
Kwan Yin Energie 

 

 
 

 

Wie is Kwan Yin? 

 
Kwan Yin is een opgestegen meester van de 7de straal (Violet). Ze is ook de Godin 

van barmhartigheid, de vrouwen, van genade en van het medegevoel. Gids en 

beschermster van alle levende wezens. 

 

Haar prachtige, zachte en toch krachtvolle energie kan steeds weer worden ervaren, 

als wij  met Kwan Yin in contact treden. 

Ook al wordt Kwan Yin vaak met de maagd Maria uit de christelijke traditie 

vergeleken, wordt ze door veel meer mensen vereert dan Moeder Maria. 

 

In het volksgeloof is Kwan Yin de belichaming van Goddelijk mededogen en haar 

naam " Zij die geluiden ziet'' betekend zoveel als " Zij die de gebeden en hartenkreten 

van de mensen als beeldverschijning ziet en te  hulp schiet". Zij helpt ons bij het laten 

varen van controle, laat onderdrukte gevoelens stromen, brengt tolerantie en 



medeleven, en staat ons bij het ontplooien en aanvaarden van onze zachte 

vrouwelijke kant. 

Ze is tevens de patrones van vrouwen en incarnerende kinderen. 

 

 

In mystieke zin is Kwan Yin ons hogere zelf, onze beschermengel. Vraag haar om bij 

je te staan en je zult haar aanwezigheid voelen. Dat is haar belofte aan de mensheid. 

Zij is de Bewaarder en Hoeder van Magnified Healing en tevens lid van de 

Karmische Raad. Kwan Yin brengt de kracht van genade, liefde, vergeving en 

healing naar deze aarde. Haar kleuren zijn wit en lavendel, haar bloem is de vijf 

bladig Lotus. 

 

 

De energie van Kwan Yin is naar eigen ervaring heel zacht en liefdevol. 

De eenvoudigheid van haar wezen, haar zachtheid en maatstaven geven haar 

aanhangers de tendens om ook meevoelend en zichzelf houdende wezens te worden. 

De wens om alle wezens te dienen ontstaat door de toewijding  aan deze Godin. 

Door haar eenvoudige weg, wordt de wereld automatisch een beter plaats. 

 

De inwijding wordt gedaan op afstand 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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



 

 


