
Reiki volgens de overlevering
van de heelkunst
Usui Shiki Ryoho
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Erkende
Reiki Masters
Reiki Practitioners



Reiki
Reiki is zowel een traditionele Japanse
natuurgeneeswĳze als een spiritueel pad naar
verlichting. Als behandelwĳze wordt het veelal gezien
als alternatieve, additieve natuurgeneeswĳze.

Reiki als behandelwĳze valt onder energetisch
lichaamswerk en is een zachte en krachtige therapie

voor lichaam en geest, dus voor lichamelĳke klachten en het
mentaal en emotioneel welzĳn; voor de heelwording van het hele
wezen.

Reiki behandelingen op een professioneel niveau krĳg je van
iemand die het hele traject tot volwaardig Reiki Practitioner (RP)
heeft afgelegd, of een erkend Reiki Master (RM) is.

Je kunt Reiki ook zelf leren. Tĳdens een cursus van enkele dagen
verkrĳg je het vermogen Reiki te ontvangen en dit door te geven
aan jezelf en anderen.

Bĳ Stichting Reiki Ryoho aangesloten beoefenaars werken volgens
de meest traditionele stroming binnen deze methode.
De naam Reiki Ryoho en het logo, welke staan voor de organisatie
en het begrip Reiki therapie, zĳn beschermd.

Behandeling
Voor een Reiki behandeling kun je contact opnemen met een van
de erkende Reiki Practitioners (RP) of Reiki Masters (RM).

Cursus of opleiding
Om een cursus te volgen om Reiki zelf te leren kun je contact
opnemen met een van de erkende Reiki Masters (RM) in
Nederland.

Aangesloten Masters en Practitioners
Op de website www.reikiryoho.nl staat een lĳst van de erkende
Reiki Masters en een lĳst van de erkende Reiki Practitioners.

https://www.reikiryoho.nl


Reiki organisatie
Stichting Reiki Ryoho is een Benelux beroepsorganisatie voor:
Erkende Reiki Masters (leraren)
Reiki Practitioners (behandelaars)
Zĳ beoefenen Reiki zoals dit al meer dan een eeuw wordt
doorgegeven.

Reiki Ryoho
- Ethiek code
- Toetsing van elke Reikimaster en Reiki Practitioner
- Staat voor de oorspronkelĳke Usui methode
- Kent een klachtenrecht
- Openbare registers van aangesloten beoefenaars

Herkenbaar & duidelijk
Erkende Reiki Masters en erkende Reiki Practitioners zĳn duidelĳk
herkenbaar door hun aansluiting bĳ Reiki Ryoho.

Grondlegger
De aangesloten Reiki Masters en Reiki Practitioners
beoefenen de methode met respect voor de
grondlegger, Mikao Usui.

Helderheid & zekerheid
De aansluiting bĳ Reiki Ryoho geeft een cursist de zekerheid dat
deze na een cursus ook echt met Reiki aan de slag kan en geeft
een cliënt de zekerheid dat een reiki-behandeling gegeven wordt
zoals deze hoort te zĳn; puur, helend en rechtstreeks vanuit de
authentieke oorsprong van deze prachtige methode.

Erkend
Reiki Ryoho, de titels RM en RP zĳn alle beschermd in de Benelux
en zĳn voorbehouden.

Register
Raadpleeg het register en controleer of jouw Reiki Master of Reiki
Practitioner aangesloten is: klik voor het register.

https://www.reiki-ryoho.nl/register/


Aangeboden door:

Website: www.reikiryoho.nl
E-mail: info@reikiryoho.nl
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