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Karuna Ki  

Karuna staat voor mededogen en is een vorm van empathie. Het vermogen 
om begrip te hebben voor zowel onszelf als de ander. Mededogen is 
onderdeel van liefde. 

Karuna Ki betekent Compassie Energie of “de weg van de energie van 
compassie” 
 
Karun Ki Reiki is dan ook een hart gerichte heling. “Compassie van het hart 
Reiki” is dan ook de beste vertaling. Je focust je op de liefdevolle, compassie 
energie van de schepper. Je kunt je ook verbinden met de energie van Kuan 
Yin (of van Jezus of God). Je verbindt je met deze energie met de bron van 
compassie. Door met deze energie te gaan werken, verspreid je compassie 
over de wereld.  
 
Net als bij Usui Reiki is deze vorm van energie niet gebonden aan een 
bepaalde religie. Het verspreiden van liefde en compassie staat iedereen vrij 
en past bij elk geloof.  
 
Karuna Ki herinnert ons eraan dat we zelf verantwoordelijk zijn voor onze 
gedachten, gevoelens en emoties. Dat we altijd keuze hebben. Karuna Ki 
Reiki nodigt je uit om jezelf volledig lief te hebben en te respecteren.  
 
Net als Usui Reiki bestaat Karuna Ki uit 3 levels, waarbij het laatste level het 
Master level is. Karuna Ki wordt als een krachtige uplevel van Usui Reiki gezien, 
daarom adviseer ik je deze energie alleen te ontvangen/ door te geven als je 
minimaal Reiki 3A van Usui Reiki hebt ontvangen (of vergelijkbaar). 
 
Karuna Ki Reiki is een “hands-on” behandelmethode. Deze energie kun je ook 
op afstand geven, met gebruik van de Hon-Sha-Ze-Sho-Nen. 
 
De symbolen die bij Karuna Ki Reiki horen zijn zeer krachtige instrumenten om 
energie te sturen.  
 
In Karuna Ki Reiki wordt ook gebruik gemaakt van “chanting”, het zingen van 
tonen. Om-Shanti-Om is een hele bekende. Via YouTube kun je via de 
zoekfunctie voorbeelden vinden van Om-Shanti-Om meditaties. Ik heb een 
voorbeeld op de website geplaats om een idee te krijgen. 
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Als je 1 symbool wilt zingen, dan kun je de naam van dat symbool in een 
toonhoogte naar wens (op intuïtie) zingen, vele keren achter elkaar. Het 
versterkt de werking van het symbool, als je ondertussen je handen op het 
lichaam hebt liggen. Dit mag hardop (dat heeft de voorkeur en sterkste 
werking) maar mag ook in je hoofd gebeuren.  
 
Geschiedenis 
 
Alle Karuna systemen vinden hun oorsprong in het vroege werk van Kathleen 
Milner. Wat nu Karuna Reiki en/of Tera Mai Reiki wordt genoemd, stond 
voorheen bekend als Sai Baba Reiki.  
 
Kathleen Milner is gestart met Usui Reiki, maar zij voelde enig moment dat 
deze energievorm niet compleet was. Ze is in gesprek gegaan met de bron 
en heeft de missende delen gechanneld. Zo heeft zij Sai Baba Reiki 
ontwikkeld. Ze noemde het Sai Baba Reiki, omdat Sai Baba de spirit was die 
haar de informatie doorgaf. 
 
Marcy Miller was één van Kathleen studentes en zij kreeg ook informatie door 
van Sai Baba. Samen zijn zij de informatie gaan channelen in 1991.  
 
Ze kregen steeds meer symbolen en informatie door. 
Later beseften ze, volgens de informatie op internet, dat het niet Sai Baba zelf 
was, maar een hogere spirit.  
 
Er waren instanties die bezwaar maakten tegen de naam Sai Baba Reiki en 
zo is de naam gewijzigd in Karuna Reiki ®. Karuna Reiki ® is een geregistreerd 
handelsmerk van William Rand.  
 
