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Deze prachtige Reiki cursus is geschikt 
voor iedereen die meer van reiki wil weten. 
De cursus Reiki is ontwikkeld door een 
authoriteit op het vakgebied en wordt 
geleverd inclusief unieke 
instructievideo! Met deze opleiding doe jij 
alle benodigde kennis op om een veilige en 
professionele reikibehandeling te geven. 
Na het bijwonen van de reiki-inwijdingen 
(optioneel) mag jij jezelf Reiki Master 
noemen. 
 

WAT LEER JE? 
 
Het eerste deel van deze Reiki cursus legt uit hoe jij 
jezelf met reiki behandelt (Reiki I). In deel twee leer je 
alle handposities kennen om anderen met reiki te 
kunnen helen (Reiki II). Het verloop van de inwijdingen 
tot Reiki Master, de symbolen en handelingen die 
daarbij horen én hoe jijzelf anderen kan inwijden, leer 
je bij Reiki IIIa. Na de stage (Reiki IIIb) leer je hoe jezelf 
Reiki cursussen kunt geven.  
  
De opleiding besteedt verder uitgebreid aandacht aan 
de aura, chakra’s en meridianenleer. Je leert hoe je 
reiki toepast met kristallen en hoe je iemand op 
afstand behandelt. De vele fraaie foto’s in het 
lesmateriaal en de gratis meegeleverde instructievideo 
tonen gedetailleerd hoe je te werk gaat. Je 
ontvangt tevens speciale reikimeditaties en 
ontspanningsoefeningen.  
  
Wil jij officieel Reiki Master worden, dan dien je naast 
deze schriftelijke studie ook drie inwijdingen bij te 
wonen.  De inwijding voor Reiki I duurt een dagdeel en 
kost €125. De inwijdingen voor Reiki II en IIIa duren een 
hele dag en kosten €175. Na iedere inwijding ontvang 
je een certificaat. Deelname aan de inwijdingen is niet 
verplicht, maar wel noodzakelijk als je het diploma 
Reiki Master wil ontvangen. 

WAT KAN JE ERMEE? 

Met reiki ondersteun je het zelfhelende vermogen 
van mens en dier. Na afronding van deze Reiki 
cursus kan jij een eigen praktijk opzetten als Reiki 
Master of de mensen in jouw eigen omgeving met reiki 
behandelen. Als Reiki Master IIIb kan je ook zelf reiki-
opleidingen en inwijdingen verzorgen. 

Wil jij je nog breder ontwikkelen? Bekijk dan ook het 
studiepakket Energetisch therapeut. 

 

JOUW GRATIS PROEFLES 

CIVAS geeft jou, voordat je daadwerkelijk met jouw 
studie begint, deze gratis proefles en inhoudsopgave. 
Zo krijg je alvast een duidelijk beeld van de kwaliteit 
van het studiemateriaal en de heldere lesopbouw.  

GEEF JE CARRIÈRE EEN IMPULS 

Ben je na het lezen van de proefles ook overtuigd dat 
dit jóuw studie is? Schrijf je dan direct in en ga binnen 
enkele dagen van start. Vele duizenden cursisten 
gingen je voor en gaven hun carrière een nieuwe 
impuls met een opleiding van CIVAS. 

HEB JE NOG VRAGEN? 

Heb je nog vragen over studeren bij CIVAS? Stuur dan 
een e-mail naar info@civas.nl of bel tijdens 
kantooruren 023 - 55 11 511. Onze studiebegeleiders 
helpen je graag verder met al jouw vragen of het 
geven van passend studieadvies.  

GA SNEL VAN START  

Schrijf je vandaag nog in en ontvang het 
studiemateriaal binnen twee werkdagen thuis. 
Inschrijven kan eenvoudig via onderstaande oranje 
knop, maar ook via de website of telefonisch  

>> SCHRIJF JE NU IN 
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https://www.civas.nl/cursus/natuurgeneeswijzen/reiki-master
https://www.civas.nl/cursus/natuurgeneeswijzen/reiki-master
https://www.civas.nl/cursus/natuurgeneeswijzen/reiki-master
https://www.civas.nl/pakket/natuurgeneeswijzen/energetisch-therapeut
mailto:info@civas.nl
https://www.civas.nl/cursus/natuurgeneeswijzen/reiki-master
https://www.civas.nl/cursus/natuurgeneeswijzen/reiki-master


REIKI MASTER INHOUDSOPGAVE

CiVAS INH-1

LES 1 REIKI I: WAT IS REIKI?
Inleiding 1-2
Wat is Reiki? 1-2
Hoe werkt Reiki? 1-4
Waarom Reiki beoefenen? 1-6
Contra-indicaties bij Reiki 1-7
Is Reiki een geloof? 1-9
Hoe verloopt een Reiki-behandeling? 1-10
Wat leer je tijdens de cursus? 1-11
Wat is een initiatie? 1-12
De geschiedenis van Reiki 1-13
De grondlegger van Reiki: Mikao Usui 1-13
Lijn van afstamming 1-14

Westerse lijn van afstamming 1-15
Oosterse lijn van afstamming 1-17

De Reiki-principes 1-20
Toelichting op de Reiki-principes 1-22 
Huiswerkopdrachten les 1 1-31

LES 2 REIKI I: AURA’S EN CHAKRA’S
Inleiding 2-2
De aura 2-2

Betekenis van kleuren in de aura 2-7
Oefening om de aura te leren waarnemen 2-9

De chakra’s 2-20
Inleiding: wat zijn chakra’s? 2-20
Hoe ziet een chakra eruit? 2-21
Het eerste chakra 2-25
Het tweede chakra 2-27
Het derde chakra 2-29
Het vierde chakra 2-32
Het vijfde chakra 2-34
Het zesde chakra 2-36
Het zevende chakra 2-41

Chakra-oefeningen 2-43
Ontspanningsoefening 2-43
Aardingsoefening 2-44
Chakra-visualisatie 2-45

Huiswerkopdrachten les 2 2-46



REIKI MASTER INHOUDSOPGAVE

CiVAS INH-2

LES 3 REIKI I: MERIDIANEN EN ZELFBEHANDELING
Meridianen 3-2
Yin en Yang 3-7
De Reiki-zelfbehandeling 3-9

Waar moet je op letten bij de zelfbehandeling? 3-9
Opbouw van de behandeling 3-10
De handposities 3-11

De plaatsing van de handen 3-12
De handposities en de chakra’s 3-12
Tijdsduur 3-12
De handen op de ogen 3-12
De handen op de slapen 3-14
De handen op het achterhoofd 3-16
De handen bij het keelchakra 3-17
De handen bij het hartchakra 3-19
De handen bij het zonnevlechtchakra 3-21
De handen bij het sacraalchakra 3-22
De handen bij het wortelchakra 3-24
De handen bij het hartchakra (achterzijde) 3-25
De handen bij het zonnevlechtchakra (achterzijde) 3-27
De handen bij het sacraalchakra (achterzijde) 3-29
De handen bij het wortelchakra (achterzijde) 3-30
De handen op de knieën 3-32
De handen op de voeten 3-33
De handen op knie en voet 3-34

Verkorte zelfbehandeling 3-35
Huiswerkopdrachten les 3 3-46

LES 4 REIKI II: DE DRIE PIJLERS VAN REIKI
Inleiding 4-2
Pijler 1: Gassho 4-2

Waarom mediteren? 4-4
Hoe mediteren? 4-6
Actieve meditaties 4-6
Passieve meditaties 4-7
Enkele praktische tips 4-8
Meditatie-oefeningen 4-8
Ademhalingsmeditatie 4-8
Reiki-meditatie 4-9



REIKI MASTER INHOUDSOPGAVE

CiVAS INH-3

Chakra-meditatie 4-14
Pijler 2: Reiji Ho 4-14

De Reiji-Ho techniek 4-15
Pijler 3: Chiryo 4-18

Opbouw van een behandeling 4-18
De handposities bij Chiryo 4-20

Oefeningen 4-31
Huiswerkopdrachten les 4 4-32

LES 5 REIKI II: SPECIALE TECHNIEKEN
Speciale techniek: Hatsu Rei Ho 5-2

Voorbereiding 5-2
Kihon Shisei 5-4
Mokunen 5-5
Kenyoku Ho 5-6
Joshin Koku Ho 5-9
Gassho 5-10
Seishin Toitsu 5-11
Mokunen 5-11

Speciale techniek: Byosen 5-11
Speciale techniek: Nentatsu Ho 5-14
Speciale techniek: Tanden Chiryo Ho 5-16
Speciale techniek: Heso Chiryo Ho 5-18
Speciale techniek: Jyoshin Koki Ho 5-19
Speciale techniek: Gyoshi Ho 5-20
Reiki-healing met kristallen 5-21
Oefeningen 5-26
Huiswerkopdrachten les 5 5-27

LES 6 REIKI II: REIKI-SYMBOLEN
Inleiding 6-2
Het gebruik van de symbolen 6-3
Het eerste Reiki-symbool Cho Ku Rei 6-4

