
 

Reiki 1 cursus: Op weg met Reiki  
 
Waarom doe je een Reiki 1 cursus?  
Reiki 1 wordt ook wel ‘een cadeautje aan jezelf’ genoemd. Het gemak van de Reikistroom die uit je handen komt 
en waarmee je jezelf kunt behandelen, is een groot goed. Je hebt het ten slotte altijd bij je! Reiki 1 is gericht op 
het behandelen van het lichaam. Te behandelen klachten zijn bijv. hoofdpijn en andere pijnen, verkoudheid, 
spanning, neerslachtigheid.  
Het ontwikkelingsproces, dat ermee op gang komt geeft je meer houvast en meer richting in je leven.  
 
Wat gebeurt er tijdens de Reiki 1 cursus?  
Deze cursus is bedoeld voor jezelf en je naaste omgeving en leidt niet op tot behandelaar. 
Tijdens de Reiki 1 cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:  
• De geschiedenis van Reiki  
• Uitleg over het chakrasysteem  
• Inoefenen van jezelf en anderen Reiki geven.  
• Aarde oefeningen  
• Reiki 1 initiatie (afstemming)  
• Uitgebreide syllabus  
• Duur: 3 bijeenkomsten van 2 ½ uur.  
 
Voor toelating op de Reiki cursus vindt er een intake gesprek plaats. Aan de hand daarvan wordt in overleg 
bepaald of deelname plaats vindt. Indien je nooit een Reikibehandeling hebt gehad, zijn een of meerdere 
behandelingen noodzakelijk voor toelating tot de cursus. Houd dan rekening met extra kosten.  
Mocht je na de intake besluiten niet aan de cursus deel te nemen, zal de intake in rekening worden gebracht.  
Als je al in begeleiding bent binnen de praktijk en je wilt een Reiki 1 cursus doen is een intake gesprek niet meer 
nodig.  
 
Wat is een initiatie eigenlijk?  
Door ervaringen die we in ons leven opdoen, waardoor we (soms) de behoefte die daarbij hoort niet mochten of 
wilden voelen, raakt de energiestroom geblokkeerd en kan de energie niet voldoende doorstromen. Tijdens de 
initiatie of afstemming worden de energiekanalen voor de Reiki geopend of eigenlijk heropend. De initiatie is een 
rituele handeling met symbolen en bepaalde bewegingen. Deze rituele handelingen zijn het ‘erfgoed’ van Reiki en 
is overgeleverd vanaf Usui. Bepaalde elementen zijn waarschijnlijk al ouder dan Usui. De Reiki-Master voert het 
ritueel uit.  Hierna heb je Reiki voor de rest van je leven.  
 
Deelname en kosten 
De cursus wordt bij voorkeur individueel gegeven. In een kleine groep is in overleg mogelijk. 
De kosten zijn € 215,00 
Je hebt geen speciale vooropleiding of voorkennis nodig om deel te nemen. Na afloop krijg je een certificaat.  
 
Je kunt dus starten wanneer het jou uitkomt!!!!!!  
 
Meer informatie nodig of aanmelden? 
Petra Ewalts 0478-532356 of per mail welkom@praktijkewalts.info 
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