William Rand zegt “Karuna Reiki komt van vele bronnen. De eerste drie 
symbolen zijn gechanneld door Marcy Miller in 1991. Oorspronkelijk werd 
gezegd dat de symbolen gechanneld zijn van Sai Baba. Echter, de Sai Baba 
organisatie zegt dat dit niet het geval is. Deze drie symbolen komen 
rechtstreeks van God. De symbolen en de inwijdingen zijn aan mij 
doorgegeven door Glenn Derrick in de herfst van 1993. Het systeem is heel 
krachtig en effectief. Echter, er kan verwarring zijn over de werkelijke 
herkomst van het systeem. Sommigen denken dat het van Sai Baba komt, 
terwijl anderen verwijzen naar de oorspronkelijke Usui symbolen. Onderzoek 
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wijst uit dat beiden niet waar zijn. Nader onderzoek wees uit dat de 
inwijdingen een combinatie waren van andere inwijdingsprocessen. 
Mediterend over wat te doen, heb ik leiding ontvangen om enkele 
aanpassingen in de inwijding te doen. Ik kreeg ook de aanwijzing om de 
naam te veranderen. De meeste mensen voelen het verschil tussen Usui Reiki 
en Karuna Reiki. Als je beiden hebt gevoeld, dan kun je zelf besluiten wat je 
voorkeur heeft in elke situatie.” 
 
Zoals je merkt is er onduidelijkheid over de werkelijke herkomst van Karuna Ki. 
Ik (Sandra van Lenthe, van Succesvol in Balans) heb mijn inwijding mogen 
ontvangen van Aimee Phlegar en heb voor het schrijven van dit handboek 
gebruik gemaakt van de handleidingen van Aimee Phlegar, Vincent Amador 
en diverse websites op het internet.  
 
Er is een versplintering gaande in Karuna Ki Reiki. Sommigen noemen het 
Karuna Reiki ®, anderen alleen Karuna en weer anderen Karuna Ki.  
 
Er is een officiële Karuna Reiki ® organisatie The International Center for Reiki 
studies ®, bij welke ik niet aangesloten ben (en mijn Master ook niet). Daarom 
noem ik het specifiek Karuna Ki om geen inbreuk te doen op rechten van een 
ander. 
 
Karuna Ki is de naam die je vrij mag gebruiken. Je mag voor dit systeem een 
eigen handleiding schrijven en voelen wat met jou resoneert. Je bent na het 
ontvangen van de drie levels een Karuna Ki Master. 
 
De afbeeldingen in dit boek heb ik gekocht bij Vecteezy.com 
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Karuna Ki symbolen 
 
Je gebruikt de Karuna Ki symbolen op dezelfde manier als de Usui Reiki 
symbolen. Je tekent het symbool, zegt 3x de naam van het symbool of je kunt 
de naam van het symbool zingen/ chanten. 
 
Weet wel dat de symbolen van Karuna Ki nog vele malen krachtiger zijn, het 
is Reiki voor gevorderden! 
 
De Level 1 symbolen zijn: 

• Zonar 
• Halu 
• Harth 
• Rama 

 
Zonar Helpt om Karma en pijn los te laten. Stuur de liefdevolle 

compassie van Karuna door jezelf op celniveau tijdens 
een meditatie 

Halu Schoont het brein van desillusie en ontkenning. Het 
opent en schoont het hogere bewustzijn. Het kan ook 
gebruikt worden bij een psychische of energetische 
aanval 

Harth Symbool voor het hart voor heling en liefde. Dit opent 
de hoogste compassie en is het belangrijkste symbool in 
Karuna Ki. Gebruik dit voor heling van het hart en alles 
wat het hart betreft. 

Rama Verbind met de blijvende vreugde van Compassie of 
God. Goed om te aarden en verbinding te maken 
tussen de lagere chakra’s en de aarde. 

 
Op de volgende pagina’s vind je uitgebreide uitleg van de symbolen. De 
beste manier om symbolen in jouw systeem op te slaan is ze een aantal keer 
tekenen op papier en de naam erbij schrijven. Zo help je jouw brein het 
symbool verankeren. Tijdens de inwijding wordt de energie van het symbool 
in jouw lichaam en aura geplaatst. 
 
Ga met de symbolen mediteren en experimenteren. Voel wat ze voor jou 
betekenen, voordat je ermee voor anderen gaat werken.  
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Zonar 
 
Zonar is gechanneld door Macy Miller. Het symbool is aan haar gegeven 
door Sai Baba tijdens een meditatie. Zonar betekent “infinity” of oneindig, de 
eeuwigheid.  
 
Je tekent eerst de Z en daarna drie keer het infinity teken.  
 
Zonar is voor diepe emotionele heling. 
 