Oefeningen Cho Ku Rei 6-6
Het tweede Reiki-symbool Sei He Ki 6-8

Oefeningen Sei He Ki 6-9
Mentaal-emotionele behandeling 6-12
Mentaal-emotionele zelfbehandeling 6-12



REIKI MASTER INHOUDSOPGAVE

CiVAS INH-4

Mentaal-emotionele behandeling van een ander 6-14
Speciale aandachtspunten 6-18

Het derde Reiki-symbool Hon Sha Ze Sho Nen 6-20
Oefeningen Hon Sha Ze Sho Nen 6-22
Behandeling van problemen uit het verleden 6-22
Zelfbehandeling van problemen uit het verleden 6-24
Reiki sturen naar de toekomst 6-24
Het geven van een afstandsbehandeling 6-25

Reiki en pijnbehandeling 6-28
Oefeningen 6-28
Huiswerkopdrachten les 6 6-29

LES 7 REIKI III: SPECIALE TOEPASSINGEN VAN REIKI
Reiki bij kinderen 7-2
Reiki bij dieren 7-3
Reiki bij planten 7-5
Reiki-symbolen (vervolg) 7-7
Het vierde Reiki-symbool: Dai Ko Myo 7-7

Oefening in intuïtie 7-9
De initiatie 7-12
Zelf initiaties geven 7-13

Oefeningen 7-29
Huiswerkopdrachten les 7 7-30

LES 8 HET VOEREN VAN EEN EIGEN REIKI-PRAKTIJK
Inleiding 8-2
De behandelaar 8-4
Omgang met cliënten 8-4
Lokatie en benodigdheden 8-4
Vergoeding 8-8
Hoeveel uren? 8-9
Huren of aan huis werken 8-10
Verzekeringen 8-11
Kamer van Koophandel en belastingdienst 8-11
Administratie 8-12
Adverteren en klanten werven 8-12
Het geven van Reiki-cursussen 8-14

Cursuslokatie en voorbereiding 8-15
Voorbereiding cursusdag 8-16



REIKI MASTER INHOUDSOPGAVE

CiVAS INH-5

Cursusprogramma Reiki I 8-17
Voorbeeld van Reiki I in twee dagen 8-18
Voorbeeld van Reiki I in één dag 8-21

Cursusprogramma Reiki II 8-23
Voorbeeld van Reiki II in twee dagen 8-23
Voorbeeld van Reiki II in één dag 8-26

Cursusprogramma Reiki III 8-27
Voorbeeld van Reiki III in één dag 8-27

Ethiek van de Reiki-master 8-28
Huiswerkopdrachten les 8 8-31



LES 1 REIKI 1

Inleiding

WAT IS REIKI?
Reiki is het Japanse woord voor de allesomvattende en alles
doordringende levenskracht. Het woord Reiki bestaat uit de
Japanse karakters Rei en Ki. Rei betekent universeel of onbe-
grensd en Ki betekent levensenergie of vitale kracht. Een defini-
tie van Reiki zou dus kunnen zijn: universele levensenergie.
Reiki-energie is eigenlijk de levensenergie waarmee elk levend
wezen (plant, mens en dier) bezield is (afb. 1.1). 

Afbeelding 1.1 Reiki-symbool

Reiki is een natuurlijke geneeswijze waarbij de genezende
levensenergie wordt doorgegeven door handoplegging. De
Reiki-beoefenaar laat energie door zijn handen stromen en legt
ze op bepaalde plaatsen op het lichaam van de cliënt. De
levensenergie stroomt door de Reiki-beoefenaar heen. Het gaat
hier dus niet om het weggeven van de energie van de beoefe-
naar aan de cliënt, maar om het doorgeven van levensenergie uit
een oneindige bron. Gevorderde Reiki-beoefenaars kunnen ook
op afstand behandelen. 

REIKI MASTER LES 1
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Alle mensen beschikken over universele levensenergie, want
deze krijg je bij de geboorte mee. Doorgeven van de levensener-
gie is voor de meeste mensen echter niet zomaar mogelijk. Het
kanaal waardoor de Reiki-energie kan worden doorgegeven, is
bij de geboorte wel open, maar het wordt bij de meeste mensen
in de eerste levensjaren weer gesloten, door het vormen van
blokkades in het bewuste energiekanaal. Bij een Reiki-inwijding
wordt dit energiekanaal weer geopend. 

Aan Reiki wordt wel eens gerefereerd als men het heeft over
’handoplegging’ of ’spiritueel genezen’. Men ziet het ook wel als
metafysisch fenomeen. Het Japanse Ki is hetzelfde als chi in het
Chinees, prana in het Sanskriet en komt overeen met het begrip
licht voor de christenen. Reiki is daarom vanwege zijn oor-
sprong verwant aan andere spirituele praktijken, waarbij men
werkt met deze chi of prana ofwel levensenergie. Voorbeelden
hiervan zijn: Tai Chi, pranahealing, aurahealing, chakrahealing,
Chi Kung, acupunctuur, acupressuur en Shiatsu.

Reiki onderscheidt zich van andere geneeswijzen door het proces
van afstemmen (ook wel inwijden of initiëren genoemd), dat de
leerlingen in verschillende stadia van de Reiki-ervaring door-
maken. Iedereen kan een kanaal worden voor de Reiki-energie. Je
hoeft alleen een inwijding te ondergaan en daarna kun je je han-
den gebruiken om de levensenergie aan een ander over te dra-
gen. Verder stelt Reiki de eigen chakra’s meer open, zodat de uni-
versele levenskracht intensiever door je eigen wezen kan stromen. 

Reiki is niet hetzelfde als wat er meestal onder magnetiseren
wordt verstaan. Er zijn 3 essentiële verschillen. 

Ten eerste: er zijn magnetiseurs, die negatieve energie bij mensen
weghalen of afstrijken. Dit kan heel waardevol zijn bij een gene-
zingsproces. Het gevaar bestaat echter, dat de magnetiseur met
deze energie blijft zitten. Dat kan bij Reiki niet gebeuren. Door
de initiaties is de Reiki-gever beschermd tegen het overnemen
van negatieve energie van de ontvanger tijdens de behandeling. 

Ten tweede: bij magnetiseren is het ook mogelijk, dat de behan-
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delde persoon weliswaar de negatieve energie kwijt is, maar dat
er niets positiefs voor in de plaats komt. Ook dat werkt bij Reiki
anders. Met een Reiki-behandeling krijgt de ontvanger energie
en het is aan de ontvanger wat hij of zij daarmee doet. 

Ten derde: er zijn ook magnetiseurs, die werken met energie-
overdracht. Als zij hun eigen energie weggeven, lopen zij het
risico, dat ze uitgeput raken. Met Reiki geef je energie door, dus
je eigen voorraad blijft op peil. Sterker nog, bij het doorgeven
ontvang je als gever de Reiki ook, dus na het behandelen van de
ander voel je jezelf ook weer opgeladen. Er zijn ook magneti-
seurs en andere mensen, die hetzelfde doen als wat ik hier Reiki
noem. Zij geven energie door uit een hogere bron. Dit is dus
hetzelfde als Reiki geven.

HOE WERKT REIKI?
Als iemand lichamelijk niet in orde is, dan is dat een teken dat
deze persoon op fysiek niveau niet in balans is. Door een Reiki-
behandeling komt er extra energie beschikbaar voor het lichaam
en op dat moment kan het lichaam met die extra energie aan het
herstel beginnen. Het lichaam heeft een zelfgenezend vermogen.
Denk aan een schaafwond. Het lichaam zorgt ervoor, zonder
enige hulp van buitenaf, dat de wond heelt. Reiki-energie onder-
steunt dat zelfgenezend vermogen van het lichaam. De gever
kan dus geen invloed uitoefenen op het resultaat van de behan-
deling. Het lichaam van de ontvanger en zijn / haar energiesys-
teem regelen dat allemaal zelf. Reiki werkt ook op geestelijk
niveau. Daardoor werkt Reiki zowel bij hoofdpijn als bij span-
ning en zowel bij verkoudheid als bij depressiviteit. 

Op het moment dat je een behandeling doet, maak je bewust
contact met de bron: de universele energie. Dit is de energie die
vrij voorkomt in het universum. In principe is Reiki een medita-
tievorm, waarbij je je richt op de universele energie. Bij de inwij-
dingen is het centrale energiekanaal dat langs de ruggengraat
loopt geopend, de zogenaamde Sushumna nadi, waardoor de
universele energie contact kan maken met jouw lichaamsenergie
(prana, chi of ki ). Ter vergelijking: een bloedvat is het kanaal
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waar bloed door stroomt en daarvan is de aorta het belangrijk-
ste. Zo zijn de nadi’s of meridianen de kanalen waar energie
door stroomt, met de Sushumna nadi als belangrijkste. De nadi’s
hebben meerdere knooppunten in het lichaam, chakra’s
genaamd. In deze chakra’s vindt een grote concentratie van
prana plaats. Elk chakra heeft zijn specifieke eigenschappen en
heeft zijn verwantschap met organen, lichaamsfuncties en emo-
ties. Kennis van de chakra’s en hun verwantschappen is dus
belangrijk, wil je bepaalde klachten direct kunnen behandelen
(later in de cursus komen we hier nog uitgebreid op terug). 

