
  

Sybil’s Readings 

Een ontmoeting met jezelf 
Wat is een Reading? 
Tijdens een reading maak ik contact met jouw energieveld. 
In verbinding met moeder aarde en het universum stel ik mij 
open voor een doorgaande energie- en informatiestroom. 
 Ik geef woorden aan de informatie die opgevangen wordt 
en gebruik daarbij het beeld en de symboliek van een boom en 
de chakra’s als kapstok.  
 

De Boom en de Chakra’s 
 Hoe ziet jouw boom eruit? Waar staat jouw boom?  

Heeft de boom bladeren? Hoe zien de wortels van jouw 
boom eruit?  
Wat is er te zien in de omgeving van jouw boom?  
Alle delen van de boom zijn symbolen voor thema’s in ons 
leven. 

 De 7 Chakra’s zijn poortjes waar energie in en uit gaat. De 
chakra’s staan voor essentiële thema’s zoals liefde, 
communicatie en veiligheid die voor iedereen belangrijk  zijn. Hoe zien jouw chakra’s er uit en hoe 
is het daar met de energie gesteld? 

Het antwoord op al deze vragen vertelt iets over jou in deze fase van je leven. 
Na de omschrijving van het beeld van jouw boom en de chakra’s, vertaal ik deze metaforen naar jouw 
huidige situatie. 
 

Waarom een Reading? 
Een reading vertelt jouw verhaal vanuit het perspectief van je wezen. Vanuit dit gezichtspunt benader 
je het leven niet als een probleem waarvoor je oplossingen moet vinden. De reading helpt je naar de 
ervaringen in je leven te kijken als een mogelijkheid om te leren en er als mens door te groeien. Dit 
kan je helpen bij het aanvaarden van de dingen die je moeilijk vindt en om daarin te verzachten. 
Reden om een afspraak te maken kan een specifieke vraag zijn, iets waar je steeds tegenaan loopt. 
Het kan ook zijn dat je naar helderheid verlangt in een onrustige periode. 
 
Een reading heeft vaak het effect dat dingen die je diep van binnen al weet bevestigd worden of een 
ander perspectief krijgen. Een reading kan je ook de ogen openen voor (onbewuste) ideeën of 
overtuigingen die je hebt over jezelf of over het leven, en de manier waarop deze bepalend zijn voor je 
doen en laten. 
 

Sjamanisme 
Ik combineer de reading met sjamanistische ingrediënten zoals een openingsritueel waarbij de spirits 
worden aangeroepen, stenen, kleuren, kaarten, dat wat ondersteunend is voor jou. 

  

Plaats en Prijs 
De Reading vind plaats bij mij thuis en duurt een uur tot anderhalf uur. Een Reading kost 40,- €. 
 

Contact 
Je kunt mij bellen of mailen voor meer informatie of een afspraak. 

Sybil – Amsterdam 

06 – 29 22 43 84 - Sybil.ritueel@gmail.com 