Dit symbool werkt helend op blokkades en trauma, zowel in dit leven als in 
vorige levens. Het symbool bevrijdt ons van Karma. Herinneringen die 
opgeslagen liggen in de cellen van ons lichaam, worden bevrijd en ontladen 
van karma en trauma. Zonar heeft de kracht om DNA-sequenties te genezen 
en opnieuw te kalibreren. 
 
Om deze reden is dit symbool ook goed in te zetten bij misbruik van kinderen.  
 
Het symbool helpt ook om zaken die niet duidelijk zijn inzicht in te krijgen en 
voor de mensheid als geheel om te helen.  
 
In Karuna Ki kun je Zonar gebruiken om verbinding te maken met de 
liefdevolle, compassie energie van de goddelijke bron en om oneindige 
liefde te gebruiken voor heling. 
 
Aartsengel Gabriel is verbonden met de energie van Zonar. Je kunt hem 
tijdens je meditaties oproepen, met gebruik van dit symbool. Het zal de 
verbinding versterken. 
 
Mediteer regelmatig met Zonar, maar weet ook dat processen tijd nodig 
hebben. Vertrouw en heb geduld. 
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Halu 
 
De naam van dit symbool spreek je uit als “hay-lou”.  
 
Het symbool is gechanneld door Kathleen en Marcy en zij hebben het 
ontvangen van Sai Baba tijdens een meditatie.  
 
Halu betekent liefde, waarheid, schoonheid. Het kan ook harmonie 
betekenen. Het is een diepe genezingsstraal.  
 
Dit symbool is een versterking en aanvulling op Zonar, maar geen vervanging. 
Om dit te tekenen, wordt de Z voltooid en wordt de piramide toegevoegd.  
 
Halu is krachtiger dan Zonar en werk in hogere dimensies en op diepere 
niveaus. Halu helpt om evenwicht te herstellen én werkt als bescherming. 
 
Halu wordt gezien als symbool dat “diepe genezing” tot stand brengt op 
systemisch en karmisch niveau.  
 
Net als de Sei-He-Ki van Usui Reiki werkt Halu op emotioneel niveau. Het 
symbool ondersteunt het oplossen van negatieve patronen in het 
onderbewustzijn, die ons weghouden van de waarheid, en het doorbreken 
van ontkenning. 
 
Halu kan worden gebruikt om psychische aanvallen en energetische 
aanvallen af te weren en te verdrijven. Om Halu voor dit doel te gebruiken, 
teken je het symbool in de lucht en verbind je in je hartcentrum met het 
goddelijke mededogen. Laat het symbool in je stromen naar elke cel in je 
lichaam en omring jezelf met het symbool en deze energie. Weet dat geen 
enkele aanval je kan schaden in de eenheid van liefde. Steek je handen in 
de lucht en stuur liefdevolle energie naar diegenen die je aanvallen. Zowel 
Jezus als Ghandi geloven in ‘je vijanden lief hebben’ en ‘bidden voor 
degenen die je vervolgen’. Deze techniek is een belichaming van dat geloof.  
 
Halu werkt op de hogere chakra’s: kruinchakra, derde oog, keel chakra en 
hartchakra. Door Halu in deze chakra’s te tekenen, ervaar je direct 
bescherming en worden mentale en energetische verstoring verwijderd. 
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Harth 
 
Harth spreek je uit zoals het gespeld wordt. 
 
Het symbool is gechanneld door Kathleen Milner en Marcy Miller. Het 
betekent Liefde, Waarheid, Schoonheid, Harmonie en Balans. 
 
Dit is het hoofdsymbool van Karuna Ki. Het vertegenwoordigt de oneindige 
liefde en compassie vanuit de bron.  
 
Harth helpt het hart te helen en liefde te laten stromen. Het helpt het hart te 
genezen en problemen ten aanzien van het hart te verhelpen, het laat je 
Karuna (compassie) ontwikkelen. Dit symbool is helpend in het helen van 
relaties. Harth herstelt onze liefde voor het leven en voor alles wat we doen. 
Harth kan helpen bij vele soorten verslavingen. 
 
Harth helpt in het verbeteren van onze connectie met onze spirituele gidsen. 
 
Harth heeft een sterke verbinding met de vrouwelijke energie. Sommige 
Karuna Ki Masters voelen de sterke verbinding met Moeder Maria en Kuan 
Yin. 
 
Dit symbool is de poort naar de meest zuivere vibratie. Plaats het symbool in 
je Zielester Chakra, om de zuivere verbinding tussen je kruinchakra, zielester 
chakra tot aan de grote centrale zon te creëren. 
 
