Verslag Reik WereldWijd in AZC Grave op 15 januari 2016
Ons Reiki team bestaat uit vier personen: Angela, Ina, Janny en Koosje. Afwezig: Anita.
Om te beginnen met het einde van de middag: drie pubermeisjes op een rijtje naast elkaar.
Elk in een roze jack of vestje, mobieltje in de hand. ‘Vriendinnen?’ vraag ik vanwege die
overdosis roze. ‘Yes, we zijn drie gekke vriendinnen,’ zegt het Chinees ogende meisje en de
anderen knikken. Ze hebben elkaar ontmoet hier in Grave. De een komt uit Noord-Korea, de
ander uit Palestina en de derde uit Oekraïne. Of ze misschien een Reiki-behandeling willen?
Welja, vooruit, proberen maar. Veel gegiechel terwijl ze alle drie Reiki ervaren. Het
Koreaanse meisje die het dus voor de tweede keer kreeg, probeert het gegiechel te stoppen,
doet haar ogen dicht en zegt: ‘Ik vind het lekker, ik moet er bijna van slapen…’ Na afloop
vraag ik hun hoe ze het vonden. “Mijn” Oekraïense meisje verwoordt het aldus: ‘Het is net of
je een knuffel van je moeder krijgt!’ Kijk, voor mij weer een gouden dag.
De hele dag, met een dip zo tussen de middag, behandelen we vooral mannen en jongens.
Juist als ik zit te denken hoe we vrouwen kunnen bereiken, komt er een Afghaans meisje
binnen, die vanmorgen bij de pooltafel nog echt niet wilde. Reiki bevalt haar en wel
dusdanig dat ze onze ambassadrice wordt voor een hele reeks andere kinderen. En terwijl
deze Reiki krijgen, blijft ze op een stoel toekijken tot de behandelingen klaar zijn om dan
opnieuw andere kinderen te brengen…
Het is onze derde keer in AZC Grave. We merken dat we bekende mensen zien, we hoeven
minder te werven, het gaat wat makkelijker. Er is herkenning van Reiki en een aantal
mannen en jongens zien we echt genieten in volle overgave. Sommigen van hen komen een
tweede keer. Ook spreek ik een jongen die me vertelt dat hij verlegen is en bang voor
mensen en die aangeeft psychische problemen te hebben. Hij voelt zich wondergoed na de
behandeling en vraagt of hij het zelf ook mag doen of kan leren. Daar heb ik hem tips voor
gegeven, welke hij de komende tijd zelf kan doen en dan is hij daar volgende maand wellicht
weer en leert hij zichzelf helpen.
Op de interne Telenet-tv wordt Reiki steeds vermeld voor de derde vrijdag in de maand.
De middag hebben we afgesloten met een laatste behandeling van Marga van AZC Grave. Zij
is eind februari a.s. uitgerekend en zal dus de komende tijd afwezig zijn. Collin neemt haar
waar.
Het kan zijn dat een Reiki-master uit Nijmegen ons team in de toekomst komt versterken,
maar die moet eerst nog een trainingsweekend bijwonen. Dus voorlopig zijn we met ons
vijven, waarbij we af en toe kunnen afwisselen door als team van vier te gaan. Wordt
vervolgd,
Angela de Jong

