl 
 
 
 

 
 
251 – 350 blauwgroen 
Je bent in de opwaartse flow. Je hebt het constante lijden achter je gelaten. Je bent op 
weg naar vrijheid, liefde en een vreugdevol leven. Je hebt een sterk energieveld en bent 
in staat om ook anderen te ondersteunen in hun bewustzijnsgroei. Het Spirituele heeft 
zich in jou geïntegreerd. 
 
 
 
 
 
	  

201 – 250 groen  
Tussen 200 en 250 scoren de mensen die een gevorderd bewustzijn hebben. In dit 
gebied sta je open voor verandering en kosmische leiding. Je bent kritisch en streeft naar 
vrijheid, gezondheid en kennis. 
 
 
 
 
 

151 – 200 geelgroen 
De gemiddelde mens zit met de score rond 200 of eronder. Dit gebied lijkt het 
omslagpunt. Naar boven is een toename van energie en kracht, naar beneden word het 
zwakker. 
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101-151 geel  
Met deze score ben je net uit het lijden. Je bent al heel wat aan het transformeren en je 
gaat richting groen. Soms zak je nog af en toe terug in het oude patroon. Richt je vooral 
op de positieve bijdrage. 
 
 

 
 
 
0-100 rood  
Aan deze score te zien heb je het niet makkelijk. Het lijkt erop alsof je in een spagaat 
terecht gekomen ben. Aan de ene kant het bewustzijn dat wil groeien en aan de andere 
kant de oude vaste patronen die jou als het ware omlaag zuigen. Toch heb je de moed 
gehad om deze test te doen. Staat moed wel in je scorelijstje? 
 
Als het brein nieuwe informatie opdoet, worden  
oude patronen niet losgelaten. Transformatie  
is in eerste instantie niet vanzelfsprekend.  
Om een transformatie te kunnen doormaken, 
is het van belang dat je stopt waar je nu  
mee bezig bent. Ga je helemaal richten op de  
toename van energie.  
 
Tip: Knip uit je cirkel de afnemende trefwoorden  
en verdeel hem opnieuw. Hang hem daarna op  
een zichtbare plaats. 
 
 
 
 
 
Tip: schrijf elke dag 5 dingen op waar je dankbaar voor bent. In het begin is het goed 
nadenken, maar naarmate je het vaker doet begint er een positieve stroom jouw kant op 
te komen. 
 
 

VOOR	  ALLE	  SCORES	  
Het belangrijkste is dat je met deze test het onzichtbare zichtbaar kon maken. 
Ook al komen er in jouw cirkel nog veel afnemende waarden voor, ga aan de slag om 
alleen maar positieve kwaliteiten te vergroten.   
 
Herhaal de test over 6 weken, een half jaar en een jaar om vorderingen te meten. 


