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HOOFDSTUK 1

Mijn Reiki 
Verhaal

Bas is Reiki docent sinds 2001. Hij 
heeft aan meer dan duizend mensen Rei-
ki geleerd op cursusdagen en via de onli-
ne cursus. Hij heeft een Reiki school in 
Hoorn en is ook actief op het gebied van 
yoga, meditatie en andere vormen van 
energetische healing. Bas heeft een win-
kel in het centrum van Hoorn en een web-
winkel (www.aurana.nl). 
Lees op de volgende bladzijden de per-
soonlijke Reiki ervaringen van Bas.
 

http://www.aurana.nl
http://www.aurana.nl


Ik ben op 13 mei 1976 geboren in Leeuwarden. Een rasechte 
Fries. In mijn jeugd was ik altijd al geïnteresseerd in het para-
normale en mystiek. Ik hield me na schooltijd bezig met tarot-
kaarten, pendelen en las veel boeken over aanverwante zaken.

 

Nadat ik mijn gymnasium-diploma op zak had, ging ik Engel-
se Taal- en Letterkunde studeren in Groningen. Lang heb ik 
dat niet volgehouden: na zes jaar middelbare school was ik 
voor mijn gevoel wel klaar met studeren, bovendien viel de stu-
die Engels tegen omdat het grootste deel van de colleges en on-
derwerpen me niet aanspraken. Ik was 19, en op zoek naar 
werk stapte ik de New Age winkel Yantra in Groningen bin-
nen. Ik werd direct aangenomen. Ik heb er zeven jaar gewerkt, 
waarvan vijf jaren als bedrijfsleider. Ik woonde boven de zaak 
in het centrum van Groningen.

 

Ik voelde me als een vis in het water tussen de boeddha-beel-
den, wierook, kristallen, tarotkaarten en mystieke sieraden. 
En niet alleen de artikelen en boeken fascineerden me, ook de 
bezoekers waren een bron van inspiratie. Kort gezegd vielen 
de klanten van de winkel voor mij uiteen in twee groepen. Al-
lereerst waren er de Zoekers, mensen die regelmatig langskwa-

men op hun speurtocht naar innerlijke rust en wijsheid. Ze ke-
ken gretig naar de boeddha-beelden, meditatie-cd's en alle an-
dere objecten met een spirituele lading in de hoop dat die hun 
op hun weg naar binnen konden ondersteunen. De ene keer 
kochten ze boeken over het boeddhisme, samen met een pakje 
Tibetaanse wierook, dan weer speurden ze de rekken af naar 
sufi-wijsheid, indiaanse dromenvangers, en van de een op de 
andere dag konden ze in de ban zijn van aura's en chakra's en 
zochten ze edelstenen die bij hun energetische beleving pas-
ten. Aan de andere kant waren er de Vinders. Dat waren men-
sen die eigenlijk niets zochten, maar gewoon de sfeer kwamen 
opsnuiven, een ervaring kwamen delen en hun stabiele, inner-
lijk doorvoelde wijsheid weerspiegeld zagen in de producten 
en boeken. Ik bewonderde deze mensen, die zo zelfbewust en 
krachtig op me overkwamen en altijd in balans leken te zijn. 
Ze hadden niets nodig, want ze hadden zichzelf gevonden.

 

Zelf was ik een zoeker. Ik zag natuurlijk elke dag een bonte 
stoet aan spirituele disciplines en alternatieve therapievormen 
aan me voorbijtrekken. Ik heb van alles "uitgeprobeerd", heb 
met sjamanen meegezongen en -gedanst, heb kristallen uitge-
breid "gevoeld", heb tarotkaarten gelegd en aan familie-opstel-
lingen meegedaan. Toch vond ik bij geen van deze kleurrijke, 
soms heel subtiele en soms juist heel heftige methodes, datge-
ne waarnaar ik op zoek was: innerlijke rust, heling en inzich-
ten, volledige onvoorwaardelijk acceptatie van mijzelf en mijn 
plek in de wereld.

ii



 

