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Disclaimer
De uitgever van dit boek raadt de lezer sterk 
aan om geen diagnose bij zichzelf te stellen 
op basis van de symptomen die in dit boek 
worden beschreven. Bij alle ziekte-
symptomen is het essentieel een arts te 
raadplegen.
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Subtiele energietherapie zoals reiki is kalmerend 
en verzachtend, en kan pijn, stress en angst 

verlichten. Het kan geruststellend en 
ondersteunend werken bij lichamelijke, 

geestelijke en energetische aandoeningen, 
veroorzaakt door vele soorten traumatische 

ervaringen. 

Het is niet altijd gemakkelijk om het hoge en 
soms hectische tempo van de eenentwintigste 
eeuw bij te houden, dat maakt het lastig om 

helder en in evenwicht te blijven. We proberen 
alles voor elkaar te krijgen, maar vaak lijkt het 
of we tegen de stroom in zwemmen. Natuurlijk 
kunnen we alles bereiken wat we willen als we 
ontzettend georganiseerd en gedisciplineerd te 
werk gaan. Vaak lukt dat ook wel, maar soms 

schieten we tekort. 

WELKOM



Als we ons inzetten voor ons eigen welzijn en 
dat van anderen, kunnen we met gemak onze 
doelen bereiken, gefocust en in balans. Met de 

gebruiksvriendelijke methoden in dit boek kun je 
jezelf en anderen helpen, als onderdeel van een 

gezonde leefstijl.

De informatie in dit boek is niet bedoeld als vervanging van een 
opleiding door een reikimaster. De gepresenteerde methode en 

protocollen mogen alleen worden gebruikt als geschenk aan de lezers 
zelf en hun dierbaren. Als je inspiratie krijgt door wat je hier leest, 

adviseren we om een reikimaster in de buurt op te zoeken die je kan 
initialiseren zodat je dit krachtige instrument volledig kunt benutten.

LET OP

Victor Archuleta



hoofdpijn migraine nekpijn

pijn in de schouder lage rugpijn kaakpijn

helderheid en focus flexibiliteit en 
bewegingsbereik

je algemene welzijn 

Subtiele energietherapie is effectief, veilig, zacht, 
niet-invasief en gebruiksvriendelijk. Het kan effectief zijn bij: 

Verbeterin
g van

Verlichtin
g van pijn of ongemak door

DE VOORDELEN VAN REIKI
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angst slapeloosheid

fysieke belasting/
stress/spanning 

onregelmatige 
spijsvertering 

diepe ontspanning diepe/rustgevende 
slaap

kalmte in lichaam 
en geest

depressiviteit

Of het bereik
en van

Vermindering van 
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Een reikisessie

MEER OVER DIT BOEK

Hoofdstuk  1

Bij reiki-energiewerk zijn gefocuste intentie en bereidheid van 
belang. De ‘zender’ heeft de intentie om de energiestroom op te 
wekken en de ‘ontvanger’ heeft de bereidheid om de 
energiestroom te accepteren. Dit hoofdstuk leert je hoe je 
toegang krijgt tot deze energie door je te centreren en te 
mediteren op de reikiprincipes en -affirmaties, en het 
stapsgewijs plannen, voorbereiden en uitvoeren van je sessie.
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Voorbereiding
Vier gedetailleerde 
stappen als voor-
bereiding op je sessie  

Illustraties 
Hier zie je hoe je 
toegang krijgt tot de 
energie die nodig is 
voor je sessie 

Deze moderne aanpak van een traditionele methode maakt 
reiki toegankelijk voor een nieuwe generatie lezers. Mooie 
illustraties, de expertise van leraar en behandelaar Victor 

Archuleta en stapsgewijze protocollen helpen je deze fijne en 
krachtige methode onder de knie te krijgen.



Soorten klachten bij 
specifieke symptomen

Traditionele 
handposities
In dit praktische hoofdstuk leer 
je de principes en methoden 
voor de standaard reiki 
handposities voor algemeen 
welzijn. Hier leer je hoe je 
handposities moet gebruiken 
om subtiele energie naar 
specifieke energiecentra te 
laten stromen en langs 
meridianen uit de Chinese 
acupunctuur. Je leert 
15 handposities voor zelf-
behandeling en 15 voor de 
behandeling van anderen.

We willen vaak een specifiek 
symptoom of een bepaalde 
klacht aanpakken. Dit 
hoofdstuk geeft drie opties 
voor de specifieke aanpak van 
je reikisessie voor een 
symptoom of klacht. Ook lees 
je hoe je het soort klacht kunt 
bepalen – fysieke locatie, 
lichaamsfunctie of chakra. 
Voor ieder type klacht krijg je 
stapsgewijze instructies 
waarmee je kunt ontdekken 
welke specifieke behandeling 
nodig is om je doel te bereiken.

Hoofdstuk  2

Hoofdstuk  3
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H hoofd
V voorkant
R rug
B  benen/

voeten

H1 ogen
H2 slapen
H3 schedel
H4 keel

V1 hart 
V2   zonne-

vlecht
V3 navel
V4 liezen

R1 schouders
R2 ribben
R3 onderrug
R4  staart-

been

B1 knie
B2 enkel
B3 voetzool

Ov
er

zi
ch

t

Illustraties 
Afbeeldingen van 
handposities voor het 
verlichten van een 
specifieke klacht

Instructies 
Gedetailleerde 
instructies voor 
handposities bij 
pijnverlichting

Opschriften
Verwijzen naar de 
handposities in 
hoofdstuk 2

Stapsgewijze 
instructies 
De technieken 
worden uitgelegd in 
eenvoudige stappen 

Reikitechniek 
Hiermee zet je de 
intentie voor de 
reikisessie 

Illustraties
Duidelijke 
afbeeldingen van de 
verschillende 
handposities

Kop
Verwijst naar de plaats die 
wordt behandeld



Gezondheid is de werkelijke rijkdom,
goud of zilver niet.

Mahatma Gandhi



1EEN REIKI- 
SESSIE


