De grootste verschillen tussen
het Divine Plan Healing Systeem
en Reiki
 Reiki is een healingmethode die heling brengt. Divine Plan healing reikt veel verder
dan heling. Deze methode opent ook je hart en je bewustzijn (consciousness, wat iets
anders is dan je ratio) op het allerdiepste niveau. Hoe meer Divine Plan healingen je
neemt of geeft, des te meer bewustzijnssluiers er van je zullen afvallen.
 Reiki werd rond 1920 ontvangen en was het meest geschikt voor de mens van de
20ste eeuw. Het Divine Plan Healing Systeem is in 2013 ontvangen en past daardoor
veel beter bij de mensen in de 21ste eeuw, het tijdperk van versnelde persoonlijke
groei en evolutie.
 Het Divine Plan is geen ‘hands on’ healingsysteem en verschilt daardoor van Reiki.
Hoe? Omdat je niet je eigen lichaam gebruikt voor de transmissie van energie. In
Divine Plan healing ben je de getuige van de healing die het Licht uitvoert. Hierdoor
kun je niet per ongeluk

energieën van cliënten oppikken (en vice versa), of

je eigen energie weggeven.
 In Divine Plan healingen werk je met het Hart van Smaragd Licht. Dit Licht wordt ook
wel het Licht van de Waarheid genoemd. Het toont je de waarheid in jouw hart, zoals
je talenten, gaves en levensmissie(s). Elke persoon is naar de aarde gekomen om
bepaalde zaken te leren en te vervullen, maar zodra we incarneren neigen we ons
individuele goddelijke plan compleet te vergeten. Divine Plan healingen lijnen je weer
uit en verbinden je met je eigen goddelijke plan (Divine Plan) – terwijl je tegelijkertijd
in je (zelf)healingen aan andere doelen kunt werken.
 Na een Divine Plan sessie is niet alleen de cliënt ‘gezuiverd’, maar ook de ruimte.
Daarom hoeft de healer zijn handen niet te wassen en de kamer niet schoon te
maken met salie of iets dergelijks, wat absoluut nodig is na een Reiki sessie.
 Reiki behandelingen kunnen niet worden verlengd en verdiept zoals Divine Plan
healingen. Divine Plan healingen kunnen 6 weken lang (!) worden verlengd én
verdiept. Hoe? Door de Divine Love essence in te nemen. De Divine Plan
healingsessie staat dan niet op zich, maar wordt daarmee de aftrap van een 1,5
maand durend transformatieproces. Voor slechts 28,65 euro extra ontvangen je
cliënten dus een transformatieproces van 6 weken. Dit is uniek en kun je nergens
anders verkrijgen.
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 Het Divine Plan Healing Systeem is een vijf-dimensionaal healingsysteem, wat
betekent dat je in de Vijfde Dimensie werkt, het niveau van bewustzijn waar alles één
is. Dit is het hoogste niveau waarop heling en bewustwording kan plaatsvinden.
 Divine Plan healingen zijn relatief goedkoop, omdat je voor een eenmalige
investering een transformatieperiode van 6 weken ontvangt. En daarin krijg je ook
nog eens heling op het allerdiepste niveau.

Voordelen voor de Divine Plan healer
 Je ontvangt unieke inwijdingen, die zijn geschonken door het Hart van Smaragd Licht.
Deze lijnen je uit en verbinden je met jouw individuele goddelijke plan. Daarnaast
versnellen ze je persoonlijke en spirituele ontwikkeling op een ongeëvenaarde
manier.
 De eerste inwijding (onderdeel van de eerste training) verbindt jouw hart met de
kern/het hart van Moeder Aarde. Hierdoor wordt je gronding stukken beter en kun je
gaan werken met de hoge vibratie van het Hart van Smaragd Licht.
 Met je eerste inwijding word je deel van het Pad van het Licht, een soort snelweg
tussen jouw hart en de Bron. Dit betekent dat elke keer dat je een Divine Plan healing
geeft, jouw Pad van het Licht een beetje breder wordt. En daardoor opent je hart
telkens een beetje meer.
 De tweede inwijding (tweede training) stelt je in staat om zowel het mannelijke als
ook het vrouwelijke deel van het goddelijke bewustzijn (God Consciousness) op een
evenwichtige wijze te gaan belichamen. Hoe? Doordat je hart wordt verbonden met
beide aspecten van de Bron: het goddelijke mannelijke (Divine Masculine) en
goddelijke vrouwelijke (Divine Feminine). Dit heeft een bijzonder helend effect.
 Na de tweede inwijding worden je healingen nog sterker en sneller.
 Wie een professionele gevorderde Divine Plan healer is geworden, kan in aanmerking
komen om de Divine Plan teacher training te doen. Je leert dan hoe trainingen,
inwijdingen en mentorsessies te geven.
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