Het behandelen van je chakra’s is een van de behandelwijzen
binnen het Reiki-systeem. Emoties, lichamelijke klachten, opge-
kropte problemen, verkeerde voeding, stress enzovoorts, hebben
hun weerklank op de toestand van de chakra’s. Bijvoorbeeld: als
je bent opgevoed in een gezin waarin je geen mening mocht
hebben, waarin je stil en braaf moest zijn, dan uit zich dat later
in een stuk onzekerheid, en het moeilijk kunnen opkomen voor
jezelf en je eigen mening. Je hebt letterlijk een krop in je keel,
hetgeen leidt tot een blokkade in je keelchakra. De ki kan niet
vrij stromen, vergelijkbaar met de vorming van een bloedpropje
in een ader. Ook andere chakra’s kunnen hierdoor blokkades
hebben. Het is dan belangrijk veelvuldig je keelchakra te behan-
delen, om zodoende prettiger in het leven te kunnen staan. 

Het verhogen van de energiebalans hangt niet alleen van Reiki
af. Voeding kan bijvoorbeeld ook je energie verhogen of verla-
gen. Junkfood, vlees, te lang geconserveerde of te lang gekookte
voeding, hebben een lage energetische waarde. Door deze voe-
ding veelvuldig tot je te nemen, verlaag je de energiebalans in je
lichaam en is er meer kans dat je je moe, depressief of lamlendig
zult voelen. 

De Prana moet zo vrij mogelijk kunnen stromen. Dit zal makke-
lijker zijn in een soepel, ietwat getraind lichaam, dan in een te
dik en stram lichaam. Lichaamsbeweging is dus ook belangrijk.
Overigens kan ook stress leiden tot blokkades in het energetisch
lichaam. Je moet dus niet alleen voor je fysieke lichaam zorgen,
maar ook voor je geestelijk en energetisch lichaam (aura). 
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Hoewel Reiki nooit negatief of schadelijk is, kan het voorkomen
dat klachten eerst verergeren. Vaak zie je al korte tijd later, dat
de klachten afnemen. Het is daarbij net als homeopathie. Eerst
wordt de aandoening erger, pas daarna verdwijnt deze, of treedt
er verbetering in. Het lichaam pakt de oorzaak van de ziekte aan
en ruimt daarbij alle verschijnselen van het ziektebeeld op.

Men gaat ervan uit dat de Reiki-energie in eerste instantie
inwerkt op de Aura ofwel het energie-lichaam van de mens. De
belangrijkste handposities komen overeen met de plaats waar de
7 chakra’s (energiecentra) in het menselijk energieveld ofwel
aura liggen. Dichtbij deze chakra’s liggen belangrijke klieren.
Een logische verklaring is daarom ook dat door het doorgeven
van Reiki deze klieren worden beïnvloed, waarbij hormonen
worden afgescheiden, die de stofwisseling in evenwicht brengen
en de balans in het lichaam herstellen. 

In het kort kan de werking van Reiki met een paar trefwoorden
worden omschreven:

• het bevordert het zelfgenezend vermogen van het lichaam
• het vitaliseert lichaam en geest
• het herstelt de harmonie
• het werkt op lichamelijk, mentaal en emotioneel niveau
• het brengt de energie huishouding in evenwicht
• het heft blokkades op en bevordert ontspanning
• het reinigt
• het werkt zowel bij mensen als bij dieren, planten en edelstenen
• het bevordert de zelfontwikkeling

WAAROM REIKI BEOEFENEN?
Reiki heelt op fysiek, emotioneel en mentaal niveau. Dit bete-
kent echter niet dat iemand gegarandeerd geneest van een ziek-
te, na het ondergaan van een of meerdere Reiki-behandelingen.
Reiki werkt heel goed als aanvulling op een conventionele,
reguliere behandeling door een huisarts of specialist. In dit geval
versterkt en versnelt het de genezing. Reiki wordt wel gezien als
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de energie van onvoorwaardelijke liefde. Reiki kan daarom nooit
voor negatieve doeleinden worden gebruikt. 

Een ander doel van het doorgeven van Reiki-energie is het ver-
snellen van de spirituele groei ofwel zelfontwikkeling. Het
ondergaan van Reiki-inwijdingen en het werken met Reiki-ener-
gie garandeert echter niet dat je ineens een grote stap zet in je
spirituele ontwikkeling. In de praktijk blijkt over het algemeen,
dat je de eerste Reiki-graad meestal voor jezelf behaalt. Het
gemak van een zelfbehandeling met Reiki-energie is een groot
goed; je hebt deze mogelijkheid tenslotte altijd bij je! Het ont-
wikkelingsproces, dat hiermee op gang komt, geeft je meer hou-
vast en meer richting in je leven. Dat je daarnaast altijd iets kunt
doen om andere mensen te helpen, is mooi meegenomen. 

Het is weinig zinvol om andere mensen te zeer te willen overtui-
gen van de werking van Reiki. De echt geïnteresseerden gaan
vanzelf door op het onderwerp als je het woord Reiki een keer
hebt laten vallen. Deze maatschappij gaat sterk uit van het prin-
cipe, dat alles eerst bewezen moet worden, voordat men het
gelooft. Daar is op zich niets mis mee. Een bijverschijnsel van
die mentaliteit is, dat men heel sceptisch kan staan tegenover
Reiki. Ook je eigen aangeleerde scepticisme speelt hierbij een
rol. Geef dat scepticisme in jezelf en anderen de ruimte. Dring
ze geen Reiki behandeling op als ze dat niet willen, sterker nog:
geef ze geen Reiki als ze er niet zelf om vragen.

CONTRA-INDICATIES EN AANDACHTSPUNTEN BIJ REIKI
Je dient je er te allen tijde van bewust te zijn dat Reiki geen
directe lichamelijke genezing kan brengen. Dat is het gebied van
de reguliere arts, naar wie cliënten met een ziekte of kwaal altijd
eerst moeten worden verwezen. Laat bij klachten altijd eerst een
diagnose stellen door de huisarts om een (ernstige) lichamelijke
of geestelijke aandoening uit te sluiten, mocht dit nog niet
gedaan zijn.

In de parapsychologie gaan we ervan uit dat er spontane biolo-
gische genezing kan plaatsvinden - de psychokinese van leven-
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de weefsels -, maar er is geen betrouwbare methode om dit
wetenschappelijk aan te tonen. Daarom is de reguliere arts nog
altijd de eerst aangewezen hulp bij ziekte. Je dient dus altijd een
aantal zaken te controleren, alvorens je tot een Reiki-behande-
ling overgaat:

1. Vraag bij lichamelijke of geestelijke klachten altijd of de huisarts
is bezocht.

2. Vraag van te voren of je cliënt voldoende slaap en voeding krijgt.
Mocht dit niet zo zijn dan kunnen deze factoren soms leiden tot
een belemmering van de behandeling.

3. Vrouwen die zwanger zijn mogen alleen een behandeling onder-
gaan als hun arts het toestaat. 

4. Cliënten die fysiek en/of emotioneel uitgeput zijn. Zeer angstige
personen. Psychotische cliënten, zwaar getraumatiseerde cliën-
ten en cliënten die een zeer intense emotionele periode in hun
leven doormaken, dienen behandeld te worden door een psy-
chotherapeut. Reiki kan de reguliere behandeling wel ondersteu-
nen.

5. Depressieve personen, personen met een sterke afhankelijk-
heidsbehoefte, personen met zelfmoordneigingen of met hyste-
rische verschijnselen zijn niet geschikt om met Reiki alleen te
worden geholpen. Zij dienen direkt een psychotherapeut of arts
te raadplegen. Reiki kan de behandeling ondersteunen.

6. Voor al de genoemde punten dient de diagnostiek altijd door de
huisarts danwel door een regulier psychiatrisch geschoold per-
soon te geschieden. 

7. In Nederland heb je geen vergunning nodig om Reiki toe te pas-
sen. Het zou echter wel onwettig of ethisch onjuist zijn als je bij-
voorbeeld:

a. Een geslachtsziekte (of elke andere duidelijk lichamelijke
kwaal) probeert te behandelen.
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b. Pogingen doet om kanker, m.s., reuma, aids, enzovoort te
genezen (ondersteuning van de reguliere behandeling is na
overleg met de arts natuurlijk wel toegestaan).

c. Geneesmiddelen adviseert of het gebruik daarvan juist afraadt
(vitaminen zijn overigens geen geneesmiddelen).

d. Valse beloftes doet of mensen adviezen geeft die buiten je
kennisgebied of verantwoordelijkheid vallen.

e. Reguliere behandeling afraadt.