Mijn Kennismaking Met Reiki

Op een dag vertelde een collega dat zij een reiki-cursus had ge-
volgd. Reiki, dacht ik, dat is nou wel weer heel zweverig! Ik 
had een beeld van sjieke dames op leeftijd die gehuld in roze 
jurken veel te soft en volledig van de wereld over aura's en re-
genbogen praatten. Toch maakte ik een afspraak met haar om 
eens reiki te "krijgen", eigenlijk alleen maar omdat ik gewoon 
heel erg nieuwsgierig was. De volgende avond ging ik naar 
haar toe. Ze woonde op kamers, en in haar kleine maar gezelli-
ge woonruimte legde ze me op een fitnessmatje op de grond. 
Kom maar op, dacht ik, en ik gniffelde al een beetje. Echt niet 
dat zoiets als handoplegging iets voor mij zou zijn!

 

Op Gerry's verzoek sloot ik mijn ogen, en heel voorzichtig - ik 
moest er om giechelen - legde ze zachtjes haar handpalmen 
over mijn ogen. Ze drukte niet, de aanraking was licht maar 
toch wel duidelijk aanwezig, en haar vingertoppen lagen op 
mijn voorhoofd. En wat gebeurde er? Ik keerde naar binnen. 
Ik ontspande. Haar handen voelde ik na een paar minuten op-
schuiven naar mijn slapen, daarna naar mijn achterhoofd, zo-
dat mijn hoofd in het kommetje van haar handen rustte. Op 
dat moment realiseerde ik me, dat het niet om de techniek of 
methode gaat, maar om wat er van binnen gebeurt. Ik voelde 
geen enorme lichtflitsen, duizelingwekkende energiestromen 
of chakra's die zich openden. Nee, in plaats daarvan voelde ik 
een aangename warmte die zich in mijzelf vertaalde als een on-

gekend gevoel van veiligheid en vertrouwen. Dat was de eerste 
keer dat het echt stil in mij werd. Het enige dat ik op dat mo-
ment hoefde te doen was ademen en mijzelf zijn. Ik voelde 
ook alle ruimte om mijzelf te zijn, om naar mijzelf en al mijn 
gevoelens en gedachten te kijken zonder angst, oordelen en 
twijfel. Tegelijkertijd voelde ik me enorm fris en helder van 
geest worden.

 

Iedere Dag Reiki

Ik ben later nog een paar keer bij Gerry langs gegaan voor een 
reiki-sessie. Na afloop voelde ik me altijd zo kalm en helder, 
en zo in balans met mijzelf en de innerlijke en uiterlijke we-
reld. Omdat ik het zo geweldig vond, en omdat dit een zo een-
voudige methode zonder opsmuk en ingewikkelde procedures 
of rituelen was, ben ik zelf een cursus reiki gaan doen. Ik leer-
de de handposities en ontving de inwijding van een reikimees-
ter. Vanaf dat moment kon ik mijzelf dus precies zo'n behande-
ling geven als ik van Gerry had ontvangen. Ik vond het prach-
tig, en ik gaf mijzelf trouw elke dag reiki.

 

Op een gegeven moment viel het mijn omgeving en vrienden-
kring op dat ik veranderd was. Ik was stabieler, krachtiger aan-
wezig. Ik vertelde wel eens over reiki, en vanaf dat moment 
kwamen mensen, eerst vrienden en kennissen maar later ook 
"vreemde mensen" steeds vaker langs voor een behandeling. 
Ik besloot de tweede reiki graad te gaan leren, om zo die fijne 
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energie nog dieper door te kunnen laten werken op lichaam, 
geest en het denken.

 

Reiki Onderwijzen

Anderhalf jaar nadat ik de tweede graad deed, keek ik terug op 
de periode en realiseerde ik me dat ik onlosmakelijk verbon-
den was geraakt met reiki: zowel met de energie als de metho-
de. Ik was zo veranderd, zo gaan stralen! Ik wilde dit delen 
met iedereen, alle "zoekers", die ervoor openstonden. Ik wilde 
mensen niet langer via behandelingen visjes voeren: ik wilde 
de mensen zelf leren vissen! Daarom deed ik in 2001 de oplei-
ding tot reikimeester. Dat is nu meer dan tien jaar geleden, en 
het afgelopen decennium heb ik honderden mensen reiki ge-
leerd en gegeven tijdens workshops, reiki-klassen en mijn ei-
gen online cursus. Nog elke dag voel ik mijn verbinding met 
reiki, het is altijd bij me, zowel wanneer ik het voor mijzelf toe-
pas tijdens een zelfbehandeling als wanneer ik een cursus of 
inwijding geef. Het is elke keer weer schitterend om te zien 
hoe mensen gaan stralen door reiki toe te leren passen. Het is 
een eer om mee te maken hoe mensen beter gaan ontspannen, 
tot rust komen en verdriet transformeren tot levensvreugde.

