
Reiki 
Reiki is het Japanse woord voor universele levensenergie. Andere culturen noemen 

deze energie ook wel 'chi' of 'prana'. Deze energie zorgt voor groei en genezing van 

alles wat leeft. We noemen deze geneeswijze ook wel het Usui systeem omdat Dr. 

Mikao Usui deze methode in de vorige eeuw heeft herontdekt in Japan. 

Dr. Usui 

 

Bij een inwijding word je tijdens de initiaties afgestemd op het ontvangen van deze 

energie. Dit wordt gedaan door een Reiki-master. 

Hierna kun je de energie via je handen doorgeven. 

 

Als je Reiki aan jezelf geeft, dan geef je jezelf deze levensenergie.  

Hiermee genees je jezelf op alle niveaus: het fysieke niveau; het emotionele 

niveau; het mentale niveau en het spirituele niveau. 

Reiki brengt een reinigingsproces van het lichaam op gang en het stimuleert het 

zelfgenezend vermogen van het lichaam. 

 



Als je in Reiki ingewijd bent, dan kun je andere mensen ook Reiki geven en hun 

genezingsproces stimuleren op dezelfde niveaus. Je geeft de universele energie 

dan door aan deze mensen. Je kunt Reiki geven aan alles wat leeft, dus ook aan 

dieren en planten.  

 Reiki inwijdingen  

Je kunt Reiki leren in enkele dagdelen. Een initiatie stemt je lichaam af op het 

ontvangen en doorgeven van de energie. 

Reiki I 

Je krijgt achtergrondinformatie en de handposities voor behandeling van jezelf en 

anderen wordt geoefend. Na deze eerste graad Reiki-inwijding kun je energie 

doorgeven aan jezelf en aan anderen.  

Een inwijding eerste graad Reiki kost 50,00 euro. 

 

Reiki II 

Na een eerste graadinwijding is er de mogelijkheid om door te gaan met je tweede 

graad. Bij tweede graad Reiki vindt verdieping plaats en leer je werken met de 

ontvangen symbolen en met lange-afstandhealing. 

Een inwijding tweede graad Reiki kost 100,00 euro. 

 



Je kunt er voor kiezen om een inwijding uit te breiden met coachingsgesprekken.  

Een coachingsgesprek (45 minuten) kost 30,00 euro per keer en is individueel. 

Reiki III 

Dit is de inwijding tot Reiki-Master. 

 

Reiki behandeling Een behandeling voelt aan als een heerlijk 

gloeiende uitstraling die door of om je heen stroomt.  Reiki behandelt de hele 

persoon: lichaam, emoties, geest en ziel. Het creëert tal van gunstige effecten, 

zoals ontspanning en een gevoel van vrede, veiligheid en welzijn.  Reiki werkt ook 

in combinatie met medische of therapeutische technieken om bijwerkingen te 

verminderen of herstel te bevorderen.  

 
KinderReiki 
 
Kinderen vinden het over het algemeen heerlijk om Reiki te krijgen. Ze zijn van 
harte welkom voor een behandeling.  
 
Elke reikibehandeling kost 30,00 euro voor 45 minuten. 
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