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“Ik ontving Reiki van een Osteopaat  
zonder dat me dit gezegd werd” 

http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=17138 , 27-3-2015 

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

 
 

Aan Lighthouse Trails: 
Ik schrijf dit om u te informeren over de diep zorgwekkende 
evaring die ik had. 

Na jaren chiropraxie1 behandelingen gehad te hebben, beslis-
te ik osteopathie1 eens te proberen, omdat me dit zachter 
voor het lichaam leek te zijn. Maar aan het eind van de be-
handeling gebeurde er iets vreemds. De therapeut hield mijn 
hoofd vast, zo’n zeven minuten. Tot dat punt dacht ik dat dit 
deel uitmaakte van de therapie. Maar ik begon bezorgd te 
worden. Ik kon niet uitvissen wat hij aan het doen was, ver-
mits hij mijn nek niet masseerde, en evenmin leek hij enige 
drukmassage toe te passen. En dan hoorde ik dat hij verschei-
dene malen diep inademde. 

Ik ben een christen die onderzoek deed naar de New Age filosofie. Occulte praktijken komen de 
theologie en de kerken binnen. Ik wist van de gevaren van meditatie, yoga, spiritual formation, con-
templatief gebed, enz., maar dit overviel me. Ik werd erdoor verrast en was enigszins in de war. Ik 
was gewoon niet zeker van wat er gebeurde. Toen begon ik tot God te bidden voor bescherming, 
voor als er iets engs zou gebeuren. Spoedig daarna stopte hij. 

Mijn behandeling zat erop. Toen ik opstond voelde ik me ongelofelijk 
gerelaxeerd, zwevend, alsof ik medicijnen had genomen. Het voelde 
wonderlijk aan. Maar ik wist dat iets niet in orde was. Ik vroeg de tera-
peut wat hij had gedaan, maar hij deed erg ontwijkend. Toen vertelde ik 
hem dat ik de New Age had onderzocht en dat ik daar niets mee wilde te 
maken hebben, en ook niet met de genezingspraktijken. Hij mompelde 
dat hij niet geïnteresseerd was in de New Age maar dat hij kon helpen 
mijn insomnie (slapeloosheid) te genezen door toepassing van traditione-
le relaxatietechnieken om mijn energiecentra in balans te brengen.  

Toen ik wegging, zag ik terloops een kleine afbeelding op de wand van 
zijn praktijkkamer. Het was de tekening van een persoon in de yoga-
positie met daarbij de zeven chakras. 

Ik vertelde hem dat ik niet zou terugkomen. Ik besefte dat hij een of andere soort van mediamieke 
(Eng. “psychic”) genezing op mij had toegepast, maar het was pas toen de bus me naar huis reed dat 
het me te binnen viel: het moet Reiki geweest zijn! 

Het was duidelijk: deze osteopaat1 voerde zijn occulte genezingspraktijk uit op al zijn patiënten, 
zonder hen iets te vragen of te vertellen. En ik vraag me af hoeveel anderen in de medische profes-
sie (alternatief of traditioneel) stiekem hetzelfde doen. Ik was furieus. Maar, het heeft me veel wij-
zer gemaakt, en ik ben nu veel beter voorbereid voor de toekomst, moest ik nog eens in een soortge-
lijke situatie terechtkomen. 

                                                             
1 Osteopathie & Chiropraxie – de occulte geschiedenis: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/osteopathie-chiropractie.pdf  
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Maar mijn diepe bezorgdheid is deze. Ik ben al 31 jaar een christen, maar het is pas in de laatste vijf 
jaar dat ik geleerd heb over New Age concepten en dat veel christenen onwetend door deze concep-
ten misleid worden. Christenen die geen ervaring (of begrip) hebben met de New Age (zoals ik, tot 
tamelijk recent) zijn het meest kwetsbaar, want dat is voor hen onbekend terrein, en ze onderschei-
den niet voor wat het eigenlijk is. Had ik deze ervaring gehad voordat ik leerde over de gevaren van 
New Age spiritualiteit, die de westerse wereld overspoelt, dan was ik zeker blijven teruggaan naar 
deze osteopaat, in de mening dat hij me inderdaad hielp. 

Een tijd terug heb ik nog gelezen op uw website over Reiki en hoe dit geïntroduceerd wordt bij pa-
tiënten in ziekenhuizen. Niettemin, als het bij mij gebeurde was ik volkomen verrast. 

Ik dank God voor uw bediening; Ik schrijf nu een brief om deze osteopaat te waarschuwen over de 
bron en de gevaren van zijn mediamieke genezingstechnieken. Misschien kan God mijn ervaring 
gebruiken voor een getuigenis tot hem. Ik kan hem ook verwijzen naar de link van uw website. 
 
 

 

Lees in dit verband ook: 
 “Reiki: de kracht om anderen te transformeren”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Reiki2.pdf  
 “Wat weet u van Reiki?”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/REIKI.pdf  

 “Gevolg Reiki toegepast op een christen”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/reiki-christen.pdf  
 “Reiki: onbewust de demonen dienen”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/EnergyHealing.pdf  

 “Osteopathie en Chiropraxie”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/osteopathie-chiropractie.pdf 
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“Schepping vs. Evolutie”: http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm 