 

Reiki heeft mij heel veel moois gebracht. Via reiki kon ik een 
diepe band met mijzelf aangaan, en via die band met mijzelf 
heb ik geleerd hoe ik opener en krachtiger in de wereld kan 
staan en mijn leven in alle volheid kan leiden. Ik ben dank-

baar voor iedereen die ik kan onderwijzen, en ik leer ook van 
iedereen die mijn pad kruist. Ik geef elke maand een cursus, 
en speciaal voor mensen die thuis, in hun eigen vertrouwde 
omgeving en in hun eigen tempo ook reiki willen leren toepas-
sen heb ik de online cursus ontwikkeld.

 

En Verder

Tien jaar geleden heb ik het hoge noorden verlaten en ben ik 
de Afsluitdijk overgestoken. Ik woon in West-Friesland, in 
Hoorn, waar ik ook een winkel heb, Aurana. Hier vind je naast 
spirituele artikelen zoals wierook, kristallen, klankschalen en 
boeddha's ook vloerkleden en kussens uit India, Marokkaanse 
lantaarns, Yogi Tea, sieraden en 1001 andere kleurrijke en geu-
rige cadeau artikelen. Er is ook een webshop: www.aurana.nl. 
In Hoorn is ook mijn reiki school gevestigd, in een knus oud 
pakhuis in het centrum, vlakbij de winkel.  
Nu weet je iets meer over mij. En ik kijk ernaar uit om mijn 
Reiki kennis en ervaring met jou te mogen delen!
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HOOFDSTUK 2

Waarom 
Reiki leren?
Vijf positieve 
Reiki feiten.

Moet je in reiki geloven om het te erva-
ren? Dat is een vraag die me vaak gesteld 
wordt als mensen nieuwsgierig zijn naar 
reiki en naar de effecten van de energie. 



“Geloof je in zuurstof? Of in de liefde?” is meestal mijn tegen-
vraag en reactie. Want ook die energieën zie je niet direct, je 
kunt ze niet beetpakken. En toch ervaar je de voordelen ervan 
- misschien niet altijd bewust, maar als je erbij stil staat, is het 
iets om dankbaar voor te zijn. Zo is het ook met reiki: het 
woord betekent immers niets meer en niets minder dan uni-
versele levensenergie. En met universeel bedoelen we: groter 
en omvangrijker dan de portie levenslust die in ieder van ons 
als individu schuilgaat. 
 
Reiki, de bron van levensenergie, stroomt overal, in jou, om 
jou, door jou, vanaf jou. Het leven, de energie die al het leven 
bezielt en in stand houdt, is overal en altijd aanwezig. Kijk 
maar om je heen naar de vogels in de lucht, de bomen, je ei-
gen middenrif dat met iedere ademteug op en neer veert, een 
kwispelende hond, een bloeiende tulp: dat is reiki. 

In het Usui Reiki Systeem van Natuurlijk Genezen leer je hoe 
je je opnieuw bewust wordt van deze kracht, en hoe je de le-
vensenergie kunt opnemen en doorgeven - aan jezelf en ande-
ren. En dan, als je jezelf gaat of laat behandelen met reiki, dan 
is het alsof je je eigen levenskracht opnieuw ontdekt, in alle fa-
cetten van je wezen: 

1. Reiki laat je ontspannen. En dan bedoel ik niet ontspannen 
in de vorm van op apegapen op de bank hangen met een rol 
koekjes, cola of de iPad. Nee, reiki geeft je tijd voor jezelf, 
waarin je juist alle prikkels van de dag kunt loslaten. Je-
zelf resetten, niets moeten, gewoon zijn. 

