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Plaats van het ritueel: 

 Bij jou thuis in de huiskamer of buiten in de tuin 

 Bij mij thuis 

 Op verzoek buiten in park, bos of op strand 

Duur van het Ritueel:  

Individueel gemiddeld 1,5uur, groepen in overleg.  

Prijs: Vanaf € 40,- 

 

Over mij: 

Als sociaal cultureel werker heb ik in de sector Welzijn veel ervaring 

opgedaan met kinderen, jongeren en volwassenen in diverse buurten 

en scholen van Amsterdam.  

Mijn hele leven hebben thema’s als oorspronkelijkheid, spiritualiteit en 

natuur mijn aandacht. Ik heb diverse opleidingen en cursussen ge-

volgd op het gebied van de Oude Religie, Meditatie, Sjamanisme en 

Reading.     

Sybil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Contact: Sybil: 06- 29 22 43 84 in Amsterdam  

sybil.ritueel@gmail.com 

  

Dichter bij Moeder Aarde en een  

Magisch Leven 
 

Rituelen voor Jong en Oud 

Bij ontwikkeling, ondersteuning en viering 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdens een Ritueel is het mogelijk om door middel van positieve magie 

en contacten met de krachten en machten uit het universum dichterbij 

jezelf te komen en een completer mens te worden.  

In een bijzondere en persoonlijke sfeer besteden we aandacht aan jouw 

levenspad en wat je daarop tegen komt.  

 

 Waar ben je nu aangekomen? 

 Hoe wil je verder, waar wil je naartoe? 

 Wat neem je mee en wat niet? 

 

We maken ruimte voor jouw dromen en wensen.  

We vieren het leven, staan stil bij geluk en verdriet en bedanken  

Moeder Aarde. 
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Wat is een Ritueel? 

Een ritueel wordt vaak ervaren als een intense, krachtige en vrolijke 

ervaring. Het ritueel vindt altijd plaats in de cirkel m.b.v. kaarsen of 

waar mogelijk met echt vuur. Ik maak o.a. gebruik  van hulpmiddelen 

zoals de chakra’s, kruiden, edelstenen en reading. Een Ritueel is per-

soonlijk en afgestemd op de vraag of intentie van een persoon of 

groep. Daarom is het noodzakelijk om vooraf de vraag of intentie per 

mail, telefoon of in een intake gesprek te omschrijven. Na het Ritueel 

krijg je soms een magisch voorwerp mee naar huis om je te helpen je 

intentie te bekrachtigen. 

 

Waarom een Ritueel voor volwassenen? 

Individueel: 

 Om richting te geven bij levensvragen 

 Om een bijzonder moment in je leven te vieren 

 Om los te laten wat niet meer bij je hoort 

 Om hulp te vragen bij pijn, verdriet en blokkades  

 Om dromen en wensen te bekrachtigen 

 

In een groep: 

 Om een gezamenlijke intentie te bekrachtigen van bijvoorbeeld   

collega’s, familieleden, vrienden of partners 

 Uitspreken en loslaten van ruzies 

 Delen van een nieuwe aanpak in het werk 

 Om iets te vieren: 

 Vrijgezellen feestje 

 De volle maan 

 Start van iets nieuws…. 

 Verjaardag/ jubileum etc.. 
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Waarom een Ritueel voor Kinderen? 

Voor kinderen is de wereld van een ritueel vaak vanzelfsprekend.. 

Door spelenderwijs samen met het kind het ritueel vorm te geven en 

uit te voeren komt het kind gemakkelijk met zijn of haar wezen in 

contact. 

Ook gewoon vanuit plezier vinden kinderen het leuk en spannend 

om magische avonturen te beleven en creatief te zijn met dingen die 

ze zelf vinden in de natuur! 

 

 

 

 

Individueel: 

 Biedt steun en rust bij onzekerheid, “niet begrepen worden”, 

“anders zijn” 

 Biedt kinderen de mogelijkheid zich te uiten  

 Geeft positieve, persoonlijke aandacht en energie aan een kind die 

dat nodig heeft  

 

In een groep: 

 Kinderfeestje binnen of buiten. 

 Diverse, speelse en creatieve activiteiten kunnen worden  

 toegevoegd: 

 Wenszakjes, toverstok, talisman, natuuraltaartje, toverdrankje  

 maken,  

 Voorlezen, spelletjes,  

 vuur maken, etc.. 
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