
Seichim de 7 Facetten 
 

 

 

 
 

Seichim? 

 

Seichim verwijst losjes naar een groep van energie genezingen en vervormbare 

systemen die werden ontwikkeld vanuit de originele uitoefening van Patrick Zeigler 

in 1980. Patrick heeft verslag gedaan van het feit dat hij in 1979 of 1980 de Grote 

Piramiden is binnengeslopen en daar ook de nacht heeft door gebracht. De 

beschrijving van deze ervaring leek opvallend veel op 2 andere beschrijvingen van 

mensen die toestemming hadden gekregen van de Egyptische overheid om een nacht 

door te brengen in de piramide. Patrick schreef dat hij was betoverd door een zeer 

krachtige energiebron. In een korte periode is hij in overeenstemming gebracht door 

een sufi meester in khartoum. Toen hij terugkeerde naar Amerika heeft hij Reiki 

gestudeerd bij Barbara, Weber Rey. Het zou dan blijken dat Seichim een combinatie 

is van de piramide – ervaringen en energie de sufi machtiging (in staat stellen tot) en 

reiken. 

 

De energie werd Seichim genoemd. De energie werd  doorgegeven aan verschillende 

mensen, waar onder familieleden van Patrick. 

Tom Seaman was de vierde die deze gemeende Reiki mocht ontvangen, gevormde 

Seichim aanpassingen. Tom Seaman, Ken Lowny, Phoenis Summerfield, die zowel 

alleen als samen werkten, ontwikkelde de basis van die systeem. Tom en Ken’s 

systeem werd genoemd: “Reiki Seichim, Seichim Reiki, Renegade = afvallige Reiki, of 

7 Facet Seichim”.  

 

Seichim is een genezingensysteem dat veel op Reiki lijkt. Het was een energie van het 

Universum (heelal). Men geloofde dat Seichim een levende lichtenergie was. Het kan 

op verschillende manier worden toegebracht. Sommigen gebruiken symbolen en 



andere niet, of ze zijn optisch. Het systeem is door bijna iedereen veranderd die er, in 

de loop van de tijd mee te maken kreeg. Er wordt geloofd dat deze energie van 

nature veranderd. Het wordt gebruikt om te genezen en om je persoonlijke 

ontwikkelingen te verbeteren om zo je werkelijk te kunnen bereiken. 

 

 

Seichim is over de hele wereld in vele systeem gegroeid. Dit systeem heet Seichim 

Reiki of het 7 facetten Seichim. 

 

 
Wat is Seichim 

 

De letterlijke betekenis van Seichim is : Levens Licht Energie 

Seichim word uitgesproken als ( say-kim), en ook wel SKHM of Sekhem genoemd. 

Het is een helende spirituele energie die de Egyptenaren gebruikte en die werd 

onderwezen in de tempels van het oude Egypte. 

 

De Universele energie kent verschillende uitingsvormen, Er zijn verschillende 

facetten van de Universele Energie waar we ons mee kunnen verbinden, zoals 

verschillende facetten van een diamant. Zo kun je Reiki zien als een facet van de 

diamant en Seichim als een ander facet. Maar het is wel dezelfde diamant. 

 

 

Waarom is het 7 facetten systeem anders? 
 

Seichim Reiki is een kunst die werd ontwikkeld door Tom Seaman en Ken Lowry. 

De enigste werd ontdekt door Patrick Zeigler en was enige combinatie van energie 

van de piramide  ervaringen en Sufi. Gecombineerd met Reiki. Het Seichim Reiki 

voegde 5 nieuwe symbolen toe. Deze symbolen waren er om je innerlijk te 

ontwikkelen en om je energie in balans te brengen. Dit Seichim Reiki systeem had 7 

niveaus. Dit systeem gebruikte meditatieve lessen en andere technieken, die werden 

toegevoegd aan het traditionele Reiki materiaal. 

 

 

Face 1, Het kracht niveau: Om de Seichim energie te ervaren 

Face 2, Lichamelijke emotionele integratie van de Seichim energie en het ervaren van 

de dimensionale aspecten van de Seichim 

Face 3, Het gebruik van Seichim om levenloze (onbezielde) objecten te machtigen. 

Face 4, Het ervaren van Angel Wings (engel vleugel) openen van blokkades en 

afsluiten in energie (omzetten) 

Face 5, Het bereiken van balans, volledigheid en emotionele integratie 

Face 6, Het verbinden van je hogere en lagere zelf 



Face 7, Het oneindig worden, visie en inzicht, verlichten en meesterschap 

 

 

 
 

 

 

 

 
De inwijding wordt op afstand gedaan 