Mediteren met het Harth symbool zal de verbinding met je gidsen versterken 
en het eenvoudiger maken om hun boodschappen te begrijpen.  
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Rama 
 
Dit spreek je uit als “Raa Maa”.  
 
Het symbool is gechanneld door Kellie-Ray Marine, één van Kathleen Milner 
haar studentes.  
 
Rama vertaald betekent blijvende vreugde en het is uitwisselbaar met Ram of 
God. Rama zorgt voor gronding in 6 richtingen, verbindt met de aarde 
energie. Het opent, grondt en balanceert de lagere chakra’s. Ook worden 
de hogere en de lagere chakra’s met elkaar in balans gebracht.  
 
Rama is heel geschikt om blokkades in het energetisch niveau op te lossen. 
 
Als ik een kamer reinig, dan plaats ik de Sei-He-Ki en Cho-Ku-Rei in de vier 
hoeken. In het midden Rama en Dai-Ko-Myo. Rama is dan zeer goed 
voelbaar en zorgt echt voor een heel gegronde, zuivere energie. 
 
Dit symbool heeft een sterke verbinding met Aartsengel Michael.  
 
Veel Karuna Ki Masters voelen de aanwezigheid van de Aartsengelen als ze 
Rama in een ruimte of situatie plaatsen. 
 
Kristallen reinigen – Rama is heel geschikt om toe te voegen bij het reinigen 
van kristallen met Reiki symbolen. Rama zal het energieveld en de kracht van 
elk kristal of steen enorm versterken;  
 
Schild van bescherming tegen diefstal – Gebruik Rama in je huis, je auto, je 
werkplaats, het creëert een schild van bescherming. Het zal de kans op 
beschadiging of diefstal verkleinen. 
 
Bescherming tegen agressie, conflicten en wilde dieren. Door Rama tussen 
jou en een persoon of situatie te trekken, ontstaat er een beschermende 
muur van energie. Daarbij zet je de intentie dat je beschermd bent. 
 
Verwijderen van verdriet – door je te gronden met Rama, zal verdriet en 
depressieve gevoelens (de lage vibraties in je lichaam) makkelijker 
verdwijnen. 
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De symbolen in behandelingen 
 
Je kunt de symbolen volledig volgens je intuïtie gebruiken en inzetten. Je kunt 
beginnen met Zonar als diep healing symbool dat je verbindt met het 
oneindige. Het schoont op. Het kan ook helpen om situaties in relaties, 
activiteiten en karma op te lossen. Halu (net als Sei-Hei-Ki) helpt negatieve 
patronen en emotionele issues op te lossen en om de waarheid in te zien. 
Harth is het belangrijkste symbool in Karuna Ki en staat voor liefde en 
compassie. Laat de energie maar stromen. Liefdevolle compassie is helend, 
herstelt de balans en emoties.  
 
Karuna Ki heeft geen specifieke handposities, volg de energie en je intuïtie. 
Je kunt het symbool in je gedachten tekenen, het in je handen tekenen of in 
de lucht boven het lichaam tekenen.  
 
Je kunt de namen van de symbolen ook zingen/chanten tijdens een 
behandeling, dat brengt de heling op gang.  
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Om de inwijding te ontvangen: 
 

De inwijding is voor je voorbereid en staat voor je klaar om te ontvangen. 

Je kunt gaan zitten of liggen in een comfortabele houding. Zorg dat je even 
niet gestoord kunt worden. 

Zeg in gedachten: “ik wil NU de Karuna Ki level 1 inwijding ontvangen van 
Sandra van Lenthe op de sterkst mogelijke manier die voor mij geschikt is”. 
(totaal 3 keer) 

Hiermee wordt de inwijding gestart en duurt ongeveer 15 minuten. 

Exclusief voor studenten van Succesvol in Balans: 

Ik heb een meditatie voor je gemaakt om de inwijding op te halen, deze 
ontvang je bij dit handboek en is exclusief voor studenten van Succesvol in 
Balans. 

Als je na het luisteren van de inwijdingsmeditatie de behoefte voelt om nog 
rustig in meditatieve staat te blijven zitten, doe dit dan vooral. Gemiddeld 
blijven mensen nog 10 tot 20 minuten zitten om de energie door te laten 
werken. 