Verder nog dit: tijdens een operatie onder narcose mag geen
Reiki-behandeling worden gegeven, omdat het dan mogelijk is
dat de narcose niet op de bedoelde manier werkt. (Een situatie
overigens die je niet snel zult meemaken, of je moet op een
operatiekamer werkzaam zijn). Geef Reiki in zo’n geval onmid-
dellijk voor of na de operatie. Ook botbreuken moeten eerst
gezet zijn voor je er Reiki op geeft. Daarna zal Reiki de genezing
versnellen.

IS REIKI EEN GELOOF?
Reiki is geen religie, cultus, sekte of geloof. Het heeft niets te
maken met occultisme of spiritisme. Ook is het geen vorm van
suggestie of hypnose. Reiki is een zeer oude levenswetenschap,
die duizenden jaren verborgen is gebleven, totdat Dr. Usui, de
grondlegger van Reiki, deze opnieuw ontdekte. 

Reiki is een eenvoudige, makkelijke en goed werkende methode
om energie over te dragen. Reiki is ongrijpbaar, het is niet tast-
baar of zichtbaar, het is hooguit voelbaar. Je hoeft niet in Reiki
te geloven om resultaat te boeken. Reiki werkt toch wel, net
zoals je niet aan het zelfgenezend vermogen van het lichaam
hoeft te denken, om de schaafwond te laten genezen! Het helpt
wel, als je wilt genezen. Sterker nog, zonder die wil wordt alles
een moeilijk verhaal. Als je ooit iemand tegenkomt voor Reiki
behandelingen en er lijkt maar geen schot in te komen (soms na
een aanvankelijke verbetering), dan kun je je eens afvragen, wat
iemand voor baat heeft bij zijn of haar kwaal. Het kan zijn, dat
het voordeel van de kwaal opweegt tegen het voordeel van de
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genezing. Dan zou het kunnen zijn, dat iemand op een onbe-
wust niveau niet wil genezen. Kijk op zo’n moment eens of je
door middel van voorzichtige vragen een bewustwordingsproces
op gang kunt brengen. De Reiki zal daarbij helpen.

HOE VERLOOPT EEN REIKI BEHANDELING?
Tijdens de behandeling kan de ontvanger liggen of zitten, al
naar gelang de plaats van de klachten. In elk geval is een ont-
spannen houding het beste. De ontvanger kan de kleding aan-
houden, aangezien Reiki door stof heengaat. Prettig zittende kle-
ding is aan te bevelen. Een behandelaar kan Reiki op de cha-
kra’s geven of op de plaats waar specifieke klachten zijn. De
behandelaar legt de handen op het lichaam van de ontvanger
om zo de energie over te dragen.

Na een bepaalde tijd met je handen op een bepaalde positie,
kun je merken dat de energiestroom verandert of vermindert. Op
dat moment kun je je handen naar een andere positie verplaat-
sen. Laat je daarbij leiden door je intuïtie, die geeft vaak aan wat
je kunt doen.

Het is niet mogelijk, dat een ontvanger een teveel aan Reiki
krijgt. Een teveel aan Reiki op een bepaalde plaats gaat automa-
tisch naar een andere plaats of stroomt weg uit het lichaam. Wel
kan het zijn, dat iemand tijdens een behandeling de Reiki niet
langer als prettig ervaart. Dan kan diegenen altijd vragen de
behandeling te stoppen. Dit kan gebeuren met mensen die om
welke reden dan ook, hevig reageren op een behandeling. Als
gever voel je zelf wanneer iemand voldoende Reiki heeft ont-
vangen: je krijgt dan het gevoel te moeten stoppen of je handen
te moeten verleggen.

Iemand kan zich voor Reiki afsluiten. Als iemand erg sceptisch is
of niet geholpen wil worden (en dat kan ook op een onbewust
niveau zijn), kan hij de Reiki overdracht tegenhouden. De gever
merkt dat meestal aan het feit, dat de Reiki niet door de handen
’loopt’. Meestal zal zo iemand zich overigens niet aanmelden
voor een Reiki behandeling. Tijdens een behandeling kan het
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ook voorkomen, dat de Reiki in het begin niet loopt. Bijna altijd 
komt het dan na enkele minuten vanzelf op gang. 

Een bekend effect van een Reiki-behandeling is zoals gezegd het 
tijdelijk verergeren van de klachten, zoals dat ook voorkomt bij het 
gebruik van homeopathische middelen. Het is een teken, dat het 
lichaam begonnen is aan het genezingsproces. Het is ook moge-
lijk, dat eerder doorgemaakte ziekten opnieuw en in omgekeer-
de volgorde naar boven komen. Ook kunnen blokkerende, in het 
verleden gewortelde gebeurtenissen, op het geestelijke vlak naar 
boven komen, waarna deze verwerkt en afgedaan kunnen wor-
den. Inmiddels wordt ook in de allopathische geneeskunde steeds 
vaker het effect van de geest en de ziel op ziektes onderkend. 
Reiki werkt duidelijk op dit gebied.

Afhankelijk van de klachten kan de behandelaar een aantal zaken 
adviseren. In elk geval is het goed om voor en na een behande-
ling een glas water te drinken. Veel water (1.5 liter per dag) is goed 
om de afvalstoffen, die bij de behandeling los komen, af te voeren. 
Soms is het aan te raden op het gebied van de voeding wat dingen 
aan te passen. Als je daar verstand van hebt, kun je de ontvanger 
daar raad over geven of aanraden een cursus daarover te volgen. 
Ook kan een diëtiste hulp bieden. In alle gevallen is het zo, dat de 
ontvanger zelf het beste kan bepalen wat goed voor hem is, door 
te luisteren naar de signalen van het lichaam.

WAT LEER JE TIJDENS DE CURSUS?
In het eerste deel van deze cursus leer je wat Reiki is en hoe je het 
kunt doorgeven. Je leert methoden voor zelfgenezing en de hand-
posities die je hiervoor kunt gebruiken. Tijdens de Reiki 1 initia-
tie wordt je ingewijd tot Reiki 1 practitioner. Je zult dan vanzelf de 
Reiki-energie door je handen voelen stromen. 

In het tweede gedeelte van deze cursus worden de methoden 
en technieken uit Reiki 2 besproken. Bij de initiatie die je voor 
dit deel kunt volgen wordt je ingewijd tot Reiki 2 practitioner. 
Je leert anderen een behandeling geven en je leert hoe je Reiki
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kunt gebruiken om mentale en emotionele problemen te helen.
Bovendien krijg je gereedschap om Reiki te sturen op afstand.
Reiki kan verder gebruikt worden om problemen aan te pakken
die hun oorsprong hebben in het verleden. 

In het laatste deel vind je de lesstof van het derde niveau van
Reiki. Hier komt onder meer ter sprake hoe je inwijdingen geeft
in de Reiki-energie en hoe je een goede Reiki cursus geeft. Als je
inwijding voor Reiki-3 ook hebt gevolgd, krijg je aan het eind van
de cursus een diploma en ben je Reiki Master. Je kunt dan zelf
cursussen gaan geven en mensen inwijden in de Reiki-energie.

WAT IS EEN INITIATIE?
Tijdens de initiatie (ook wel inwijding of afstemming genoemd)
worden de energie kanalen voor de Reiki-energie geopend. Na
een inwijding stroomt de Reiki-energie door je lichaam en kun je
beginnen met Reiki-zelfbehandelingen en Reiki-behandelingen
te geven.

Bij de initiatie krijg je een bescherming mee tegen het overne-
men van negatieve energie van de mensen die je gaat behande-
len. De initiaties zijn een rituele handeling met symbolen en
bepaalde bewegingen. Deze rituele handeling is het ’erfgoed’
van Reiki en is overgeleverd vanaf Usui. Bepaalde elementen
eruit zijn waarschijnlijk al veel ouder dan Usui.

De Reiki Master voert het ritueel uit. Ook de Master is in dit
geheel niet meer dan een instrument, hij of zij verzorgt niet zelf
de Reiki initiatie. Net zoals je bij een behandeling energie door-
geeft, zo doet de Master dat ook bij een initiatie. Je kunt de ini-
tiatie zien als een speciale Reiki-behandeling. 



De geschiedenis van Reiki

DE GRONDLEGGER VAN REIKI: MIKAO USUI.
Mikao Usui werd geboren op 15 augustus 1865 in het dorpje
Yago in het Yamagata-district in het Gifu-prefectuur (nabij
Nagoya) in Zuid-Japan. Als jongeling heeft hij als rondtrekkende
Novice veel gereisd en gestudeerd. Bekend is, dat hij geruime
tijd studeerde aan de Boeddhistische Tendai-Tempel op de heili-
ge berg Kurama (ten noorden van Kyoto). De studie betrof
’Kiko’, een helingsvorm waarbij met meditatie, ademhalingstech-
nieken en langzame bewegingen de gezondheid wordt verbe-
terd. Ook bij Kiko richt men zich op de Ki, de levensenergie, die
zorgt voor de helende werking op het lichaam. Maar bij Kiko
wordt deze energie voor een deel aan het lichaam onttrokken,
vergelijkbaar met magnetiseren, wat leidt tot vermoeidheid na de
behandelingen. 

