
READING OPLEIDING  
 
De reading opleiding is een groot cadeau aan jezelf. Je leert jezelf tot in je vezels 

kennen. Je leert energie lezen bij jezelf en bij anderen, zonder oordeel of advies 

en je leert in jouw unieke ‘Ik ben, jij ook’ verbinding te komen tijdens een 

reading. Je ontwikkelt jouw kwaliteit om helder te zien en te weten. 

Onafhankelijk en zelfstandig.  

 

Een reading is een beschrijving van de energie. Als reader ben je neutraal en 

vanuit een Hallo in contact met het wezen van de ander. Je ziet de ander in wie 

hij of zij in wezen is, in welke gewoonte of patroon hij of zij stapt, wat de 

beweegredenen hiervoor zijn, wat je readee aan het leren is en wat hij of zij weet 

over de situatie. Je leert te zien wie de ander is en hoe hij of zij dat doet ‘leven’, 

tegelijkertijd raakt dit jou in wie jij bent, wat jouw gewoonte is en hoe jij dat 

doet in jouw leven. Om zo’n ruim Hallo te kunnen geven aan de ander laat je 

steeds oude aannames in jezelf los, je maakt ruimte in jezelf, je ontdekt wat jij 

aan het leren bent, wat je nu kunt bijstellen uit het verleden en wie je in wezen 

bent. Dit geeft jou een unieke kans tot groei. En door al de readingen die je geeft 

ontdek je hoe jij in de verbinding met de ander tot je recht en in je kracht komt.  

 

Verschillende thema’s 

Je doet ervaring op met het geven en ontvangen van reading op verschillende 

thema’s, zoals:  

1. Leren lezen van gronding, aura, alle chakra’s en de energiekanalen.  

2. Korte thema readingen, zoals: werk, familie, geld, vrouw zijn/man zijn, relatie, 

seksualiteit, oude en nieuwe emoties, de JE in jezelf, jij en je werk, uitstraling. 

3. Healing en reading op afstand en via Zoom. 

4. Verdiepende thema’s tijdens de Engelandreis zijn: overgave, vertrouwen, 

verbinding, het proces van transformatie.  

5. Vorig levens, andere energiebronnen, eigendom en lezen op essentie. 

7. Transformatie, ontwikkelen en jouw persoonlijke thema. 

 

Wat kun je na de opleiding? 

Je rond de reading opleiding af met jouw persoonlijke presentatie over wat je 

hebt geleerd tijdens de reading opleiding en het punt dat je hebt gepakt. Na de 

reading opleiding kun je zelfstandig readingen geven in je praktijk of op locatie. 



 

 

 

 

Praktische informatie 

De reading opleiding duurt twee jaar. Je hebt om de week op woensdagavond les 

via Zoom en één keer per maand op zondag. Deze lessen zijn zoveel mogelijk om 

de schoolvakanties heen gepland. Op zondag heb je in de ochtend les en in de 

middag geef je readingen. Vanaf het voorjaar is dat aan mensen van buiten je 

eigen groep. Om veel ervaring op te doen geef je ook readingen op een open 

huis, op locatie en aan studenten die cursussen volgen. Daar kun je ook 

assisteren als je dat wilt. Verder neem je deel aan één (en optioneel twee) 

energiereizen, naar respectievelijk Zuid Engeland en Zuid-West Engeland. 

Daarvoor moet je rekening houden met ca. € 600,- voor reis en verblijfskosten 

naar Zuid Engeland en € 900 naar Zuid -West Engeland. Voor de start van de 

reading opleiding krijg je een energiecheck op jouw doelen voor de opleiding en 

in het laatste jaar krijg je een reading op jouw thema en essentie van de 

opleiding.  

 

Data zondagen en woensdagavonden schooljaar 2022-‘23:  

Zo: 2/10, 6/11, 4/12, 15/1, 5/2, 19/3, 16/4, 4/6, 2/7. Tijd: 10.30 - 16.30 uur. 

Wo: 7/9, 21/9, 5/10, 19/10, 2/11, 16/11, 30/11, 14/12, 11/1, 25/1, 8/2, 8/3, 22/3, 

5/4, 19/4, 17/5, 31/5, 14/6, 28/6, 12/7. Tijd: 19.00 – 21.30 uur via Zoom. 

Data zondagen en woensdagavonden schooljaar 2023-‘24:  

Zo: 17/9, 15/10, 19/11, 17/12, 7/1, 4/2, 3/3, 24/3, 21/4, 12/5, 16/6, 7/7. 

Wo: 6/9, 20/9, 4/10, 1/11, 15/11, 29/11, 13/12, 10/1, 24/1, 7/2, 6/3, 20/3, 3/4, 17/4, 

15/5, 29/5, 12/6, 26/6 en afstuderen op is op 10/7. 

Data energiereis Engeland: 29/4 t/m 6/5 2023 en optioneel 27/4 t/m 4/5 2024 

Leraar: Annelita Reinders en verschillende gastdocenten 

Locatie: regio A’foort - Zeist.  

Kosten: € 1.747,50 per jaar voor particulieren en € 1.980,- per jaar voor ZZP-

ers en bedrijven. Betalen per maand of in andere termijnen is mogelijk. 

Deelname: na Healing 1 + 2. 

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. 
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