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Voor de liefhebbers de geschiedenis van Reiki Shambhala MDH. 

Het originele verhaal van deze prachtige energieën uit ons waarneembare verleden. 

Dr. Mika .o Usui. 

 

7 februari 1802 tot 16 oktober 1883 (onofficiële data). 

 

 

 

 

Dr. Usui heeft zijn leven gewijd aan het leren van Oude leer. Zonder zijn discipline, en volhouding 

hadden we vandaag de dag geen Reiki gehad. Onze levens zijn verrijkt door zijn werk en liefde voor 

de mensheid. Zijn dedicatie, als een volgeling van het Licht, leeft door in ons spiritueel Reiki pad. 
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Het traditionele verhaal van Reiki volgens Dr. Usui. 

Tot 1982 was Reiki een mondelinge traditie en was er nog niks opgeschreven. De enige bron die 

we hebben kunnen vinden over de geschiedenis van Dr. Mikao Usui, en zijn herontdekking van 

Reiki, is van een tape-opname gemaakt door Mevr. Hawayo Takata in 1979 aan het einde van haar 

leven. Verdere pogingen van andere Reiki Masters om gegevens van Dr. Usui’s leven te 

achterhalen, zoals zijn reis naar Amerika, mislukten. Dit deed echter geen afbreuk aan het doel van 

Takata’s verhaal, die haar studenten inspireerde voor de liefde van Reiki en bewondering voor Dr. 

Usui en zijn zoektocht naar de waarheid. Vele van de principes van Reiki zullen gevonden worden 

binnen dit verhaal. Lees dit verhaal met je eigen onderscheidingsvermogen, vanuit het hart, als een 

inspiratie voor je eigen innerlijke zoektocht. 

Het verhaal van Dr. Usui begint aan het eind van 1800, volgens Takata. Dr. Usui is dan rector van 

de Doshisha Universiteit in Kyoto, Japan. Takata beweerde dat Dr. Usui een christelijke predikant 

was, maar het is meer waarschijnlijk dat Dr. Usui een Boeddhistische monnik was. Na de tweede 

wereldoorlog zou het beter uitkomen dat Dr. Usui als christelijke predikant te boek stond, dit was 

meer geaccepteerd in het Westen. Het verhaal gaat verder dat een van zijn studenten aan Dr. Usui 

vroeg om zijn helende vermogens te laten zien zoals Jezus ook had gedaan, door middel van 

handoplegging en de woorden: ‘ik vertel u de waarheid, want een ieder die gelooft in mij kan 

dezelfde wonderen doen die ik doe, en zelfs groter dan dat’. (Johannes 14 vers 12). 

Maar Dr. Usui moest toegeven dat ondanks zijn grote geloof hij niet in staat was om enig helend 

vermogen te laten zien, omdat hij dit nog niet had geleerd. Dr. Usui’s studenten antwoorden hem, 

dat ondanks zij veel respect hadden voor hem, zij niet zijn blinde vertrouwen deelden, noch dat zij 

dat wensten. Door dit gegeven nam Dr. Usui onmiddellijk ontslag zowel van zijn predikantschap als 

zijn werk op de universiteit en ging, zonder woede, op zoek om de antwoorden te vinden op zijn 

vragen. 

Hij begon zijn zoektocht in Amerika, waar het verhaal gaat dat hij op de universiteit van Chicago 

was ingeschreven als filosofiestudent. Dit verhaal kan echter niet achterhaald worden omdat er 

geen schriftelijk bewijsmateriaal is dat Dr. Usui daadwerkelijk aanwezig is geweest. Aangezien Dr. 

Usui nu toch op de Universiteit was had hij ook de gelegenheid om Hindoeïsme, Zoroastrianisme en 

Boeddhisme te studeren. Het was gedurende de laatste studie dat hij een passage vond dat 

Boeddha ook helende vermogens had in de handen en dat hij deze heeft doorgegeven aan zijn 

volgelingen. 