Afbeelding 1.2 Mikao Usui
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Usui vroeg zich af of deze Ki ook elders ontrokken kon worden.
Om deze vraag te kunnen beantwooden ging hij op reis door
Japan, China en Europa. Bij verschillende universiteiten studeer-
de hij medicijen, psychologie, religie en spirituele ontwikkeling.
Hij sloot zich aan bij de ’Rei Jyutu Ka’-groep, welke zich bezig-
hield met spirituele ontwikkeling en metafysica. Na zijn terug-
keer in Japan vond hij werk als secretaris van Shinpei Goto,
hoofd van het Ministerie van Sociale zaken en Volksgezondheid
(later burgermeester van Kyoto). Hierdoor leerde Usui mensen
kennen uit de reguliere gezondheidszorg en kon zo zijn medi-
sche kennis vergroten. In deze periode is hij ook getrouwd met
Sadako Suzuki en kregen ze twee kinderen. Usui is nog korte
tijd zakenman geweest met een eigen handelsonderneming,
maar vanaf de recessie van 1914 gingen de zaken steeds slech-
ter. Dr. Mikao Usui besloot in 1921 zich voortaan met spirituali-
teit bezig te houden en werd een Boeddhistische Zen-monnik in
de Tendai Tempel op de berg Kurama. Usui beschikte inmiddels
over de kennis van ’Kiko’, de helingsvorm, en hij bezat een
ruime hoeveelheid kennis over de reguliere medische weten-
schap. Usui wist dat ’Kiko’ slechts een stap verwijderd was van
een allesomvattende helingsvorm. 

In 1922 hield hij een retraite op de Kurama berg. Volgens zeg-
gen kreeg hij een Satori, een verlichte ervaring, welke zich
voordeed als het binnenstromen van Ki in de Kruin-Chakra.
Eindelijk had Usui antwoord op de vraag of Ki ook elders ont-
trokken kon worden. Later dat jaar richtte hij de ’Usui Reiki
Ryoho Gakkai’ (Stichting voor Usui Geneeswijze) op, en opende
een Reiki-kliniek in het centrum van Kyoto. Deze was zeer van
belang tijdens de grote aardbeving van 1923, waarbij meer dan
140.000 mensen om het leven kwamen. Door zijn werkzaamhe-
den met Reiki tijdens die periode, kreeg hij de Kun San To
onderscheiding van de toenmalige Meiji-Keizer. Dr. Mikao Usui
overleed op 9 maart 1926 in het Reiki-centrum in Fukuyama. Hij
is begraven bij de Saihoji Tempel in Suginami-Ku in Tokyo. 

LIJN VAN AFSTAMMING
Mikao Usui besloot met zijn gave te gaan werken en bouwde zo



CiVAS 1-15

REIKI MAStER  LES 1

door de jaren heen zijn eigen praktijk op. In deze tijd wijdde hij 
16 mensen in tot Reiki Master. Hieronder zie je een schema van de 
lijn van afstamming. Daarna worden de mensen uit deze lijn kort 
besproken (afb. 1.3).

Afbeelding 1.3 Lijn van afstamming

WEStERSE LIJN VAN AFStAMMING

CHUJIRO HAYASHI - LEERLING VAN MIKAO USUI

Mikao Usui heeft uiteindelijk aan meer dan tweeduizend men-
sen lesgegeven in Reiki, waarvan hij er zestien heeft ingewijd tot 
Master. Een van hen was Chujiro Hayashi. Chujiro Hayashi was
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een uitgetreden marineofficier en dokter. Hij ontving de Reiki
Master graad rond 1925 toen hij 47 jaar oud was, en was de laat-
ste student die Usui heeft opgeleid. Verder opende hij een Reiki-
kliniek in Tokio en hield nauwkeurige bestanden bij over de
behandelingen met Reiki. Op een gegeven moment hebben Usui
en Hayashi ruzie gekregen. Hayashi is toen een eigen Reiki-sys-
teem gaan opzetten: Hayashi Shiki Reiki. Hij wijdde 13 mensen in
als Master in dit systeem. Een van zijn trouwste volgelingen was
Hawayo Takata. Na de dood van Dr. Hayashi heeft Takata verde-
re veranderingen doorgevoerd in het Hayashi-Reiki systeem. 

HAWAYO TAKATA - LEERLING VAN CHUJIRO HAYASHI

Hawayo Takata werd van 1936 tot 1938 door Chujiro Hayashi
opgeleid als Reiki Master. Ze opende in Hawaii, waar zij woon-
de, meerdere Reiki-Centra met hulp van Chujiro Hayashi en zijn
dochter. Het was hun doel om Reiki in Amerika te introduceren.
Door de Japanse aanvallen op Pearl-Harbor was Amerika echter-
erg anti-Japan. Ze moest Reiki zo aan de man zien te brengen,
dat het acceptabel werd voor de gemiddelde Amerikaan. In het
verhaal van Mikao Usui legde ze daarom een christelijk accent.
Ze verzon, dat hij had gestudeerd in Amerika, daar een eredoc-
toraat had behaald en nog andere zaken. Hawayo Takata is ook
degene geweest die de hoge geldbedragen heeft ingesteld om
Reiki bij de machthebbende elite te introduceren. Uit niets blijkt
dat dit Mikao Usui’s visie was, eerder het tegenovergestelde.
Daarnaast moet gezegd worden dat mevrouw Takata een sterk
ego had. Als ’herontdekker’ van Reiki zette zij zichzelf op een
voetstuk. Daarnaast kon zij als Christen veel Reiki informatie niet
doorgronden, omdat deze ingegeven is vanuit Hindoeïstische en
Boeddhistische filosofieën. Mevrouw Takata heeft deze informa-
tie verwijderd, en deels vervangen door haar eigen informatie.
Van de Reiki die overgeleverd is door de Reiki Alliance, moet
eigenlijk gezegd worden dat het Hayashi/Takata-Reiki is. Takata
heeft 22 Reiki Masters ingewijd.

BARBARA WEBER RAY - LEERLING VAN HAWAYO TAKATA

Barbara Weber Ray werd in september 1979 ingewijd als Master
door Hawayo Takata. Oorspronkelijk onderwees zij Reiki in 3
graden, zoals de meeste scholen. Later claimde ze dat zij de
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Reiki Grootmeester was en dat Takata haar alle sleutels van het
Masterschap had overgedragen. Enige jaren later zei ze dat Reiki
vervuild was en ze veranderde daarom de naam van de genees-
wijze die zij onderwees in ’The Radiance Technique’.

PHYLLIS LEI FURUMOTO - LEERLING VAN HAWAYO TAKATA

Phyllis Lei Furumoto is de kleindochter van Hawayo Takata. Ze
werd Reiki Master in april 1979. Ze is een van de oprichtsters
van de ’Reiki Alliance’. De Reiki Alliance heeft haar de titel van
’Reiki Grootmeester’ toebedeeld en noemde haar de drager van
afstamming van het Reiki systeem. 

OOSTERSE LIJN VAN AFSTAMMING
Over deze lijn van afstamming is minder bekend dan over de
westerse lijn, omdat de oosterse lijn van afstamming jarenlang
werd doodgezwegen. De informatie die nog beschikbaar is, is
hieronder weergegeven.

TOSHIHIRO EGUCHI - LEERLING VAN MIKAO USUI

Eguchi was de meest vooraanstaande van de studenten van Mikao
Usui en heeft duizenden mensen Reiki geleerd, voordat de oorlog
in Japan uitbrak. Het is grotendeels door Eguchi dat Reiki is blij-
ven bestaan in Japan. Hij werd beschreven als een bescheiden,
vroom en spiritueel man. Hij onderwees zijn genezingsmethoden
in dezelfde onderwijsinstelling als Usui. Deze methoden leken erg
op die van Usui, Hayashi en andere genezers in Japan. Eguchi
heeft in 1928 het ’Tenohira Ryoji Kenkyu-kai’ (Onderzoeks-
centrum voor Handgenezing) opgericht. Bekende studenten van
Eguchi zijn Yasukiyo Eguchi, Kohshi Mitsui en Goro Miyazaki.
Eguchi was een autoriteit in de Shinto religie en zijn onderwijs
reflecteerde dat. Eguchi werd door Usui ingewijd als Master. Hij
geloofde dat Reiki bereikbaar moest zijn voor iedereen en de kos-
ten voor cursussen bij hem waren dus altijd laag. Hij verwerkte
naast het traditionele lesmateriaal van Usui ook gezondheidsadvie-
zen in zijn cursussen. Hij maakte later deel uit van de Usui Reiki
Ryoho Gakkai die werd gevormd na Usui’s dood, maar verliet
deze later weer vanwege de militaire aard van het Gakkai lidmaat-
schap. Eguchi vermeldt daarbij dat het lidmaatschapsgeld erg
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hoog was en dat hij verder verontrust was door een scheepsoffi-
cier, genaamd Taketomi. Hij verliet de Gakkai na ongeveer twee
jaar. Zijn leer is nog steeds erg bekend in het Japan van vandaag
en wordt Traditioneel Japanse Reiki genoemd. 

