Reiki 1 + 2
Bij de Reiki I inwijding doen zich bij de meeste cursisten al veranderingen voor. Het is goed voor je geestelijke en
je lichamelijke problemen en doe dit ook voor jezelf. Met Reiki energie blijf je de rest van je leven verbonden. Met
de Reiki 1 inwijding wordt je 4 keer ingewijd, hart, keel, derde oog en kruin. Inwijdingen kun je zien als een heling
op zich waar een genezing uit voert komt. Reiki is niet alleen een heling energie: het is ook heel goed voor je
geestelijke ontwikkeling. Problemen komen los, blokkades worden losgemaakt, emotioneel genees je, angsten
worden losgelaten. Je kunt het ook gebruiken om ruimtes in je huis te reinigen of voor je veiligheid met de auto.
Reiki inwijdingen geven diepere inzichten die beter worden begrepen. Vroeger in de Egyptische tijd werd bijna
iedereen ingewijd, het wordt nu nog gedaan met Reiki.

Prent © onbekend
Een inwijding kan alleen gedaan worden door een Reiki Master die ook ZELF zuiver IS ingewijd volgens het Usui
Systeem. Bij de inwijdingen wordt door de Master overdrachten gedaan en speciale symbolen gebruikt, dat bij jou
iets teweeg brengt en dit zuivert ook je “tijdelijk chakras’’. Zijn je chakras gereinigd dan ben je ook in balans, het
werkt dus heel sterk. Chakras blokkeren geestelijke bewustzijns, die kunnen met Reiki inwijdingen opgelost
worden. Reiki energie weet waar het naar toe moet gaan, je kunt deze energie niet sturen het gaat naar waar het,
het hardste nodig is.
De Reiki 1 en Reiki 2 inwijding kan nu met deze verhoogde energie ook samen gegeven worden. IK spreek hier
over de zuivere Inwijdingen zelf dit duurt niet lang, dus alleen puur Reiki en niets anders erbij doen dan kan dit
goed samengaan. Het beste is als je Reiki 1 en 2 doet, dit is al voldoende voor de rest van je leven. Met de Reiki
2 technieken krijg je nog een sterkere kracht van helen, omdat je bij Reiki 2 ook 3 symbolen krijgt die heel sterk
zijn. Deze energie werkt op lichamelijk en geestelijk niveau. Door Reiki Inwijdingen komen positieve
veranderingen. Met Reiki 2 activeer je een innerlijk geestelijk proces, waardoor je beter kunt relativeren, omdat je
meer inzicht krijgt, is goed voor je lichamelijke problemen. Als je geest gezond IS is je lichaam ook gezond.

Bij Reiki 2 wordt je ‘Ik BEN’ sterk aangesproken. Je kunt de Reiki energie kracht nu sturen waarheen je zelf
wenst, dan hoef je niet persoonlijk je handen op iemand te leggen, je kunt dan helen via een foto over de hele
wereld. Je kunt heel goed werken met Reiki aan je relatie en de eventuele problemen.
Je kunt de symbolen en mantra’s gebruiken op afstand. Een afstand symbool is er voor om de afstand ermee te
creëren. Een psychisch symbool om blokkades te doorbreken ook voor emoties en angsten. Een kracht symbool
is voor alles goed, ook voor veiligheid. Zijn sterke hulpmiddelen (sleutels) om beter te kunnen genezen.
Een Mantra: ‘Man’ wat geest betekent en ‘Tra’ project betekent. De mantra’s werken op de klanken die het
bewustzijn vergroten. Door de mantras steeds te herhalen, beïnvloedt dit ons bewustzijn.
De Reiki tekens zijn heilige tekens en dit kun je activeren door deze symbolen te tekenen en de mantras te
zeggen, het is echt heel simpel te begrijpen, want iedereen kan dit doen, zelfs kinderen kunnen dit. Je kunt ook
de symbolen en de mantras heel goed gebruiken om je eigen problemen te TRANSFORMEREN. Zeg dan ik
transformeer mijn angsten naar liefde voor mij zelf, je kunt dit werkelijk voor alles gebruiken. Neem
verantwoording voor jezelf dan verloopt je leven ook weer veel beter. EIS je eigen natuurlijke geestelijke VRIJE
WIL weer terug.
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