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REIKI   1, 2 en 3 Cursussen                                       

 

Reiki I 

Met het ontvangen van de eerste inwijding in Reiki I, wordt de ingewijde een medium voor deze 

universele genezende energie. Het proces van initiatie maakt Reiki verschillend van het 

merendeel van andere vormen van genezing door handoplegging of aanraken. 

Een uitzondering hierop vormt Het Inka Pad binnen Inka Spirit, waarbij je initiatie ontvangt tot 

Inka Paco. 

Reiki I 

Open je energiekanalen en leer werken met de Reiki energie. Behandel jezelf en anderen. 

 Ontvang de Reiki I inwijding 

 Je energiekanalen worden geopend 

 Leer jezelf behandelen 

 Leer anderen behandelen 

 Ontvang het Reiki I Certificaat 

 

 

 

 



Reiki II 

Reiki II behandelt het fysieke lichaam. Healing op afstand vindt plaats op het niveau van het 

mentale lichaam, de bewuste geest. Overeenkomstig het loslaten van het karma. 

Reiki II 

Leer behandelingen op afstand te geven. 

 Ontvang de Reiki II inwijding 

 Leer de Reiki Symbolen 

 Leer Reiki geven op afstand 

 Leer belangrijke achtergrond informatie over de Symbolen 

 Ontvang het Reiki II Certificaat 

 

De kosten voor de Reiki I en Reiki II bedragen € 190, - per cursus. 

 

Reiki III 

Reiki III is de afstemming en inwijding tot Reiki Master en Teacher.  Om met Reiki III te 

starten is ruime ervaring in het geven van Reiki behandelingen nodig, je hebt je Reiki I en Reiki 

II afgerond en je bent bewust je eigen pad aan het doorlopen qua zelfontwikkeling. 

Je loopt een Reiki I en een Reiki II cursus mee in de vorm van een stage, leert wat essentieel is 

in een cursus en hoe je zelf een cursus opzet. 

 

Reiki III 

Leer om anderen in te wijden en verdiep je connectie met de Reiki energie. 

 Ontvang de Reiki Master inwijding 

 Leer werken met het Master Symbool 

 Leer anderen inwijden 

 Leer belangrijke achtergronden van Reiki 

 Ontvang het Reiki Master Certificaat 

 

De cursus duurt 2 dagen en de kosten voor Reiki 3 bedragen € 375, - 

 

 

 



 

 

Data:   zie agenda op de website of op afspraak 

 

Trainer/Docent: Annette Louise Poeteray 

 

Info / Opgave:  Holistische Praktijk De Roos 

   050 30 49 347 

06 48 355 860 

holistischepraktijkderoos@gmail.com 
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