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Denne bog er tilegnet mine nuværende og fremtidige 
Reikielever og alle dem der søger ind i sig selv, for at 
finde deres egen kærlighedens og glædens kilde.

Må jeres vej være fyldt med spændene oplevelser og 
masser af hjertefryd.

Tak til min mand. 
Min evige soulmate, før, nu og for altid.
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Alle rettigheder tilhører forfatteren. Ingen gengivelse er 
tilladt, uden forfatterens skriftlige tilladelse.
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Forord

Af Vigga Wagtberg

.
Jeg kan lige så godt være helt ærlig: Da jeg blev inviteret på Reiki-
kursus af Lisel, var jeg ret sikker på at jeg aldrig kunne lære at heale. 
Jeg var jo helt normal, og havde aldrig oplevet at mine hænder 
spontant begyndte at sitre i en lysende sky af magi og stjernestøv - 
sådan som det vel i sagens natur må foregå, hvis man har medfødte 
evner som healer. 

Da jeg fik æren af at stifte bekendtskab med Lisel på hendes Reiki-
kursus, lykkedes det hende at få stolen til at vakle under mig, for hun 
ændrede en væsentlig del af min verdensopfattelse. Hun brugte ikke så 
meget som et halvt minut på at diskutere med sine kursister, om det nu 
også kunne være rigtigt, at healing har en effekt, for hvorfor bruge 
energi på dét, når man nu bare kan prøve det af?

En healende engel med jordforbindelse – det er Lisel i en nøddeskal.

Det virker nærmest som om at hun mener det er det mest naturlige i 
verden, at alle jordens mennesker kan lære at heale ved hjælp af den 
blide Reiki-energi. I dag kan jeg kun være enig med hende, og det er 
først og fremmest på grund af de konkrete begivenheder jeg selv 
oplevede på hendes kursus.

For selvom mine hænder hverken begyndte at sende lyn eller 
radiosignaler ud i rummet, så skete der alligevel noget i løbet af de 
dage - noget som jeg aldrig havde prøvet før. Mine hænder åbnede sig 
op, og kunne pludselig videresende varme og energi på kommando. 
Det er en konkret erfaring, som er det eneste der for mig har 
betydning.

Dét, der er specielt ved Lisel er, at selvom hun opererer indenfor den 
alternative verden, så er hendes største styrke den videnskabelige 
tilgang som hun i det hele taget har til sit fag. Det lyser ud af hende, at 
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Reiki-healing ikke er noget hun tror på – nej, det er noget hun bruger, 
fordi hun faktisk har erfaringer med, at det virker. Koffein virker godt 
når man er træt, en kavalergang virker godt når man skal score - og 
reiki-healing virker godt på søvnløshed og hovedpine. Ellers ville hun 
bruge noget andet.

Måske virker Reiki-energien kun fordi vi tror på den. Hvis det er 
tilfældet, må det samme gøre sig gældende for Panodiler – de virker 
måske også kun fordi vi tror på dem. Viser det sig at være sandt, så er 
Lisels Reiki-mission på vej mod et endnu større mål, for så er hun 
godt i gang med at bevise, at Jesus havde ret, når han påstod at din tro 
kan helbrede alt. 

Når du lige om lidt fordyber dig i Lisels fantastisk spændende bog om 
Reiki-healing, skal du ikke begå den fejl at tage til takke med hendes 
ord. Du skal gøre dig selv en tjeneste og sørge for at komme af sted på 
et reiki-kursus hurtigst muligt, så du kan opleve energien på din egen 
krop. For selvom hendes fortællinger om den vilde Schumann-
resonans, de livgivende alpha-stråler og magiske reiki-tegn helt 
sikkert kan få dig til at droppe selv de mest nervepirrende afsnit af 
Desperate Housewives til fordel for læsningen, så er det først, når du 
mærker dine hænder sitre, at du finder ud af hvad Reiki-energi 
egentlig kan gøre for dig. 

Indtil da har jeg kun tilbage at ønske dig rigtig god fornøjelse med 
en bog der kan give dit liv en helt ny energi.

Kærligst
Vigga Wagtberg
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De andre to børn fortalte mig heksen ville komme. De var bange. Vi 
sad på et gammelt busstoppested lige der, hvor bølgerne kommer op 
på strandbredden. Busstoppestedet begyndte at flyde ud i havet og da 
man så småt kunne se heksen gå på vandet ude i horisonten, blev de 
andre børn så bange, at de løb væk igennem vandet, ind på bredden
Jeg forstod ikke deres frygt. Godt nok havde jeg kun hørt historier, 
hvor hekse var de onde, men i denne drøm forstod jeg ikke frygten for 
heksen. Jeg flød længere ud på havet, på dette underlige 
busstoppested, mens heksen nærmede sig.
Jeg lagde mig på maven, og faldt i en form for vågen søvn, hvor jeg 
kunne skimte hende.
Nu var hun helt henne hos mig. Hun sagde ikke noget, men tog en 
kniv frem. Hun skar et stort kryds hen over ryggen på mig. Ikke sådan 
at det blødte, men nok til, at det gjorde ondt.
Efter at have mærket mig med dette kryds, vendte hun sig om og gik 
tilbage, hen over havet, hvor hun kom fra.
Jeg vågnede fra min drøm og havde smerter hen over ryggen. Som om 
jeg virkelig var blevet skåret i..
Jeg blev bange og gik ind og puttede mig i min mors trygge dyner...
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Forfatterens forord