GORO MIYAZUKI - LEERLING VAN TOSHIHIRO EGUCHI

Helaas is er geen nadere informatie over de levensloop van deze
persoon bekend. 

MIEKO MITSUI - LEERLING VAN GORO MIYAZUKI EN B.W. RAY

Mieko Mitsui (geboren rond 1942) is een Japanse Reiki Master
die in New York leeft. In eerste instantie werd ze opgeleid door
Barbara Weber Ray en leerde van haar The Radiance Technique
(TRT). Ze bezocht Japan in 1985 en begon daar met het onder-
wijzen van TRT. Ze vertaalde daarnaast het boek ’The Reiki
Factor’ van Ray in het Japans. Gaandeweg werd zij verantwoor-
delijk voor een hernieuwde interesse in Reiki als middel voor
genezing en spirituele ontwikkeling in Japan. Ze ontmoette op
dezelfde reis Fumio Ogawa, lid van de Usui Reiki Ryoho Gakkai.
Hij las haar boek, maar vertelde haar tevens dat Reiki in Japan
niet uitgestorven was, in tegenstelling tot wat werd beweerd
door mensen van de Reiki Alliance en de Radiance Association.
Ze kwam te weten dat er een boek bestond genaamd de Usui
Reiki Gakkai, hetgeen Reiki en Mikao Usui bespreekt. Het boek
was eerst beschreven als een academische tekst, gepubliceerd
rond 1975 door een wiskundige aan de Meji Universiteit te
Tokyo. Dit boek is later in het Nederlands vertaald door Frank
Arjava Petter (wordt besproken in zijn boeken ’Het Reiki Vuur’
en ’Het oorspronkelijke Reiki Handboek’). Het was Mieko Mitsui
die als eerste verslag deed aan de enigszins verbaasde ’westerse’
Reiki gemeenschap dat, tegengesteld aan Takata’s verhaal van de
Reiki geschiedenis, Reiki helemaal niet was uitgestorven in
Japan. Op haar reis door Japan werd ze verder opgeleid door
een Japanse Reiki Master: Goro Myazuki. Mieko Mitsui heeft
velen opgeleid tot Reiki Master, waaronder Takahashi.

TAKAHASHI - LEERLING VAN MIEKO MITSUI

Takahashi richtte samen met Toshitaka Mochizuki Vortex op,
een Japanse Reiki school, waar traditioneel Japanse Reiki wordt
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onderwezen. In deze Reiki-school worden elke maand Reiki-cur-
sussen gegeven door een groep van 10 Japanse Reiki Masters. 

TOSHITAKA MOCHIZUKI-LEERLING VAN TAKAHASHI

Tshitaki Mochizuki publiceerde twee boeken: ’Iyashi No Te -
Helende handen’ in 1995 (gaat onder andere over de originele
betekenis van de Reiki principes) en ’Cho Kantan Iyashi No Te’
in 2001 (hierin staat een foto van Mikao Usui uit 1926 met op de
foto Mikao Usui zelf, 19 van zijn studenten, alsmede familie en
vrienden). Hij werd in eerste instantie getraind in de westerse stijl
van Reiki (door Reiki Master Frank Arjava Petter), maar heeft ook
Japanse Reiki Masters gehad (onder andere Takahashi). Hij leidt
de Vortex Reiki school in Yokohama. In deze school onderwijst
hij het traditionele Japanse Reiki-systeem. Zowel de westerse als
de Japanse traditie vormen de bronnen van dit Reiki-systeem.

SHINGO SAKUMA - LEERLING VAN TOSHITAKA MOCHIZUKI

Voormalig Zen Monnik uit Japan. Maakte een reis naar India in
1997 en richtte daar de Satya Reiki Communion te Pune op. 

KARUN NAIDU - LEERLING VAN SHINGO SAKUMA

Leidde vanaf 1998 de Satya Reiki Communion te Pune. Gaf in
deze tijd continu Reiki Master cursussen. Deze cursus duurde 3
weken, waarbij de laatste week vooral stage inhield voor het
inwijden van de nieuwe studenten. Op dit moment is hij woon-
achtig in Brazilie en geeft daar Reiki-cursussen en Tai Chi.
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DE REIKI-PRINCIPES
Hieronder volgt een samenvatting van de inscriptie op de graf-
steen van Mikao Usui, dat gaat over de vijf Reiki-principes. 

”Om dit (Reiki) aan anderen te onderrichten moet je de vijf prin-
cipes van de Meiji keizer navolgen en ze in je hart sluiten. Ze
moeten iedere dag uitgesproken worden, eenmaal ’s ochtends en
eenmaal ’s avonds.

1. Ik ben vandaag niet boos of geërgerd.
2. Ik maak me geen zorgen vandaag.
3. Ik ben dankbaar voor alles wat op mijn pad komt.
4. Ik werk vandaag met toewijding.
5. Ik ben vandaag vriendelijk tegen iedereen.

Het uiteindelijke doel is het aloude geheim te begrijpen om geluk-
kig te worden en tevens een geneeswijze voor vele aandoeningen
te ontdekken. Als je deze principes in acht neemt, zul je de vredi-
ge geest verwerven van de oude wijzen. Om het Reiki-systeem te
verbreiden is het belangrijk om bij jezelf te beginnen, niet met
filosofie of logica.

Ga in stilte iedere morgen en iedere avond in een ontspannen
houding zitten met je handen gevouwen in de Gasho-houding
(afb 1.4).

Leef volgens de grote principes, zuiver en in kalmte. Werk aan de
vermogens van je hart en doe de dingen vanuit de stilte in jezelf.
Iedereen heeft toegang tot Reiki, omdat het bij jezelf begint!

De wereld verandert, opvattingen veranderen. Als Reiki zich ver-
spreiden kan over de wereld, zal het de harten van de mensen
raken en de moraal van de hele mensheid veranderen. Het zal
veel mensen helpen en niet alleen ziekte genezen, maar ook de
Aarde in haar geheel.



Afbeelding 1.4 Gasho-houding

Meer dan tweeduizend mensen leerden Reiki van Usui. Nog meer
leerden het van zijn opvolgers en op hun beurt droegen zij het
weer verder uit. Ook na hun dood zal Reiki zich verder verbrei-
den. Het is een zegen om Reiki te hebben ontvangen van Usui en
het door te kunnen geven aan anderen. Vele van zijn studenten
kwamen samen om deze gedenksteen op te richten bij de Saihoji
Tempel in het Toyotoma-district.

REIKI MASTER LES 1

CiVAS 1-21



REIKI MASTER LES 1

CiVAS 1-22

Mij werd gevraagd om deze woorden neer te schrijven om zijn
grootse werk levend te houden. Ik heb groot respect voor zijn werk
en ik zou graag tot al zijn leerlingen willen zeggen, dat ik het
een grote eer vind uitgekozen te zijn om deze taak uit te voeren.
Mogen velen inzien welk een grote dienst Usui de wereld bewezen
heeft”.

Deze inscriptie werd geschreven door Jazahuro Ushidaen
Masayuki Okada, februari 1927.

TOELICHTING OP DE REIKI PRINCIPES
We zullen de vijf eerder genoemde principes nu een voor een
onder de loep nemen.

1. ”Ik ben vandaag niet boos of geërgerd”
Boosheid is in feite verspilling van energie. Als je boos wordt,
wordt er een groot reservoir van energie aangesproken voor de
’fight or flight’-reflex. In vroeger tijden, toen de voorvaderen van
ons nog in de bossen rondzwierven met knuppels en speren om
de wilde dieren te lijf te gaan, was dit een zeer toepasselijke
reflex. Er waren veel wilde dieren en gevaren, en het was dus
goed om bij gevaar ofwel te gaan vechten of te vluchten.

In deze tijd is deze reflex echter helemaal niet zo handig meer.
Bij boosheid wordt er veel van je energie gebruikt voor iets dat
totaal niet productief is. Meestal is het effect van het uiten van
ergernis of boosheid niet dusdanig, dat het probleem wordt
opgelost. Integendeel: door flink te razen en te tieren wordt het
probleem vaak erger. Verder worden anderen dan weer boos op
jou en zo houdt het een het ander in stand. Het uiten van boos-
heid lost dus vaak niet meer op, dan dat je de boosheid naar
buiten hebt gegooid, zodat die niet meer in je zit te broeien. 

