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De geneeswijze Reiki is in eerste instantie gebaseerd op de overdracht van
energie. De therapeut draagt de positieve energieën over op de patiënt.
Vervelende aandoeningen kunnen worden voorkomen en, in sommige gevallen,
makkelijker te genezen. 

Het wordt voornamelijk ingezet om de gebruikelijke geneeskunde aan te vullen
en te ondersteunen. In geen enkel geval geldt de geneeswijze als volledige
vervanging van de reguliere geneeskunde. 

Hieronder lees je 22 tips die jou kunnen helpen.

1. Behandel jezelf 
Je wilt graag andere mensen kunnen helpen en hen ook verzorgen. Voordat jij
optimale zorg kunt verlenen, moet je eerst goed voor jezelf zorgen.
Zelfbehandeling is daarom een must.

2. Ga zorgvuldig om met pijn
Het hebben van pijn is natuurlijk erg vervelend. Behandel pijnlijke plaatsen
echter niet rechtstreeks, maar ga hier vlak boven zitten of wanneer dit niet
prettig aanvoelt, ergens in de buurt van de pijn. Doordat Reiki een
intelligente energie is, zal deze zelf de weg er naar toe vinden. 

3. Vul Reiki aan
Ga hiervoor in een eenvoudige en veilige houding zitten en leg je voetzolen
tegen elkaar aan. Leg je handen vervolgens op je voeten om zo jezelf Reiki te
geven. Dit is goed voor het harmoniseren van de geest en je gevoelens.
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4. Probeer los te laten
Niet iedereen reageert op een behandeling zoals jij denkt dat het wel goed is
voor de persoon in kwestie. Dit is een feit en als je dit accepteert laat je
mensen in hun waarde. Laat dit los en wees er wanneer deze mensen jou nodig
hebben.

5. Maak een Reiki archief
Schrijf allerlei briefjes met daarin namen van mensen, dieren en gebeurtenissen
die jij graag Reiki zou willen geven. Houd dit doosje daarna één uur tussen je
handen. Wees zo creatief mogelijk bij het maken van een mooi doosje en steek
er veel inspiratie en liefde in, zodat je het graag vasthoudt.

6. Houd ontwikkelingen bij
Zorg dat je alle verschillen noteert die je meemaakt sinds het begin van de
Reiki behandeling. Bijvoorbeeld dat je een stuk rustiger bent geworden of meer
kan loslaten, eigenlijk is elke ontwikkeling belangrijk. Dit helpt je, wanneer
je jezelf wat minder voelt om inzicht te geven in alle positieve aspecten van
Reiki. 

7. Combineer Reiki
De geneeswijze van Reiki is uiterst goed te combineren met andere
geneeswijzen. Zo kun je ook gebruik maken van (half)edelstenen, Bach
bloesems en daar naast zijn er nog tal van varianten.

8. Houd van jezelf 
Je kan pas van echt houden van jezelf als je alle aspecten durft te aanvaarden.
Dit houdt ook in dat de minder goede aspecten geaccepteerd moeten worden.
Probeer de mindere aspecten niet te ontkennen, maar te omarmen.



9. Oplossen van verkoudheid
Veel kleine kwalen kunnen vaak zelf worden afgevangen door op de juiste wijze
bepaalde handelingen uit te voeren. Maak bij verkoudheid een kommetje van je
handen en plaats deze voor je gezicht. Dit kun je bij jezelf of andere toepassen
en bevorderd het genezingsproces.

10. Opwarmen van koude voeten 
Bij veel last van koude voeten kun je jouw lichaam Reiki geven om dit op te
lossen. Om de koude voeten weer warm te krijgen, kun je jouw handen in je
liezen neerleggen. Op deze manier geef je jezelf Reiki en warmen de voeten op. 

11. Vloeibaar Reiki innemen
Heb je last van je ingewanden of organen? Je kunt Reiki opladen in een glas
met water, houd deze enige tijd tussen je handen, voordat je het glas leegdrinkt.
Als het naderhand toch erger wordt of aanhoudt, neem dan contact op met een
dokter. 