2. Dit gaat je lichaam geweldig vinden. Zodra je je lichaam 
rust geeft, gaat het je belonen. Met reiki laat je warmte stro-
men naar pijnlijke plekken en gespannen spieren, waardoor je 
lichaam kan herstellen. Reiki spreekt het zelfgenezend en zelf-
regulerend vermogen van je lichaam aan. Je maakt als het wa-
re een ontdekkingsreis langs alle delen van je lijf, waarbij je 
beter leert luisteren naar de signalen van je lichaam.

3. Terwijl je jezelf behandelt, ontwikkel je meer en meer zelf-
respect, zelfvertrouwen en een positieve kijk op jezelf. 
Dat is één van de positieve bijwerkingen van reiki die je er 
moeiteloos bij cadeau krijgt! Als je regelmatig tijd vrijmaakt 
om jezelf met reiki te behandelen, investeer je in jezelf. Je 
geest gaat deze momenten in verband brengen met positieve 
aandacht en goed zorgen voor jezelf. Je gunt jezelf het beste, 
en dat vindt je onderbewustzijn veel fijner dan zelfkritiek, je 
zorgen maken en negativiteit zoals stress en haast. Dus hoe 
meer je jezelf behandelt met reiki, des te kalmer en positiever 
je van binnen wordt. Dit is wat men echt bedoelt met de term 
“innerlijke rust”. Je vindt de vrede van binnen weer terug, en 
kunt het perfectionisme leren loslaten.

. 
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4. En als je lichaam ontspant en je geest kalm en rustig is, ont-
staat er een kans en ruimte voor je hart om open te gaan. In 
de veiligheid van reiki, kun je de luiken opengooien: je 
voelt je stevig, krachtig en veel minder kwetsbaar. 
Het leven is minder eng en veeleisend, en in die rust en ba-
lans kun je ontdekken hoe mooi het is om te delen, om lief 
te hebben, om contact te maken. Je herkent jezelf in de an-
der, je ziet de ander weerspiegeld in jezelf. Je windt je min-
der snel op, kunt je gevoel beter onder woorden brengen en 
oprechter bij jezelf blijven in je relaties met anderen. Reiki, 
de levenskracht, is liefde: en hoe meer je het toepast, hoe 
meer je gaat stralen en gaat ontdekken dat je er mag zijn. 
En terwijl je midden in het leven staat, leer je om je eigen 
hart te delen met de mensen om je heen. 

5. Als compleet wezen, met een hoofd, een hart, een lichaam, 
een missie en een scala aan talenten en gevoelens, blijf je je-
zelf altijd ontwikkelen. Er is altijd een nieuwe uitdaging, 
een kans om van te leren, of het nu een drukke tijd is, een 
conflict met iemand, een periode van verlies, je gezondheid, 
een nieuwe baan of een verhuizing: het leven is altijd in be-
weging. Reiki heb je altijd bij de hand, en het geeft je 
een instrument om jezelf in balans te houden, om een posi-
tieve kijk te hebben op alles wat je doet en meemaakt.Dit is 
wat men bedoelt met het spirituele leven: bewust en liefde-
vol, vol positieve energie. 
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HOOFDSTUK 3

Over de 
online Reiki 
cursus.

Reiki is niet moeilijk. Iedereen kan het le-
ren toepassen voor zichzelf en anderen. 



Deze online reiki cursus is speciaal ontwikkeld voor mensen 
die reiki het liefst ontdekken in hun eigen vertrouwde omge-
ving en in hun eigen tempo. Want niet iedereen heeft de be-
hoefte of de mogelijkheid om naar een cursusdag toe te gaan. 
Het voordeel van de reiki thuisstudie is dat je contact hebt 
met de docent wanneer jij daar behoefte aan hebt. Je gaat de 
energie beleven en de technieken toepassen op het moment 
dat jij er klaar voor bent. Op die manier heb je geen reistijd, 
en kun je de energie in je opnemen zonder afgeleid te worden 
door andere mensen. Je deelt je ervaringen en stelt je reiki vra-
gen wanneer je wilt, via email of telefoon. Op deze manier kun 
je thuis in alle rust oefenen, terwijl je de zekerheid hebt van 
een klassieke reiki opleiding met inspirerende begeleiding 
door een bekwame reiki docent. 

