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Wie wil niet krachtig in zijn energie staan, heel de dag door? Of wanneer deze inzakt,
het op een snelle en gemakkelijke manier kunnen herstellen? Zelf Reiki beoefenen
maakt je onafhankelijk van een behandelaar. Je kunt jezelf optimaal ondersteunen op
die momenten van de dag dat jij dat nodig hebt. Bij vermoeidheid, maar ook bij andere
klachten, want Reiki is breed in toepassing en werking.
Reiki is een holistische behandelmethode
en de Reiki-energie wordt doorgegeven via
de handen, aan jezelf of anderen. Het brengt
hart en geest in balans, versterkt het immuun
systeem en de natuurlijke zelfgenezing van het
lichaam, met als resultaat diepe ontspanning en
verlichting van pijn.
Voor wie niet zelf Reiki wil leren, zijn er
Reikibehandelingen. Een behandeling duurt
ongeveer een uur en je ligt gekleed op een
behandeltafel, waarbij de behandelaar de

handen op je neerlegt. Je kunt de Reiki-energie
duidelijk waarnemen als warmte of tintelingen.
Ik ben traditioneel Reiki Master in Usui Shiki
Ryoho, het Usui-systeem van natuurlijk genezen, en geef Reikibehandelingen, ook aan
kinderen, tijdens zwangerschap en stervensbegeleiding. Ik geef Reikicursussen voor wie het
verlangen heeft meer gezondheid, vitaliteit en
innerlijke rust te ervaren.
Voor Reikibeoefenaars organiseer ik avonden
en workshops.
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‘Reiki is krachtig in werking en simpel in beoefening. Je hebt je handen altijd bij je.’

5 minuten
Gezondheidsanalyse
in minder dan

Je lichaam is de hele tijd bezig met energie nemen en weer loslaten. Denk aan een
stemvork: die klinkt nog heel lang na nadat je ‘m hebt aangetikt. Wat je hoort en voelt
zijn resonerende frequenties. Het Asyra-apparaat werkt precies zo. Het stuurt elke
seconde golfpatronen uit naar het lichaam en ‘vraagt’ hiermee aan het lichaam of alles
biologisch in balans is. Het door het lichaam teruggestuurde ‘antwoord’ is een meting
van de tijd die het kost aan energie om door elke cel heen te gaan.
Mary, een meisje van 10 jaar, kwam samen met
haar moeder bij mij in de praktijk. Vanaf de
geboorte kon Mary al slecht haar ontlasting
kwijt. Toen Mary nog een baby was, moest haar
moeder met de vingers de ontlasting eruit
halen. Allerlei vervelende onderzoeken heeft
Mary ondergaan, maar er kwam niets uit.
Al jaren gebruikt ze zakjes vezels van de huisarts, maar nog poept ze maar 1 keer per week.
Ze heeft veel buik- en hoofdpijn, een erg vol
gevoel en weinig energie. Ik heb haar gemeten,
getest rond voeding en tevens behandeld.

Mary kreeg haar op maat gemaakte druppeltjes mee en een voedingsschema. Reeds de
volgende dag al heeft ze zich gewoon ‘schoon
gepoept’. Sinds die tijd gaat ze bijna elke dag
naar het toilet, gebruikt ze geen zakjes vezels
meer en heeft ze bijna geen buikpijn meer.
Belangrijk in dit geval is dat ze zich wel aan een
glutenarm dieet houdt en voorlopig geen geur-,
kleur- en smaakstoffen tot zich neemt.
Mary voelt zich een stuk beter en zit daardoor
beter in haar vel.
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