Symbolen-workshop
WORKSHOP INFORMATIE
In de beoefening van Reiki wordt gebruikt gemaakt van drie symbolen. Verder gebruiken sommige Masters
nog een vierde. Deze speciale workshop word je aangeboden om jouw vaardigheden met de symbolen te
verbreden en je kennis hierover te verdiepen. Je zult merken dat je daardoor in je eigen Reikibeoefening
meer op de symbolen gaat vertrouwen.
Via de technieken van het inkt-wrijven en de dansende penseel ga je in een meditatieve setting jouw
levenslijn (Mujibo), de Reiki kanji en de Reikisymbolen kalligraferen. Hierdoor zul je je meer kunnen gaan
verbinden met de oorsprong en essentie van de symbolen alsook nieuwe mogelijkheden ontdekken voor het
gebruik ervan.
Verder zul je het energetische reinigings- en ademhalingsritueel leren kennen die Hawayo Takata in
haar dagboek beschrijft. Ook worden foto’s uit 1927 getoond van Mikao Usui Sensei’s studenten wat een
mooi tijdsbeeld schetst.
Wij ervaren allemaal de Reikisymbolen als ‘sacred and secret’. Voor deze prachtige, intensieve 2daagse workshop zullen we daarom een ‘sacred space’ creëren waarin we veilig en geborgen bij elkaar zullen
zijn.

“In deze workshop komt veel bij elkaar; kennis van meer dan 30 jaar
Reikionderzoek, ervaringen in de beoefening van Reiki, bezoeken aan Japan waar
ik een diepe verbinding verkregen heb met de bron van onze discipline, en
elementen van de traditionele Japanse Kunsten zoals te vinden in Ōmoto. Dit alles
is ingebed in mijn levensweg met Reiki dat zich gaandeweg heeft verdiept door
onderricht van leraren uit o.a. Japan en China. Ik hoop je in deze workshop te
ontmoeten en de geschenken van onze discipline te kunnen delen. Ik wens jullie
allen een prachtige tijd toe met vele magische ontmoetingen!”

Liefs van Fokke Brink.
PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats
De Manifestatie, Emmastraat 7, 8011AE, Zwolle
Datum/tijden
Voor 2e graad beoefenaars
Vrijdag 16 november 2018, 10.00-18.00 uur
Zaterdagochtend 17 november 2018, 10.00-13.00 uur
Voor Masters
Vrijdag 16 november 2018, 10.00-18.00 uur
Zaterdag 17 november 2018, 10.00-18.00 uur
Voor alle deelnemers
Zaterdagvond, 20.00-?? Oral tradition: Reikiverhalen uit de hele wereld.
Bijdrages

Begeleiding
Organisatie & informatie
Aanmelden & betalen

165 euro voor 2e graad studenten, incl. 1x lunch
230 euro voor Masters incl. 2x lunch
35 euro voor de kalligrafeer-set
Fokke Brink (Masterinwijding ontvangen van Phyllis Lei Furumoto)
Ina Eshuis - info@ina-eshuis-reiki.com - 06-53134300
Door op deze link te klikken:
https://aventurijn.net/speciale-dagen-en-lezingen/
Marion van Brussel - info@aventurijn.net - 06-13137029

