Cursus Reiki II

Reiki
Het eerste wat je doet zodra je ergens pijn hebt, bijvoorbeeld doordat je gevallen bent, is je
handen op die zere plek leggen. Dit is je eerste natuurlijk reactie op de pijn. Deze handeling zit
diep in de instincten van de mens en stammen van een tijd lang geleden waarin veel meer gebruik
werd gemaakt van Reiki.
Reiki is een universele energie die een helende en verzachtende werking heeft. Zodra Reiki
toegepast wordt op pijnlijke plekken, door middel van aanraking door handen, kan het pijnlijke
gevoel verminderen of uiteindelijke zelfs verdwijnen.
Reiki kan ook worden toegepast op het gehele lichaam, ook al heeft iemand geen last van pijn.
De Reiki energie zal dan naar die plekken van je lichaam toegaan waar extra aandacht nodig is.
Een behandeling kan dan zorgen voor een betere energie balans, een rustgevende of kalmerende
werking hebben, spanning wegnemen, etc. Je kan er van uitgaan dat Reiki je datgene zal geven
wat je op dat moment nodig hebt.
Om Reiki te kunnen geven aan anderen, moet je worden ingewijd in Reiki. Hiervoor zijn
meerdere niveau's die ook in deze volgorde te behalen zijn:
Reiki I: opent je Reiki kanalen waardoor je in staat bent om Reiki te kunnen geven.
Reiki II: zorgt voor een nog diepere werking van je behandelingen en leert je ook op afstand te
behandelen.
Reiki Master: zorgt voor een nog diepere werking van je behandelingen dan Reiki II en leert je
ook hoe je anderen kan inwijden in een Reiki graad.

Sense Spirit verzorgt diverse 1-daagse cursussen Reiki II.
Informatie
Duur:

1 dag

Datum:

Neem contract op met Sense Spirit

Tijd:

10.00 tot 16.00 uur

Lokatie:

Ridderspoorweg 232, 2565 AS te Den Haag

Inhoud:

Reiki II

Kosten:

€ 270,-

Bijzonderheden:

gemakkelijk zittende en warme kleding aantrekken
neem ook pen en papier mee

Aanmelden:

telefonisch
email
bankgegevens

06-23441109
info@sensespirit.nl
86.555.78.37 t.n.v. Denis Bierling te Den Haag, o.v.v
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Sense Spirit
Ridderspoorweg 232, 2565 AS, Den Haag
Website: www.sensespirit.nl email: info@sensespirit.nl telefoon: 06-23441109 KVK Haaglanden: 27245698

Course Reiki II

Reiki
The first thing you do when you are in pain, e.g. when you have just fallen, is to put your hands
on that spot. This is a natural instinct that stems from a time on earth where Reiki was used more
regularly.
Reiki is a universal energy that has a healing and softening power. As soon as Reiki is applied on
spots that are hurting, by means of touching it with the hands, the sharp edges will go away or
even completely disappear.
Reiki can be used on the whole body, even if you are not in pain. Reiki energy will go to those
areas of the body that need extra attention. Reiki gives a better balance in energy; has a calming
effect and takes away tension. Reiki will give that which is necessary at that moment.
To be able to give Reiki energy, you have to be initiated into Reiki. You can reach several levels
in the following order:
Reiki I: opens your Reiki channels that offer you the ability to give Reiki to others.
Reiki II: allows a more intense energy to flow, as well as teaches the ability to give treatments at
a distance.
Reiki Master: allows even more intense energy than Reiki II, as well as teaching you how to
initiate others in Reiki.

Sense Spirit gives several 1 day courses Reiki II.
Information
Duration:

1 day

Dates:

Contact Sense Spirit

Time:

10.00 till 16.00 hrs

Location:

Ridderspoorweg 232, 2565 AS te Den Haag

Content:

Reiki II

Costs:

€ 270,-

Extra info:

please wear comfortable and warm clothes
bring your own pen and paper

To register:

phone
email
bank details

06-23441109
info@sensespirit.nl
86.555.78.37 Denis Bierling, Den Haag please refer to
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