Je bepaalt ook zelf hoe lang je over de reiki lessen doet. Som-
mige mensen ronden hun cursus in enkele weken af, anderen 
doen er wat langer over. Bij je cursus ontvang je een e-book 
met extra reiki oefeningen, tips en technieken. Daarmee heb 
je een schat aan reiki informatie in huis, waar je maanden zoet 
mee kunt zijn! 

Reiki is een way of life, ook na afronding van je reiki cursus 
(of dat nu reiki 1 of reiki 2 is), blijf je leren, oefenen en groei-
en. Als je reiki hebt geleerd, en bekend bent met de handposi

ties (reiki 1) en reiki symbolen (reiki 2), kun je de technieken 
altijd toepassen. Je kunt jezelf opladen met reiki als je moe of 
down bent, en je kunt andere mensen helpen door ze met reiki 
te behandelen. Iedereen kan met reiki beter leren ontspannen. 
Je hoeft niet paranormaal begaafd te zijn of spiritueel ontwik-
keld te zijn om de voordelen van reiki te ervaren. Wel kan het 
zo zijn dat je intuïtie of gevoeligheid toeneemt als je langer 
met reiki werkt. De cursussen bieden hiervoor handvatten en 
tips. 

Als je enige tijd met reiki hebt gewerkt, en ervaren hebt hoe 
fijn het is om de energie te laten stromen, bij jezelf en bij ande-
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ren, dan kan het een logische stap zijn om zelf reikimaster te 
worden. Als reikimaster draag je reiki over via inwijdingen, en 
je leert daarbij mensen hoe ze zichzelf en anderen reiki kun-
nen geven. Bij onlinereikicursus.nl kun je de complete traditio-
nele reiki master graad volgen. Diverse oefeningen, opdrach-
ten, lessen, meditaties en natuurlijk de contactmomenten met 
de reiki docent begeleiden je op je pad. Je ontwikkelt je tot 
een bekwame en inspirerende reiki-leraar. De mastertraining 
van Reiki Meester Bas Akkerman is een boeiende studie waar-
bij je jezelf opnieuw leert kennen en waarbij je persoonlijk-
heid tot bloei kan komen. 

Inmiddels hebben al zo’n 1000 cursisten (februari 2020)via 
de reiki thuisstudie geleerd hoe ze zichzelf en anderen kunnen 
ondersteunen met reiki. Ook mensen die al eens een “live” cur-
sus hebben gevolgd, besluiten vaak alsnog de online cursus te 
doen, omdat het lesmateriaal zo compleet en altijd binnen 
handbereik is. Onlinereikicursus.nl is op dit moment de groot-
ste en bekendste reiki school van Nederland!  
 
Het volgende hoofdstuk is een fragment uit een les van de onli-
ne cursus in de eerste traditionele Reiki graad.
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HOOFDSTUK 4

Proefles 
Reiki 1: 
Jouw-Ki en 
Rei-ki.

Deze les gaat over het verschil tussen per-
soonlijke energie en universele energie. 
Belangrijk voor de Reiki methode, omdat 
je niet je eigen energie wilt weggeven als 
je Reiki geeft aan iemand anders.



We hebben het al best veel gehad over energie, het woord 
komt veel en vaak terug in de lessen. Meestal doel ik dan op 
Reiki energie, oftewel de kosmische kracht en universele leven-
senergie die overal en altijd aanwezig is en alles bezielt en le-
ven inblaast. 

Op een meer aards niveau kun je ook energie ervaren. Dit 
heeft de luistermeditatie in het vorige hoofdstuk je aange-
toond: je kunt je bewust worden van je eigen energie. Hoeveel 
je hebt (genoeg, veel, weinig) en hoe het aanvoelt (druk, kalm, 
vredig, boos, ongeduldig, liefdevol, bang). Je lijf, de spanning 
erin, de gedachten die je denkt, de emoties die je voelt, de din-
gen die je voor je geestesoog ziet als je je naar binnen keert: 
het zijn allemaal uitdrukkingen van jouw persoonlijke energie. 
Je zou kunnen zeggen: dit is de wijze waarop de universele le-
venskracht zich in jou als individu manifesteert.

