
Energetische Harmonie 

 

 
 

Reiki voor de ziel 

Soul Reiki 

 
De Nieuwe Reiki voor een Nieuwe Tijd 

 

Sou Reiki is een nieuwe vorm van Reiki, rijk aan mogelijkheden en net zo heerlijk om 

te ontvangen als om aan anderen te geven. 

Veel andere vormen van Reiki, zoals de ``Gewone`` Usui Reiki, werken meestal met  

één soort energie, die alleen door symbolen wat in toepassing kan worden 

veranderd. Onder het motto: Onze size fits all, oftewel: een enkele helende energie 

die voor alle kwalen als oplossing dienen. 

 



Het is een prachtige Reiki energie. Als je de inwijding ontvangen hebt, kun je werken 

met verschillende soorten energieën die voor veel verschillende soorten symptomen 

en/of problemen in kunt zetten. 

Je kan veel mensen gaan helpen met hun hele welzijn, Lichamelijk, Geestelijk en op 

Spiritueel Niveau. 

 

Je Hogere Zelf als aanreiker van waardevolle universele energieën 

  

Er is nog een kenmerkend verschil tussen Soul Reiki en andere vormen van Reiki, bij 

Soul Reiki werk je samen met je Hogere Zelf. Je Hogere Zelf is een deel van je ziel en 

onderdeel van de Goddelijke wereld, vandaar de naar Soul Reiki. 

Het staat heel dicht bij je en je,je levensdoelen te verwezenlijken, als je die hulp wilt 

aannemen en met je Hogere Zelf wilt samenwerken. 

Het Hogere Zelf heeft hele bijzondere talenten en mogelijkheden , omdat het niet 

beperkt wordt door ruimte en tijd zoals wij. Het is in staat om zich met elke vrije 

beschikbare energie uit het Universum te verbinden, en deze naar jou door te sturen, 

zodat jij ermee kunt gaan werken. 

Het channelt als het ware voor jou uit hogere dimensies de Universele energieën die 

je gebruikt. Brengt ze in de juiste intensiteit, en stuurt ze naar precies de juiste plek 

waar ze het meest effectief hun wek kunnen doen. 

 

De samenwerking bij Soul Reiki met je Hogere Zelf 

 

Het bezig zijn met Soul Reiki is helemaal niet zo moeilijk. Het zit hem veel minder in 

het doen en het nadenken over hoe het moet, en veel meer in het zijn: het toestaan 

dat jij als kanaal wordt gebruikt voor het doorgeven van deze healende energieën. 

Want de vrije wil is heilig in het Universum, en dus mag je Hogere Zelf alleen met 

jouw toestemming deze bijzondere en vervullende samenwerking aangaan. Jouw 

aandeel in de samenwerking is zoveel mogelijk in een liefdevolle en ontvankelijke 

stemming te zijn, waarvoor deze Universele energieën optimaal kunnen stromen. En 

daarbij hoef je niet veel meer te doen dan in samenspraak met je Hogere Zelf te 

bepalen welke energie geschikt is voor een bepaald probleem, en tijdens de 

behandeling de plek te visualiseren waar deze energie naartoe dient te gaan. Je 

Hogere Zelf laat het vervolgens naar de juiste plek stromen.   

 

Een spirituele ontdekkingsreis 

 

Bezig zijn met Soul Reiki geeft dat heerlijke gevoel van welbevinden en voldoening. 

het heeft veel weg van een meditatie en een healing tegelijk. Je staat open voor de 

Goddelijke wereld in het vertrouwen dat daar niets dan goeds uit voort komt. Het 

helpt je om een steeds sterkere band te krijgen met je Hogere Zelf, jouw 

toegangspoort naar hogere dimensies, mooiere werelden, zielsgeliefdst, schoonheid 

en inspiratie. Daarom is Soul Reiki niet alleen een zeer waardevolle nieuwe 



reikivorm, maar ook een manier van in je kracht staan, een spirituele 

ontdekkingsreis. En kan het voor jou ook een liefde voor het leven worden. Een 

liefde die je via je ziel en je handen mag doorgeven aan iedereen die het wil 

ontvangen. Doe mee en ga ook werken met Soul Reiki!!. 

 

Energetische Harmonie 

 

Energetische Harmonie is een uitstekende afstemming bij alle vormen van 

energieverstoringen. Gewoon bij alles wat je moe maakt, of dat nu fysieke of 

geestelijke vermoeidheid is, en in het bijzonder bij het chronische 

vermoeidheidssyndroom, vrijwel altijd zal deze afstemming iets kunnen doen. 

Het heeft als effect dat problemen snel verminderd kunnen worden, en dat ze niet tot 

grote problemen zorgen. Zet Energetische Harmonie  steeds in als je ergens moe van 

begint te worden, je niet lekker voelt, je gestrest bent, een hoofdpijn voelt opkomen 

enz. Deze afstemming helpt snel bij allerlei verstoringen en kan vaak blokkades, 

klachten en grotere problemen helpen verminderen of voorkomen. 

Energetische Harmonie is een afstemming voor energetische problemen in de 

ruimste zin, en vormt een heel mooi duo met de afstemming energie systemen die 

ons hele energiesysteem optimaliseert. 

 

Energie moet stromen. Daar is energie voor. Energie die niet stroomt, een blokkade, 

verhinderd goed functioneren. Als er zich in een riviertje grote stenen, 

boomstronken, takken en andere dingen hebben opgehoopt, kan het water niet goed 

stromen, of zelfs geheel ophouden te stromen. Net zoals een bloedprop in een ader of 

slagader de bloedsomloop vermindert en gezondheidsproblemen kan veroorzaken. 

Als de energie goed stroomt, dan stroomt ook je welbevinden, en voel je, je goed.  

En jezelf energetisch verzorgen zou net zo normaal moeten zijn als 's'ochtends 

douchen, haren kammen en schone kleding aantrekken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosten Inwijding: 10 Euro, Incl. Handleiding en Certificaat via de mail 