Na de inwijding: 

Het is belangrijk voldoende water te drinken na de inwijding. Ontgifting 
verschijnselen kunnen na Karuna Ki heftiger zijn dan na de Usui Reiki inwijding, 
omdat dit een dieper proces is. Je kunt het volgende ervaren: 

- Griepachtig gevoel 
- Hoofdpijn 
- Moeheid 
- Gevoel van verwarring of oncomfortabel 
- Vorige levens kunnen aangeraakt worden wat angst op kan roepen 
- Etc. 

 

Net als na Usui Reiki zijn alle symptomen tijdelijk en een teken dat er groei 
plaats vindt. Zodra het lichaam zich gebalanceerd heeft, zullen symptomen 
verdwijnen en zul je juist gezonder, lichter en fijner in het leven staan. Laat al 
je zorgen en spanning los en stuur retour naar de bron.  
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Zelfbehandeling: 

Na elke Karuna Ki inwijding is het aan te raden jezelf gedurende 21 dagen 10 
minuten per dag te behandelen, om de energie maximaal te activeren en 
integreren. De handpositie is naar keuze. 

 

Afstemmingen doorgeven 
Je kunt deze inwijding pas doorgeven als je de Mastergraad van Karuna Ki 
bereikt hebt. 

Tot die tijd gebruik je Karuna Ki voor jezelf en tijdens behandelingen. 

Karuna Ki is Reiki voor gevorderden, het wordt geadviseerd om Usui Reiki 
graad 3A te hebben, voordat je deze inwijdingen ophaalt of doorgeeft. 

 

Na elke behandeling live en op afstand: 
Verbreek het koord 

Als je klaar bent, verbreek je actief de verbinding en verbind je jezelf met de 
aarde. 

Als je de inwijding Zwaard van Aartsengel Michael ontvangen hebt, dan is dit 
de snelste manier. 

Als je deze inwijding niet hebt, dan verbreek je de verbinding op intentie, 
door een mes, zwaard of grote schaar te visualiseren en net zo vaak het 
koord door te snijden als nodig. Je stopt pas als je voelt dat het koord 
verbroken is. 

Aarden 

Nadat je de energetische koorden hebt doorgesneden, is het goed om een 
grondingsoefening/ aardingsoefeningen te doen.  

Als je naar buiten kan, ga dan met je blote voeten op de grond staan en zeg 
in gedachten “Ik grond nu”. Blijf 2 tot 5 minuten staan.  

Als je niet naar buiten kunt, stel je dan voor dat je buiten op de grond staat. 

Voel de verbinding met je aardester chakra en alle diepere chakra’s in de 
aarde tot aan Gaia.  
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Extra oefening: 

Zeg in gedachten “herstel de verbinding met de aarde NU” en je zult merken 
dat je verbonden wordt met de aarde. Dit gaat razendsnel!  

 
Het is belangrijk om jezelf opnieuw te aarden na een healing sessie om zo 
jezelf in balans te brengen. Het kan namelijk gebeuren dat je zo veel energie 
in je lichaam verzamelt dat je er hoofdpijn van krijgt. Als je te weinig energie 
over hebt na een sessie, dan kun je erg moe worden. Door te aarden/ 
gronden word je verlost van teveel energie of wordt het tekort aan energie 
aangevuld. 

 
Copyright 
 
Zoals bij de geschiedenis van Reiki uitgelegd is, is de oorspronkelijke herkomst 
niet helemaal duidelijk. Kathleen Milner is de grondlegger. William Rand heeft 
de naam Karuna Reiki® vastgelegd bij The International Center for Reiki 
studies ® en deze naam mag niet gebruikt worden, tenzij je via deze stroming 
de inwijding hebt ontvangen.  Ik ben NIET aangesloten bij deze stichting.  
 
De naam Karuna Ki is vrij te gebruiken. Als Karuna Ki Master (na het 
ontvangen van level 3) mag je deze energie doorgeven. 
 
De afbeeldingen in dit boek heb ik gekocht bij Vecteezy.com Je mag deze 
NIET kopiëren, je kunt ze wel zelf aanschaffen. 
 
Je mag dit handboek in originele vorm doorgeven (dus met logo van 
Succesvol in Balans) Op de tekst van dit boek zit Copyright. Je mag wel een 
boek naar eigen inzicht schrijven.  
 
Ik wens je een prachtige inwijding ❤ 
 

Liefs, Sandra van Lenthe 

 

Succesvol in Balans 

www.succesvolinbalans.nl 

sandra@succesvolinbalans.nl 