Denne bog kom pludselig bare til mig. Jeg måtte simpelthen få skrevet 
den ned. Jeg havde ingen ide om hvor lang den ville blive eller hvad 
det ville ende med. Den skulle bare udtrykkes. 

Første udgave var skrevet på meget kort tid. Jeg mener en lille måned 
eller lign. Men der kom mere og mere på og mere og mere redigering. 
Min spirituelle udvikling har haft fart på de sidste 5 års tid og jeg 
lærer hele tiden mere og oplever flere og større indre dybder. Det har 
naturligvis smittet af på bogen. 

Denne bog er en blanding og et miks, af alt det jeg selv har brugt i min 
egen udvikling, som jeg har fået fra andre mestre og mennesker 
omkring mig og alt det jeg selv er kommet frem til og har erfaret mm.
Der er inspiration (og taknemmelighed fra mig til jer) fra min egen 
familie og venner, Eckhart Tolle, Neale Donald Walsh, Cesar Milan, 
mine elever fra de kurser jeg holder, Michael Walther, min første 
Reikimester Hanne Fritzbøger, min anden Reikimester Juri 
Christensen og ikke mindst mit eget hjerte, hvis dybder jeg aldrig 
kunne have forestillet mig, før jeg selv oplevede det.
En speciel tak går dog også til Cecil og Bruhn, som jeg ikke helt har 
ord for. Mit hjerte strømmer over af taknemmelighed til jeres måde at 
dele på og være der for mig og andre ”søgende”..

Det er mit håb, at du ved denne bog, selv vil blive endnu mere 
inspireret til, selv at søge indad, til dit eget hjertes dybder og opleve 
hvor store vi mennesker virkelig er. Måske vil du også blive inspireret 
til selv at tage et Reikikursus, hvis ikke du allerede har gjort det og på 
den måde have et redskab til evig rådighed og hjælp til din 
selvudvikling, indre ro, mere energi, et stærkere immunforsvar og ikke 
mindst glæde.

Alle kan lære Reiki. 
   Da jeg første gang læste det, synes jeg det lød meget mærkeligt. Jeg 
tænkte, at man da skulle være født med en eller form for healingsevne 
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og hvis man ikke var det, så var det bare ærgerligt. Det der med at 
heale, det var vel forbeholdt ”de udvalgte”, dem der var født med 
evnen. Ikke andre. Dermed var jeg jo speciel og en af ”de udvalgte”. 
Det var super irriterende for egoet, at finde ud af, at dette ikke var 
sandt.

Ja, jeg var meget skeptisk vedrørende Reiki, men ville gerne prøve 
sådan et weekendkursus. Jeg sad og søgte på healingskurser, for jeg 
var nødt til, at få mestret min healingsevne, da det ikke altid fungerede 
som det burde. Engang, da jeg for eksempel skulle fjerne en venindes 
hovedpine, endte jeg selv med at få hovedpinen, mens hun havde det 
fantastisk. 
Så jeg tog altså på kursus i Reiki, da det både var nemt og billigt. Jeg 
forventede dog ikke noget særligt af weekenden.

Det blev dog meget mere end ”noget særligt”. Jeg var i den grad 
kommet hjem. Jeg var helt sikkert kaldt hertil. Nogle af de bedste 
gaver fra Kilden, er selvfølgelig nogle af de simpleste. Gud/Kilden 
ved, at for at få os til at sprede så meget lys som muligt, så skal det 
være simple værktøjer, som vi nemt kan dele med hinanden.

Og Reiki er simpelt, og på samme tid fantastisk. 

Jeg startede med at bruge mine nye Reikihænder og lære det, som et 
healingsværktøj, mest til fysiske skavanker og daglig overskud. Jeg 
fandt senere ud af, at Reiki er meget mere end det.
...Systemet Reiki, er en vej ind i sig selv. Det er et af de mest 
hjælpsomme selvudviklingsværktøjer der findes, hvis man begynder at 
blive bevidst om dette og bruger det sådan. 

Den daglige selvhealing, De 5 Leveregler og symbolerne, i blandt 
andet meditation, er alle værktøjer til blidt, at komme på rejse i sig 
selv og udvikle sig mod sit højere selv og dermed skabe mere glæde 
og lykke med nærvær i Nu'et..

