Ernstig betrokken bij Reiki
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LTRP Opmerking:
De volgende brief aan de redactie is geschreven door een christelijke man die betrokken raakte bij
Reiki (een vorm van Energy Healing). Zoals Lighthouse Trails al vele jaren waarschuwt, is Reiki
gevaarlijk; en toch nemen veel christenen (om nog maar te zwijgen van het ontelbare aantal nietchristenen) eraan deel, vaak / meestal onwetend van de occulte wortels. Onder deze brief hebben we
een video-toespraak geplaatst van LT-auteur Ray Yungen in 2014 toen hij in het VK was. Lees ook
zijn boekje over Energy Healing : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/EnergyHealing.pdf (NL).

Vrouw die Reiki-behandeling krijgt

Beste Lighthouse Trails,
Ik schrijf om steun te geven aan uw waarschuwing en aanmaning tegen Reiki als een “genezende
modaliteit”. Mijn vrouw en ik werden ongeveer tien jaar geleden “Afgestemd” (“attuned”) naar
niveau één. Ik herinner me dat ik een zeker zoemgeluid gewaar werd en was nieuwsgierig genoeg
om dit gevoel van energie dat ik had te documenteren. Dus ging ik om een Aura Picture (een afbeelding van de zgn. aura1) te laten maken. De winkeleigenaar beschreef dat de witte vlekken op
mijn schouders een Engel-gids was die me inleidde in de kunst van Reiki. Haar evaluatie beviel me
en ik ging door de volgende twee niveaus en bereikte Meester / Leraar. Mijn vrouw en ik oefenden
meer dan tien jaar en we kochten kristallen, Chakra-stenen, maakten energierasters, enz. En we
kochten ook een tafel voor klanten.
Op een keer luisterden we naar een reeks preken over het occulte en we voelden ons genoodzaakt
om de kwestie verder te onderzoeken. Ik google-de met de zoekterm “Is Reiki slecht of occult?” En
we werden geschokt. We hebben allebei geprobeerd ondersteunende Schriftplaatsen te vinden en
dachten dat er iets in de Bijbel was dat toepasselijk kon zijn. Velen maken zich schuldig aan het
uitpikken van enkele verzen die goed klinken om een bepaalde activiteit of overtuiging op dat moment te bevestigen. Ook wij hebben ons hieraan schuldig gemaakt.
Toen we eenmaal ontdekt hadden wat de realiteit was van wat we deden, verzamelden we alles en
stortten het allemaal in onze afvalcontainer. Het was een schone breuk zonder spijt. We hebben alle
Reiki-dingen in één keer opgegeven en zijn sindsdien op een pad van berouw geweest.
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De aura is de naam die wordt gegeven aan een verondersteld energieveld dat, volgens verschillende esoterische stromingen, mensen en ook andere levende wezens zou omgeven. (Wiki).
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Ik zeg dit alles, tot onze schande, dat we zo bedrogen waren in het zogezegd genezen van anderen.
Mijn doel om dit te schrijven is om anderen te helpen begrijpen dat er vele pogingen van Satan zijn
om ons op een dwaalspoor te brengen. Het trieste feit is dat het occulte vanalles kan zijn dat je
kracht of roem of fortuin belooft en je verbindt met de Ongeziene Wereld.
Tot slot zou ik nog willen zeggen dat de winkeleigenaar gelijk had dat er een engel achter me stond:
de Engel van de Duisternis.
 Zie nu ook de video van Ray Yungen, “Reiki en Energy Healing”:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=fPkpyrwvNVk (40:00)

Eerder verscheen over Reiki:
o De waarheid over Energy Healing : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/EnergyHealing.pdf
o Reiki: De kracht om anderen te transformeren: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Reiki2.pdf
o Reiki : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Reiki3.pdf
o Wat weet u van Reiki?: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/REIKI.pdf
o Reiki toegepast op een christen: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/reiki-christen.pdf
o Ik ontving Reiki van een Osteopaat: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/reiki-ongewenst.pdf
Zie ook:
o Rubriek “New Age”: http://www.verhoevenmarc.be/new-age.htm
o Rubriek “Alternatieve Geneeswijzen”: http://www.verhoevenmarc.be/#Alternatieve
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