Aan de andere kant is het ook niet goed om de boosheid of
ergernis te onderdrukken. Dit zorgt alleen voor een naar binnen
gerichte boosheid, hetgeen frustratie veroorzaakt. Frustratie op
zijn beurt kan zich weer vastzetten in het lichaam en dat kan
weer allerlei ziekten veroorzaken. Kortom: onderdrukken van
boosheid is ook niet gewenst.
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Het is echter ook mogelijk om naar je boosheid te kijken. Je
boosheid te observeren, zonder dat je deze onderdrukt. Vaak zal
het niet mogelijk zijn om je boosheid van een afstandje te bekij-
ken ten tijde van het boos zijn zelf. Het is echter vaak wel
mogelijk om dit achteraf te doen. Bekijk bijvoorbeeld eens ach-
teraf wat nu precies je boosheid veroorzaakte. Probeer eens aan-
dachtig te observeren wat er aan het uiten van boosheid vooraf
is gegaan. 

De eerste stap bij boosheid is meestal dat er zich een boze
gedachte voordoet. Waarschijnlijk kom je erachter dat je een
bepaalde gedachte had over een bepaalde situatie of persoon en
dat er in die gedachte een ergernis tot uiting komt. Vaak is het
zo dat een persoon of situatie niet is, zoals je van tevoren had
verwacht. Omdat de wereld dan niet voldoet aan jou verwach-
tingen, word je boos of geërgerd. 

De tweede stap is meestal dat de boze gedachte zich in verschil-
lende variaties een aantal keren herhaalt. Deze herhaling van
boze gedachten veroorzaakt vervolgens een bepaalde emotie: je
voelt je boos worden. 

De derde stap in boosheid is, dat de emotie zich gaat uiten in
het fysieke lichaam. Hoe bozer je wordt, hoe meer dit zich in
het lichaam gaat vastzetten. Een van de eerste kenmerken is
vaak, dat de spieren in je lichaam zich gaan aanspannen. Een
ander kenmerk is, dat de bloedvaten zich gaan vergroten, zodat
er sneller meer bloed kan worden rondgepompt. Je hartslag ver-
snelt zich, en er wordt een grote hoeveelheid energie gemobili-
seerd door middel van het hormoon adrenaline. Zo wordt je
lichaam klaargemaakt om te gaan vechten of vluchten. 

Als je zo achteraf je boosheid hebt geobserveerd, vraag jezelf
dan eens af: wat heeft dit boos of geërgerd zijn mij precies
opgeleverd? Wat heb ik hieraan gehad? Heeft het iets opgelost?
Beoefen je dit achteraf observeren van de boosheid regelmatig,
dan zal het je waarschijnlijk opvallen, dat je er eigenlijk heel
weinig aan hebt om boos te worden. De situatie of de persoon
in kwestie past zich niet aan aan jouw verwachtingen, omdat dit
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gewoon een onrealistische verwachting is. Verder heb je een
vervelende atmosfeer gecreëerd en zijn er ook anderen op jou
boos geworden.

Na enige tijd zal het waarschijnlijk mogelijk zijn de boosheid van
een afstandje te observeren, terwijl je boos bent. Je hoeft er
eigenlijk niets aan te veranderen en toch verdwijnt de boosheid
dan na een tijdje vanzelf, omdat je het nut er niet meer van
inziet. Na nog langere tijd, kun je de eerste fase van boosheid al
zien aankomen, namelijk in de vorm van de boze gedachte, en
vervolgens kun je deze wellicht bekijken, zonder dat je je ermee
identificeert. Je zult dan merken dat je de boosheid of ergernis
kunt voorkomen, zonder dat je deze hoeft te onderdrukken,
omdat je boosheid zich nog niet heeft vastgezet in emoties en
lichaamsuitdrukking. Dat is de vorm van meesterschap die
bedoeld wordt met: ”Vandaag ben ik niet boos of geërgerd”. 

2. ”Ik maak me geen zorgen vandaag”
’Je zorgen maken’ leidt vaak tot het manifesteren van datgene
waar je je zorgen over maakt. Stel dat je je zorgen maakt over
een examen dat je morgen moet halen. Je hebt je best gedaan
om datgene wat je moet weten te leren, maar je blijft je maar zor-
gen maken of je het wel gaat lukken. Je slaapt die nacht slecht,
omdat je je vreselijk zorgen maakt over je examen. De volgende
morgen ben je doodop en kun je je amper concentreren. Je gaat
naar het examen, maar je bakt er niets van. Zo leidt zorgen
maken tot realisatie van datgene waar je je zorgen over maakt.

Dit is natuurlijk wel een erg simpel voorbeeld en niet alle din-
gen waar je je zorgen over maakt zitten zo simpel in elkaar.
Toch is het een feit dat ’je zorgen maken’ niets oplost. Jij wordt
er niet beter van en ook de mensen waar het om gaat worden er
niet beter van. Integendeel, je verzamelt veel negatieve energie
door je zorgen te maken. 

Je zorgen maken doet zich vaak voor via een cirkelvormige
gedachtengang. Om nog even op bovengenoemd voorbeeld terug
te komen: ’Het lukt me vast niet om dat examen te halen.’ -> ’Ik
ben gewoon niet goed in wiskunde.’ -> ’Het helpt niet om het
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goed te leren’ -> ’het lukt me vast niet om dat examen te halen.’
Dit soort cirkelvormige gedachten lossen natuurlijk niets op.

De beste manier om met ’je zorgen maken’ om te leren gaan, is
net als bij boosheid je zorgelijke gedachten, emoties en lichame-
lijke reacties te observeren. Ook dit weer in drie stappen: eerst
nadat je je zorgen maakte, vervolgens tijdens, en dan voordat je
je zorgen gaat maken. Doordat je op den duur vele malen hebt
geobserveerd welke gedachten in het verleden leidden tot je
zorgen maken, kun je leren voorspellen wanneer je geneigd
bent je zorgen te gaan maken. 

Als je dit aan ziet komen, kijk dan eens of je in plaats van je
energie te richten op het negatieve (bijvoorbeeld: ”Ik zal dat
examen wel weer niet halen”), je je energie kunt richten op het
positieve (”Als ik maar goed leer, zal het me wel lukken om dat
examen te halen”). In het leven lijkt het zo te gaan dat datgene
waar je energie in stopt, bewaarheid wordt. Stop je dus energie
in negatieve gedachtespiralen, dan hebben deze negatieve
gedachten de neiging zich te gaan manifesteren. Stop je daaren-
tegen meer energie in positieve gedachten, dan is er meer kans
dat deze zich zullen manifesteren. 

Een manier om je gedachten te richten op het positieve dat je in
je leven wilt realiseren, is het gebruiken van affirmaties. Dit zijn
krachtig geformuleerde zinnen, die bevestigen, dat hetgeen je
graag wilt, al gerealiseerd is. Voorbeelden van affirmaties zijn:

”Ik ben nu gezond en energiek”
”Ik verdien genoeg geld om er makkelijk van te kunnen leven”
”Elke dag voel ik me steeds beter en beter”
”Reiki helpt me groeien en een gelukkig leven te realiseren”
”Ik heb een kring van liefdevolle vrienden om me heen”
”Ik ben gelukkig in mijn relatie”

Een andere manier om je gedachten te richten op het manifeste-
ren van positieve dingen in je leven is het opschrijven en probe-
ren op te lossen van de problemen waar je je zorgen over maakt.
Vaak kun je het probleem in kwestie niet goed overzien of niet
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goed bevatten, waardoor je het niet kunt oplossen. Door het pro-
bleem duidelijk op te schrijven en te analyseren wordt het vaak
een stuk makkelijker om het stap voor stap op te lossen.

3. ”Ik ben dankbaar voor alles wat op mijn pad komt”
Je kunt op twee verschillende manieren in het leven staan
betreffende dit principe. De ene mens denkt: ”Het glas is halfvol”
en de ander denkt: ”Het glas is half leeg”. Hoewel beide bewe-
ringen juist zijn als het glas halfvol is, geeft de een een totaal
ander gevoel als de andere. De mens die denkt dat het glas half
leeg is, zal waarschijnlijk vele teleurstellingen te verwerken heb-
ben in het leven, terwijl de mens die denkt dat het glas halfvol is
vindt dat hij veel mooie dingen tegenkomt. 

Het is een feit dat je, wanneer je over straat loopt na met je ver-
keerde been uit bed bent te zijn gestapt, andere dingen ziet en
beleeft dan op die dag dat je het allemaal zag zitten. Let maar eens
op: je zult bemerken dat het lijkt alsof je op een dag dat je een rot-
bui hebt, alleen maar dingen, mensen en situaties tegenkomt die je
in dat gevoel bevestigen. Op een dag dat je een goede bui hebt,
meen je veel meer leuke en fijne mensen, situaties en dingen
tegen te komen. Een verklaring daarvoor is dat je door je rotbui
alleen maar dingen ziet die passen in jou wereldbeeld op dat
moment. De andere dingen zijn er wel, maar ze vallen je alleen
niet op. Hetzelfde gaat op voor het moment dat je een goede bui
hebt: alleen de leuke dingen van het leven vallen je dan op. 