Namaste
Lisel
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Jeg kan fortælle dig hvilken vej du skal gå, men det 
er dig der skal krydse floden, bestige bjerget og 

bruge både ben og hoved på din vej. Og i gennem 
alle de strabadser, huske hvad du fik fortalt 

og bruge redskaberne.

En Reikimester fortæller 12



Reiki er:

Varme til hjertet
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1

Reiki 

I første kapitel vil jeg komme ind på Reiki's historie og på, hvad Reiki 
egentlig er.
Der findes rigtig mange versioner af Reiki's historie. Det er meget 
forståelig, hvis man som udefrakommende synes, at det hele virker 
meget mærkeligt, når man ikke engang kan blive enige om historien 
for fødslen af systemet Reiki. 

Da jeg selv fik den første historie af vide, tænkte jeg ikke nærmere 
over, at der faktisk var nogle ting, der virkede underlige og misvisende 
i historien. Først senere hen, begyndte jeg at stille spørgsmålstegn og 
det blev mere vigtigt for mig, at komme i dybden med Reiki og Mikao 
Usuis historie. Mikao Usui er den første Reikimester.

Jeg blev henvist til en hjemmeside af den Mester, jeg selv blev 
uddannet Reikimester hos.
Hos International House of Reiki, fandt jeg en masse svar. IHR 
hænger sammen med Reikiorganisationen Shibumi og de har et helt 
team, der kun har til opgave, at grave fakta frem om Usui og Reiki's 
begyndelse og hvad det egentlige formål med Reiki var i starten og 
hvordan det har udviklet sig til, at blive det system, det er kendt for i 
dag. 

En del af de fakta får du her. 

Efterfølgende vil vi tage et kik på, hvad Reiki egentlig er, og hvad 
videnskaben har at sige om Reikihealing.
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Reiki's Historie 

Usui Mikao var grundlæggeren af, hvad der i dag er kendt som 
systemet Reiki.  Ingen kender den hundred procent korrekte historie 
om Usuis liv, og de ting man dog ved med sikkerhed, vil aldrig kunne 
støbes sammen til en total helhed. 

Billede af Mikao Usui

Jeg vil her fortælle om de ting, der er verificeret om Usui's liv. Det er 
tekst frit oversat til dansk fra www.reiki.net.au, som er en australsk 
hjemmeside, der hænger sammen med Reikiorganisationen Shibumi, 
startet af Reikimestrene Bronwen og Frans Stienne, fra The 
International House of Reiki. 

De enkleste oplysninger er fra Usui's mindesten. Den tekst blev 
skrevet blot et år efter hans død. Det siges dog, at de studerende som 
skrev det, ikke har haft talt med Usui's egen familie, og at dette måske 
havde været relevant for mindesmærket.

Inkluderet her er et historisk kik på Usui's liv og en oversættelse af 
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mindestenen, der kan findes i Tokyo. Oversættelsen til engelsk fra 
japansk, er skrevet af Reiki Mester Inamoto Hyakuten. Og er oversat 
til dansk fra engelsk af Catrine Jyde Berthelsen, som er en af mine 
Reikielever.

Usui Mikao (1865 - 1926)

Usui blev født d. 15 august 1865 i landsbyen Tanai (nu kaldet Miyana 
CHO) i Yamagata. Han var født ind i en højtstående Samurai familie.

Usui studerede som barn i et Tendai kloster. (I vesten er der mange der 
tror han var kristen, men kristendommen var rent faktisk forbudt i 
Japan på det tidspunkt Usui blev født. Hawayo Takata (er Mesteren 
der indførte Reiki til vesten)brugte historien om Usui som kristen, 
pga. den stemning der var mellem Japan og USA under og efter Anden 
Verdenskrig).

Siden en meget ung alder, studerede Usui kampsport og fik de højeste 
færdigheder. 

På hans mindesten står der bl.a., at han rejste meget og studerede både 
historiebøger, medicinske bøger, buddhistiske og kristne skrifter og 
var velbevandret i psykologi, taoisme og selv i kunsten med magi, 
besværgelser og fysiognomi.
Der står også, at han overgik sine medmennesker i hårdt arbejde og 
indsats.  

Usui skrev derudover også poesi, digte kaldet waka på japansk.

Healing ved håndspålæggelse, var allerede populært i Japan ved 
århundredeskiftet. Eguchi Toshihiro, som var ven og studerende hos 
Usui i 1920'erne oprettede Tenohira Ryoji Kenkyu kai (Hand Healing 
Research Center).

Usui var aldrig uddannet læge, men blev lægmand Tendai Præst kaldet 
zaike, ifølge Suzuki san's elever. Dette betød, at han kunne blive 
hjemme sammen med familien, uden at skulle bruge tid i et tempel, 
som det normalt er forventet af en præst.
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