GRADUATE OPLEIDING
Tijdens de reading opleiding heb je jezelf een groot cadeau gedaan. Je hebt jezelf
leren kennen en je hebt geleerd om energie te lezen bij jezelf en bij anderen,
zonder oordeel of advies. En je hebt je ontwikkeld in je zelfstandigheid als
reader. In de reading opleiding heb je geleerd een ‘Hallo’ te geven aan de ander
in wie hij of zij in wezen is. In welke gewoonte of patroon hij of zij stapt, wat de
beweegredenen hiervoor zijn en wat je readee aan het leren is. In het Graduate
programma ga je je niveau als reader verdiepen. Je verdiept je kennis over het
leven van het wezen, de situaties waarin het terecht komt, wat de readee daar
zelf over weet en hoe de readee met de situatie om wil gaan.
Verschillende thema’s
Je doet ervaring op met het geven en ontvangen van reading op verschillende
thema’s. Je hebt rondom de volgende thema’s les en geeft hierop readingen en
healingen.
1. Reading geven op een vraag die een readee heeft.
Je leert wat je moet lezen als jouw readee een vraag heeft. Hoe je weet
welke stappen je moet zetten. Je verdiept je kennis over het leven van het
wezen, de situaties waarin het terecht komt en hoe de readee daarmee
omgaat.
2. Karma
Je verdiept je kennis en geeft readingen over het leven van het wezen door
de tijd heen. Hoe oude situaties, oud karma, nog invloed heeft op het leven
van de readee nu.
3. Astraal lichaam
Je maakt kennis met het astrale lichaam, je droomlichaam, en leert hoe je
meer eigendom kan nemen over je astrale lichaam, je eigen astrale
lichaam een healing kunt geven en hoe je readingen en healingen kunt
geven op het astrale lichaam van je readee.
Wat kun je na de opleiding?
Na de Graduate opleiding kun je zelfstandig readingen en healingen geven op
een vraag waarmee een readee bij je komt. De Graduate opleiding rond je af met
een certificaat.

Praktische informatie
De graduate opleiding duurt 15 maanden en loopt van maart t/m juni. Je hebt
elke maand les op zaterdag ochtend en middag en daartussen twee keer op
vrijdag-avond, een keer via Zoom (Z) de andere keer in Amersfoort (A). Je geeft
en ontvangt readingen van medestudenten en je geeft ook readingen aan
mensen van buiten je eigen groep. Om veel ervaring op te doen geef je
daarnaast readingen op het open huis en op locatie, aan studenten tijdens
cursussen en daar kun je ook assisteren.
Data zaterdagen 10.00 – 16.00:
2021: 27/3, 17/4, 29/5, 26/6, 17/7, 18/9, 13/11, 11/12
2022: 15/1, 12/2, 12/3, 9/4, 14/5, 11/6
Locatie: Peter van Anrooylaan 1, Arnhem.
Data vrijdagavond 19.30 – 22.00:
2021: 9/4 (Z), 30/4 (Z), 21/5 (A), 11/6 (Z), 2/7 (Z), 9/7 (A),
10/9 (A), 24/9 (Z), 8/10 (A), 5/11 (Z), 19/11 (A), 3/12 (Z), 17/12 (A),
2022: 21/1 (Z), 4/2 (A), 18/2 (Z), 4/3 (A),
18/3 (Z), 1/4 (A), 22/4 (A), 20/5 (Z), 3/7 (A).
Locatie: (A) Muurhuizen 42, Amersfoort, of (Z) via Zoom.
Leraar: Annelita Reinders
Kosten: € 1.625,- voor particulieren en € 1.875,- voor ZZP-ers en bedrijven.
Voor de lessen in 2021, krijg je een factuur in maart en voor 2022 in januari.
Per maand betalen is mogelijk, voor particulieren is dat € 101,56 per maand.
Deelname: na Reading opleiding.
Inschrijven: via inschrijfformulier en mail naar a.reinders@s-sent.nl

S-SENT, staat voor:
Coaching: jezelf verwezenlijken in je leven en werk.
Business coaching: weten waar je bedrijf voor staat en dit realiseren.
Scholing: het scholen van je intuïtie, je eigen weten over jezelf en de ander.
S-SENT: www.s-sent.nl. 06-55100055.