Energetisch werkt het bovendien zo, dat datgene waar je je op
richt groter en meer wordt. Terwijl datgene waar je geen aan-
dacht aan schenkt (ook geen negatieve aandacht) juist minder
wordt. Richt je je dus op die dingen die je graag in je leven wilt
manifesteren, dan stel je je steeds meer open voor de manifesta-
tie daarvan, en hebben ze meer kans om te groeien en werke-
lijkheid te worden. Vestig je je aandacht daarentegen op alle
problemen in het leven, dan worden deze groter en meer. Het
heeft natuurlijk ook geen zin om je problemen te negeren en te
doen alsof ze er niet zijn, maar om steeds maar je aandacht op je
problemen te richten, dat lost uiteindelijk niets op en zorgt er
alleen maar voor dat je meer problemen krijgt. Op het laatst is je
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leven dan één groot probleem, terwijl het met een andere instel-
ling zo anders had kunnen zijn. 

’Ik ben dankbaar voor alles wat op mijn pad komt’ betekent ech-
ter nog meer. Het gaat hier niet alleen maar om je manier van
kijken naar dingen, het gaat er ook om dat je volledig accepteert
hoe je leven zich ontwikkelt. Dat betekent ook dat je jezelf vol-
ledig accepteert; zowel je ’goede’ als je ’slechte’ kanten. Op het
moment namelijk dat je alleen je ’goede’ kanten accepteert en je
’slechte’ kanten wegduwt, creëer je een soort van gespleten per-
soonlijkheid: dit gedeelte van mezelf mag er wèl zijn, en dat
gedeelte niet. Die weggeduwde kanten van jezelf (ook wel sub-
persoonlijkheden genoemd) komen uiteindelijk dan toch weer
naar boven. Deze onderdrukken heeft dus geen zin. 

Het gaat er niet om jezelf te verbeteren tot ’een beter mens’. Dat
is sowieso voor de meeste mensen moeilijk en haast onmogelijk.
Bovendien: wie verbetert wie in dit geval? Als je jezelf probeert
te verbeteren is er blijkbaar een deel van jezelf dat probeert een
ander deel van jezelf te verbeteren. Weer een neiging om een
gespleten persoonlijkheid te creëeren dus. Nee, het gaat hier
juist om integratie, om eenwording. Jezelf verbeteren gaat dus
juist de andere kant op dan die van verlichting of eenwording.
Als je zelf niet één bent, hoe kun je je dan één voelen met ande-
ren en de natuur? 

Waar het hier om gaat is jezelf en anderen volledig accepteren:
”Ik ben goed zoals ik ben en jij bent ook goed zoals je bent”. De
goddelijke kracht zet geen half werk neer. Je bent perfect zoals
je bent; je bent in wezen al verlicht; diep binnenin ben je al stra-
lend mooi, vriendelijk en liefdevol. Het gaat er alleen maar om
dat je je dit realiseert. Dat je je ware zelf realiseert, dat je reali-
seert wie je werkelijk bent. 

Precies hetzelfde geldt voor anderen, situaties en de wereld om
je heen. De wereld is goed, zelfs perfect zoals hij is. Het is
alleen je verwachting en het oordeel dat je legt op de dingen,
mensen en situaties om je heen, die maken dat je niet blij bent
met wat er gebeurt. De dingen op zich hebben geen betekenis,
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geen lading, zijn niet goed of slecht; ze zijn zoals ze zijn. De
betekenis geef jij eraan, doordat je met je gedachten de dingen
die gebeuren interpreteert. Daarom zie je niet meer hoe de
wereld werkelijk is: je ziet hem altijd door jouw gekleurde bril,
geïnterpreteerd door je gedachten. Probeer eens een gedeelte
van de dag niet te interpreteren, en de dingen die gebeuren te
accepteren zoals ze zijn, zonder oordeel van goed of slecht. Dat
kan zeer verhelderend en bevrijdend werken.

Ook al zijn sommige dingen die je op je pad tegenkomt moeilijk
en niet zo leuk, ze zijn nodig voor je spirituele groei. Vaak leer
je het meest van de confrontatie met moeilijke mensen en situ-
aties. Ze maken je volwassen en volgroeid, ook al is dat niet
altijd aangenaam. Als je dankbaar bent voor alles wat op je pad
komt, accepteer je ook de moeilijke dingen in het leven en
accepteer je de verantwoordelijkheid om daar iets van te leren.

4. ”Ik werk vandaag met toewijding”
Met toewijding of met liefde werken voegt veel toe aan wat je
doet. Stel dat je naar een bakker gaat die elke dag vol tegenzin
naar zijn werk gaat. Hij houdt niet van zijn werk en doet er ook
niet zijn best voor. Je komt in de winkel en wordt begroet met
een chagrijnig gezicht en een: ”Zo, daar bent u weer.” 

Waarschijnlijk kom je daar niet een volgende keer. Met plezier
naar je werk gaan voegt dus niet alleen iets toe aan jezelf, ook
aan de ander, degene die je in je werk van dienst bent. In het
voorbeeld van de bakker werkt dat niet alleen door in de
begroeting, maar ook in het produkt zelf: het brood zal waar-
schijnlijk minder lekker smaken dan het brood van ’de bakker
die wèl met plezier zijn werk doet’. Natuurlijk zal het wel eens
een keertje voorkomen dat je eens geen zin in je werk hebt, dat
overkomt iedereen wel eens. Maar het gaat hier over een alge-
mene tendens. Als je dus merkt dat je regelmatig met tegenzin
gaat werken, dan wordt het tijd eens na te denken over de
vraag: zit ik hier wel op mijn plaats?

Verder zijn er nog de mensen die hun werk alleen doen voor de
beloning die ertegenover staat. Ook hier geldt hetzelfde princi-
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pe. Als je je werk alleen doet voor het geld dat je ermee verdient
of voor de de waardering die je ervoor krijgt, dan ben je niet
intrinsiek (door een gevoel van binnen) gemotiveerd, maar
extrinsiek (door externe factoren bepaald). Er hoeft dan maar
iets kleins te gebeuren en je voelt je teleurgesteld: je krijgt net
iets minder betaald dan een collega bijvoorbeeld of je hebt je
best gedaan in je werk, maar krijgt geen complimentje.

Door je werk te doen zonder een beloning te verwachten (dat
wil niet zeggen dat die er niet mag zijn), verminder je dus de
kans op frustratie en teleurstelling voor jezelf. Als je verder op
een toegewijde en enthousiaste manier werkt, zal je werk meer
voldoening geven, zowel voor jezelf als voor de ander. Als je
tenslotte op een onzelfzuchtige manier je werk doet, zal het je
helpen jezelf spiritueel te ontwikkelen en in harmonie met jezelf
en anderen te leven.

5. ”Ik ben vandaag vriendelijk tegen iedereen”
Als je vriendelijk bent, zorgt dat er voor dat je zelf ook vriende-
lijker wordt benaderd. Niet voor niets is er het spreekwoord:
Wie goed doet, goed ontmoet. Als je vriendelijk bent tegen de
mensen waar je vaak mee omgaat, zul je natuurlijkerwijze een
betere relatie met ze opbouwen. Dat zorgt er voor dat je zelf een
harmonieuzer en gelukkiger leven kunt leiden. 

Door vriendelijk tegen anderen te zijn zorg je er ook voor dat
die vriendelijkheid zich om je heen verspreidt. Misschien heb je
wel eens gehoord van de uitspraak dat een vlinder die zijn vleu-
gels uitslaat effect heeft op dingen die zich aan de andere kant
van de wereld afspelen. Als jij vriendelijk bent tegen een ander,
zal er iets in die ander worden aangesproken, waardoor die
ander op zijn beurt ook weer eerder vriendelijk zal zijn tegen
een ander persoon. Zo kan jouw vriendelijke begroeting weer
effect hebben op andere personen die je misschien nooit hebt
ontmoet en verspreidt de vriendelijkheid zich als een lopend
vuurtje. 

Het gaat in deze om vriendelijkheid op drie niveaus: in gedach-
ten, woord en daad. Als eerste is het natuurlijk van belang dat je
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vriendelijk bent in je daden. Dat is het eerste en makkelijkste
niveau. Daarbij gaat het niet alleen om vriendelijkheid jegens
personen, maar ook naar dieren en planten. Ook een onvriende-
lijke behandeling van een huisdier bijvoorbeeld heeft effect op
de rest van de wereld. Tegelijkertijd of na elkaar kun je je ook
leren bezighouden met vriendelijkheid in je uitspraken. Door
steeds meer oplettende aandacht te hebben voor je gedachten,
kun je tenslotte leren op alle niveaus vriendelijk te zijn. Er wordt
wel gezegd dat mensen die deze drie niveaus hebben geperfec-
tioneerd, zelfs door wilde dieren op een vreedzame manier wor-
den benaderd.

© Alle rechten voorbehouden.
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