
Verkenning van jouw unieke relatie 

met de Spirituele Afstamming 
 
Het idee voor deze workshop kwam door een gesprek dat ik had met Rebecca Bredenhof. Zij vroeg 
me om een workshop over de Spirituele Afstamming te komen geven. Ik was verheugd, gezien de 
aandacht die er nu is voor opvolging. Vanuit mijn persoonlijke interesse en begrip wil ik de mensen 
die mij voor zijn gegaan leren respecteren en zo te waarderen wat er nodig is het hier en nu. De 
Reiki-lineage is de fundering van onze beoefening en door het ontdekken van de boodschappen die 
iedere Grandmasters ons kan geven, zijn we meer in staat een stap in de diepte van Reiki te zetten; 
individueel en als community. 
 
Mijn doel was om mensen (vanuit veiligheid) uit hun comfortzone te halen en naar een dieper begrip 
van hun unieke relatie met de spirituele afstamming te brengen. Ik wilde graag dat mensen 
daadwerkelijk konden ervaren en begrijpen dat elke Grandmaster op zijn of haar eigen manier de 
energetische bloedlijn van dit systeem droeg, zodat ze het echt konden waarderen om onder de 
paraplu van de spirituele afstamming te staan. Ik wilde ook graag dat mensen de thema’s konden 
zien die alle vier Grandmasters gemeen hebben: hun toewijding en inzet om te dienen door Reiki, en, 
in zekere zin, dat ze hun tijd ver vooruit waren. 
 
Er was een creatief proces waarbij de deelnemers werden uitgenodigd om snel hun gevoel over de 
Grandmasters op te schrijven - wat was de wijsheid die ze ontvingen, wat hebben ze geleerd, welke 
inspiratie kregen ze - en deze antwoorden op hartvormige stickers te zetten. Daarna werkten ze dit in 
groepen uit om de andere deelnemers op creatieve wijze te laten zien wat zij verzameld hadden. 
Tijdens het weekend gaven we zelfbehandelingen en wisselden we Reikibehandelingen uit, waarbij 
we ons verbonden met één van de Grandmasters, beginnend met Phyllis en terug naar Mikao Usui. 
Na elke behandeling schreef iedereen op wat er zoal naar boven was gekomen. 
Een creatief hoogtepunt was onze uitvoering van Usui's verhaal. Het begon bijna als een komedie, 
maar dan kwamen er zeer hartverwarmende en vertederende momenten. Gevoelens van diepe 
verbinding vloeiden samen in een tijd van dankbaarheid erkennen en dank te zeggen. 
 
Hier is wat feedback om u de sfeer van de workshop te laten voelen. 

 Deze workshop vernieuwde en verdiepte mijn verbinding met de Grandmasters. Het geeft me 
inspiratie en verdieping in mijn praktijk als ReikiMaster. Het was vrolijk, humanistisch en 
comfortabel.  

 Het verraste mij hoe diep we onze verbinding met elke Grandmaster konden onderzoeken. Nieuw 
voor mij was vooral de verkenning van Hayashi, het gaf me een nieuw begrip en respect voor zijn 
rol, zijn rol als de brug tussen Usui en Takata. Dat doet me denken aan de belangrijke rol die Alice 
Furumoto (moeder van Phyllis) heeft gehad in de verbinding tussen Takata en Phyllis. Ik ben me 
bewuster geworden van bruggen. Een uitstekende workshop! 

 Ik hield van het dansen en het zingen en het was een eer om Usui te spelen, ik verwachtte bang te 
zijn maar het gebeurde niet omdat we allemaal samen waren - wat een geweldige tijd. 

 Vol respect naar elkaar, met een prachtige verdieping over het delen van onze praktijk. Veel 
wijsheid, delen en zo veel hartverbinding. 

 We hebben gesproken over het diepgaande werk in wat het betekent om het verleden in de 
afstamming te dragen en wat er nodig is om het naar de toekomst te brengen. 
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