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Reiki 
http://www.crossroad.to/index.html 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling en voetnoten door M.V. 

 

Vraag: Wat weet u van Reiki? 
Antwoord: Het is een populaire maar occult holistische* praktijk die strijdt met het Christendom - 
een andere illustratie van de maskerade van de meester-bedrieger als “engel van het licht” (2 Korin-
thiërs 11:14). Zie Polariteit1.  
* holisme: (v. Gr. holos = geheel), opvatting dat er een samenhang bestaat in de werkelijkheid die enkel uit een 
beschouwing van het geheel blijkt en niet terug te vinden is in de onderdelen. (Van Dale). Een leer ter verkla-
ring van het leven, die in tegenstelling tot het mechanicisme en het vitalisme (filosofie) de nadruk legt op de 
totaliteit van het organisme, dat als geheel meer is dan de som van de delen en waarvan de delen vervangbaar 
zijn zonder het geheel te schaden. De onderlinge samenhang en samenwerking van de delen en de processen 
staat op het eerste plan. De term is afkomstig van Jan Chistiaan Smuts. (Encarta 2002). 

 
U kan het volgende lezen over deze leringen op The International Center for Reiki Training, 
http://www.reiki.org/GlobalHealing/practice.html : 

What is Reiki? “Reiki is een techniek voor stressvermindering en relaxatie die iedereen toestaat 
om te tappen uit een onbeperkte voorraad van “levenskrachtenergie” om de gezondheid en de le-
venskwaliteit te verbeteren. … De bekwaamheid om Reiki te gebruiken… wordt naar de student 
overgebracht door de Reiki Meester. ... 
“Een behandeling voelt als een wonderlijke stralingsgloed die door u heen vloeit en u omringt. 
Reiki behandelt de hele persoon, inbegrepen lichaam, emoties, verstand en geest, en creëert vele 
heilzame effecten met inbegrip van relaxatie en gevoelens van vrede, bescherming, en welzijn. 
Velen hebben miraculeuze resultaten gemeld”. 

Merk op dat deze “stralende” universele kracht alwetend en wijs is. Haar meesters en praktiseerders 
vereenzelvigen deze New Age “God” of “Kracht” (Force) met het Zelf of Ik. Vanuit een occult per-
spectief is dit van holistische betekenis. In zijn mystieke context is alles met elkaar verbonden en alles 
is Eén. Deze universele god, of wijsheid, of bewustzijn is de centrale verenigende Kracht (Force) of 
Bron in het New Age mysticisme en de holistische genezingsmethoden: 

“Het woord Rei zoals het gebruikt wordt in Reiki wordt accurater geïnterpreteerd als bovennatuur-
lijke kennis of geestelijk bewustzijn. Dit is de wijsheid die komt van God of het Hogere Zelf. 
Dit is het God-Bewustzijn welke alwetend is. Het begrijpt elk persoon compleet. Het kent de 
oorzaak van alle problemen en moeilijkheden en weet wat te doen om ze te genezen…. 
“Ki betekent hetzelfde als Chi in het Chinees, Prana in het Sanskriet, en Ti of Ki in het Ha-
waïaans…. Ki is de levenskracht. Het wordt ook de vitale levenskracht of universele levenskracht 
genoemd. Dit is de niet-fysische energie die alle levende dingen bezielt…. 
“Ki wordt gebruikt door oosterse vechtsporters in hun fysieke training en mentale ontwikkeling 
[zie ook onder Yoga]. Het wordt gebruikt in meditatieve ademhalingsoefeningen, genaamd 
Pranayama, en door de Sjamanen van alle culturen voor waarzeggerij, spiritistisch bewust-
zijn, manifestatie en genezing. Ki is de niet-fysische energie die gebruikt wordt door alle gene-
zers…. 
“Het is het God-bewustzijn, genaamd Rei dat de levenskracht, genaamd Ki bestuurt in de 
praktijk die we Reiki noemen. Daarom kan Reiki gedefinieerd worden als geestelijk geleide le-
venskrachtenergie…. 

 
1 http://www.crossroad.to/Q&A/HolisticHealth/contents.htm#polarity  
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“Terwijl Reiki geestelijk van natuur is, is het geen religie. Het heeft geen dogma, en er is niets dat 
u moet geloven om Reiki te leren en te gebruiken. In feite is Reiki helemaal niet afhankelijk van 
geloof en zal werken of u dat nu gelooft of niet. Omdat Reiki van God komt, vinden vele mensen 
dat het gebruik van Reiki hen meer in contact brengt met de ervaring van hun religie dan alleen 
maar het hebben van een intellectueel concept ervan…. 
“Opdat de Reiki genezende energieën blijvende resultaten kunnen hebben, moet de cliënt verant-
woordelijkheid dragen voor haar of zijn genezing en er een actief aandeel in hebben. Daarom is 
het Usui systeem van Reiki meer dan het gebruik van de Reiki-energie. Het moet ook een actieve 
verbintenis insluiten om zichzelf te verbeteren opdat het een compleet systeem zou worden”. 

 
Zie onder World Peace Crystal Grid Placed at the North and South Pole and Jerusalem, 
http://www.reiki.org/GlobalHealing/Northandsouthpolehomepage.html :  
(Vert: Kristallen rooster voor wereldvrede geplaatst op de noord- en zuidpool en Jeruzalem) 

“Hun design laat toe dat Reiki-energieën daar naartoe gezonden wordt om opgeslagen te worden 
als een batterij, welke dan beschikbaar worden om vrede op aarde te promoten. Hun plaatsing 
aan de magnetische polen van de aarde is ten bate van deze reusachtige energiebron die ook func-
tioneert zoals de kroon en root chakra’s van de planeet. De Reiki-energie die uit de Vrede-
roosters straalt wordt gedragen door het magnetisch veld rond de planeet om de aura van de aarde 
te helen en in evenwicht te brengen. Hun reservoir van helende energie ligt beschikbaar om allen 
die werken voor wereldheling en vrede daartoe in staat te stellen…. 
“De Kristallen roosters voor wereldvrede werden aan de noordpool geplaatst op 3 mei 1997, 
aan de zuidpool op 17 december 1999, en in Jeruzalem in oktober 2004”. 
Praktische richtlijnen2: “Doe verscheidene centrerende ademhalingen. Wij bevelen aan elke ses-
sie te starten met een genezingsbevestiging en te besluiten met dankzegging. Hier is een link naar 
één zo’n bevestiging. Hou uw handen in gebed als u wenst. Dit is erg centrerend. 
“Om diepte te geven aan uw meditatie en helende praktijken: visualiseer uzelf als verbonden met 
een veld van liefde en licht binnenin, boven en op de aarde. … enz., enz. 

 

http://www.crossroad.to/Q&A/HolisticHealth/reiki.htm  
 

Zie verder:  
o Index of Holistic Health practices: http://www.crossroad.to/Q&A/HolisticHealth/contents.htm  

 

 

 
 
Zie over Reiki op mijn site:   

o Rubriek “Reiki”: http://www.verhoevenmarc.be/new-age.htm#reiki  
 

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm 

 
2 http://www.reiki.org/GlobalHealing/practice.html  
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