Even heel filosofisch: vanuit de eenheid van de Bron van Le-
ven (de Scheppingskracht, de Schepper, of hoe je dat ook wilt 
betitelen) stroomt de universele levenskracht uit, meer en 
meer verdichtend, manifesterend, tot op het niveau van het 
tastbare, het aanraakbare, de schepping, de natuur, de mens, 
de binnenwereld van de mens, het gevoel- en gedachtenleven. 
Zo maakt de energie een reis en transformeert van Rei-ki (uni-
verseel) naar Jouw-Ki (jouw energie, individueel). Dit onder

scheid tussen energiesoorten is heel belangrijk. Zeker als je 
straks ook andere mensen leert behandelen.

Tijdens deze Reiki cursus werken we met drie soorten energie:

 • Reiki, de onpersoonlijke en universele energie. Al-
tijd positief, altijd opbouwend, altijd fijn en veilig.

 • Jouw-Ki, jouw persoonlijke energie. Die wisselt af-
hankelijk van je dag, je verleden, je bouw, je way of life en je 
humeur of de dingen die je meemaakt en moet doen. 
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 • Andermans-Ki, de naam zegt het al: de energie van 
andere mensen. Hier ontstaat een chemie. Jouw energie en de 
energie van de ander tillen elkaar omhoog, stoten elkaar af en 
maken elkaar zwaar. We gaan hier nog uitgebreider naar kij-
ken in de lessen over de ethiek bij reiki behandelingen. 

Voor nu is het goed om kennis te nemen van deze verschillen-
de soorten energie. En het is gelijk ook waar het nut van de in-
wijding om de hoek komt kijken: dankzij de inwijding stroomt 
niet langer jouw persoonlijke ki uit je handen als je ze oplegt 
bij jezelf of iemand anders, maar universele energie oftewel 
reiki. De inwijding opent je als reiki kanaal, zodat je universe-
le (niet-persoonlijke, groter dan jijzelf) energie kunt aftappen 
en doorgeven. Dit maakt reiki veilig, want op deze manier geef 
je immers niets van jouzelf weg en betrek je je persoonlijke 
energie nooit in een healing. Dit voorkomt energetische vervui-
ling, overnemen van emotionele en fysieke klachten en uitput-
ting.

In de meditatie in het vorige hoofdstuk heb je je vooral afge-
stemd op jouw persoonlijk ki (levenskracht) en de manieren 
waarop het zich uit en hoe het aanvoelt. De inwijding gaat je 
helpen om je voortaan bewust open te stellen voor de universe-
le, transcendente levenskracht die door alles wat bestaat 
gonst, zodat je die kunt doorgeven in plaats van je eigen ener-
gie. En dat helpt dan ook weer om veilig en bewust contact te 
kunnen maken met de energie van iemand anders, want dat is 
natuurlijk uiteindelijk wat je doet tijdens een healing: aanra-
ken en (aan)geraakt worden. Dit spel van energie kent vele fa-

cetten en is rijk aan dynamiek. De eerste graad in Reiki heeft 
technieken die deze rijkdom van energie en energie-uitwisse-
ling zichtbaar en voelbaar maakt. We beginnen in het volgen-
de hoofdstuk met zo'n techniek: de zelfbehandeling.

“Veel mensen die reiki bij me komen leren zijn hooggevoelig. Ze zijn 
snel moe en merken stemmingen en emoties van andere mensen snel 
op. Soms nemen ze die ook over.

Soms zijn ze bang dat Reiki dit erger zal maken. Maar Reiki is juist een 
geweldig instrument om te leren hoe je je eigen Ki beter kunt bewaken 
zonder dat je je compleet hoeft af te sluiten voor je omgeving. Want zeg 
nou zelf, als je zo’n mooi mens bent zoals jij, dan is jezelf verstoppen en 
isoleren toch zonde? Reiki leert je op een nieuwe manier contact te ma-
ken, zonder dat je teveel van jezelf weggeeft.”

— Reikimeester Bas Akkerman 
 
Meer lezen?  
Schrijf je snel in voor de online Reiki cursus! 
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