Reiki inwijding
Het ontvangen van een reiki inwijding is een krachtige spirituele ervaring, omdat je
energetische paden worden geopend door een reikimeester. Door deze energetische
opening kan de reiki-energie vrij door je lichaam stromen om je gezondheid en die van
anderen te beïnvloeden.

Reiki eerste graad
Hierbij ontvang je de inwijding voor de eerste graad van Reiki.
De duur van de cursus is een dag inclusief lunch, cursusboek en
certificaat. De dag duurt van 9.30 tot 17.00 uur.
Tijdens deze dag beginnen we in de ochtend met een stuk
theorie waarin uitgelegd wordt wat Reiki eerste graad inhoudt
en waar het vandaan komt. Je ontvangt in de ochtend de eerste
twee inwijdingen en in de middag na de lunch de laatste twee,
waarna je bij een medecursist mag gaan ervaren en
doorstromen in de energie.
Reiki is universele energie en kost jou als persoon geen energie.
Je geeft universele energie vanuit de kosmos door en enkel en
alleen wat de persoon in kwestie aan energie nodig heeft.

Reiki tweede graad
Hierbij ontvang je de inwijding voor de tweede graad van
Reiki. De duur van de cursus is een dag inclusief lunch,
cursusboek en certificaat. De dag duurt van 9.30 tot 17.00
uur.
Tijdens deze dag leer je de Reiki tekens die bij de 2e graad
horen, en leer je ook hoe je mensen of dieren op afstand
kan behandelen. Jouw energie wordt sterker en je maakt
zelf een persoonlijk groei door in de periode voor aanvang en na de inwijding. Extra
begeleiding is hierin altijd mogelijk.

Reiki 3A Practitioner
Als voorbereiding op het Reiki Masterschap ontvang je bij deze inwijding de Reiki Master
energie. Dit kun je voelen in de kracht van de energie zodat je hier alvast aan kan wennen en
kan ervaren wat het je mag brengen in groei en ervaringen. Practitioner houdt dan ook
letterlijk en figuurlijk in het eigen maken van de master energie.

Reiki 3B Master
Mocht je besluiten om echt voor je afronding in je Reiki Masterschap te gaan, dan volgt er
een stagetraject waarin je begeleid wordt naar dit proces! Je krijgt voor beide Masters een
apart certificaat.