12. Aanvaard je nieuwe geluk
Zodra je enige tijd bezig bent met Reiki en eens zal reflecteren, zal je zien
dat er veel goeds op jou is afgekomen. Doordat dit enigszins onwerkelijk lijkt,
kan ook angst omhoog komen en vragen zoals: Verdien ik dit wel? Het
antwoord is eenvoudig, namelijk: Ja! Geniet van de mooie momenten die jou
toekomen.

13. Sluit zelfbehandeling correct af
Voor vele is dit een belangrijk onderdeel van zelfbehandeling, het correct
afsluiten ervan. Er zijn diverse manieren om dit te doen en veel doen dit dan
ook op geheel eigen wijze. Dank de universele energie dat ze jou zo rijkelijk
laat genieten van haar kracht.



14. Start een kampvuurproces
Hiervoor zijn visualisatie vaardigheden noodzakelijk. Denk na over een donkere
nacht, een lange wandeling door het bos tot je op een open plek komt met een
heel groot kampvuur. Visualiseer dat jij hier gaat zitten en dat er een jongere
versie van jou ook aanwezig is. Alle problemen uit het verleden kunnen nu
worden uitgesproken. Dit kun je alleen doen of samen met andere mensen
waarmee jij bepaalde zaken wilt bespreken. 

15. Creëer een Reiki douche
Hier is het doel om de doucheruimte energetisch te reinigen. Teken hiervoor een
waterstraal boven je hoofd, zodat het water extra wordt gezuiverd. Doormiddel
van visualisatie zie je waarschijnlijk al je verdriet, emoties en zorgen samen met
het water door de afvoer stromen. Als je moeite had met lang en ontspannen
douchen, is dat na deze reiniging verleden tijd. 

16. Gebruik andermans handen
Het jammere van Reiki is, dat je jezelf misschien niet vaak genoeg een
behandeling geeft. Het is eenvoudig om jezelf te behandelen, maar soms is het
niet even praktisch. Wil je nu net even een plek laten behandelen, bijvoorbeeld
op de rug, dan is dat zelf uitvoeren niet even gemakkelijk. 

De Reiki energie gaat dan ook wel naar de plek waar het nodig is, maar de
warme handen van een ander zijn ook heerlijk bij een behandeling. Maak
gebruik van afstandssymbolen waardoor de energie richting de handen van
bijvoorbeeld je partner of een andere behandelaar te sturen. Deze persoon kan
dan weer zijn of haar handen naast de pijnlijke plek houden.

17. Verleden behandelen
Visualiseren is niet voor iedereen even eenvoudig, maar dit is geen probleem.
Het is dan een goed idee om problemen uit het verleden op te noteren. Benoem
alles wat er toen der tijd bij kwam kijken, denk ook aan emoties en gevoelens.



Juist het benoemen is in deze situatie heel belangrijk. Doe alles wat je hebt
opgeschreven in een papieren envelop en sluit deze daarna af. Maak gebruik
van Reiki symbolen om de negatieve gebeurtenissen weer terug naar het
verleden te sturen.

18. Steen opladen
Zoek een steen die goed bij jou of iemand anders past. Concentreer je daarna
via de Reiki symbolen goed op de steen. Laad deze steen op met energie van
Reiki en houd deze bij je. Je kunt de steen ook weggeven aan iemand die steun
kan gebruiken.

19. Wraakoefening
Ben je in het verleden opzettelijk pijn gedaan door iemand en heeft die persoon
nooit excuses gemaakt. Reken via Reiki met die persoon af. Beeld iemand in op
een theater en denk stap voor stap na wat jij wilt dat die gene doet. 

20. Blijf in jezelf investeren
De wijze van investeren kan op verschillende manier worden ingevuld. Zo kun je
ervoor zorgen dat je lichamelijk in orde bent door te blijven bewegen.

21. Houd je kennis op peil
Reiki blijft zich als geneeswijze ten alle tijden ontwikkelen. Zorg dat je diverse
forums volgt, waarin je deze ontwikkeling goed kan volgen. Naast eerder
beschreven oefeningen komen er op deze wijze nog veel meer oefeningen
aanbod. 

22. Kijk ook naar andere geneeswijzen
Er zijn naast Reiki nog veel andere vormen van alternatieve genezing. Zorg ook
dat je jezelf hierop inleest. Hoe breder jouw kennis, hoe beter je de
verschillende methodes kunt toepassen in de praktijk.