Na 7 jaar in Amerika te hebben gestudeerd besluit Dr. Usui weer naar Kyoto, Japan, te gaan om 

verder te zoeken naar de Boeddhistische aantekeningen van genezing. De rest van het verhaal is 

nu meer historisch onderbouwd dan in het begin. Dr. Usui bezocht ieder klooster in Kyoto en bracht 

uiteindelijk 3 jaar door in een Zenklooster. Hier ervoer hij dat de monniken zich bewust waren van 

de healings volgens Boeddha. Door het lezen van de Sutra’s leerden zij zich te concentreren op het 

helen van hun spirituele lichaam of  leven en niet het fysieke. Zij voelden dat de kennis van de 

fysieke genezing hen door meditatie duidelijk zou worden als zij verlicht zouden raken. Dr. Usui ging 

verder met zijn zoektocht en leerde uiteindelijk ook de Chinese en de Sanskriet taal. Dit was nodig 

omdat Boeddha uit een Hindoetraditie komt, en nu kon hij de Sutra’s zelf lezen in de oorspronkelijke 

taal en vorm. Uiteindelijk vond Dr. Usui, in een oude Indiase Sutra geschreven in Sanskriet, een 

eenvoudige formule waar hij al zo lang naar op zoek was. Nu wist hij dat hij de formule moest testen 

en ook zichzelf aan een test onderwerpen door aanhoudende meditatie. 

Dr. Usui besloot dat hij 21 dagen naar de berg Koriyama vlakbij Kyoto zou gaan. Dit is een plaats 

waar mensen vaak heengingen voor vasten en meditatie. Hij nam geen eten mee en ging onder 

een dennenboom zitten, vlakbij een beekje. Hij had een stapeltje van 21 steentjes naast zich gelegd 
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om de dagen bij te houden. Hij hoopte op een openbaring maar wist niet wat hem te wachten stond. 

Hij had vertrouwen nodig. 

21 dagen lang gebeurde er niets bijzonders. Toen hij echter op de ochtend van de 21e dag, bij het 

aanbreken van de dageraad, zijn ogen opende zag hij een smal flikkerend lichtje, lijkend op een 

kaarsvlam. Het licht kwam echter in zijn richting en ondanks zijn angst realiseerde hij dat dit de test 

was. Hij ontspande en bleef stevig zitten met zijn ogen wijd open, zijn angst toekijkend. Het licht 

kwam steeds dichterbij en raakte hem tussen zijn ogen en Dr. Usui viel. Hij verloor het bewustzijn 

en zijn laatste gedachten waren: ‘Ik heb contact gemaakt!’ 

Toen Dr. Usui weer bijkwam was het licht verdwenen en inmiddels kwam de zon al op. Toen hij 

naar rechts keek zag hij plotseling miljoenen en miljoenen regenboogkleurige bubbels, gevolgd door 

een lichtflits van 7 kleuren, met o.a. blauw, lavendel, roze en geel. Aan het eind van dit alles zag hij, 

alsof hij naar een tv scherm keek, alle letters van de Sanskriet formule die hij had gevonden en 

bestudeerd. De formule was in goud alsof het wilde zeggen: ‘herinner, herinner!’. Hierna ging hij op 

deze letters mediteren. Dit was de eerste van de vier wonderen die hij die dag zou ervaren. 

Toen hij op een gegeven moment klaar was met mediteren stond hij op. Hij voelde zich fit en 

gezond ondanks het lange vasten. Hij wandelde terug naar Kyoto, een wandeling van toch zeker 40 

kilometer. Op deze terugweg echter stootte Dr. Usui zijn teen, tot bloedens toe. Hij hield zijn teen in 

beide handen totdat de pijn wegebde. Het bloeden was gestopt en ook de kleur van de teen was 

weer normaal. ‘Dit’ zei hij ‘is het tweede wonder!’. En hij ging weer verder bergafwaarts. Op een 

gegeven moment kwam hij een man tegen langs de weg die eten verkocht uit een houtskooloven. 

Dr. Usui bestelde gelijk een groot ontbijt. Maar de oude man zag de lengte van Dr. Usui’s 

baardgroei en realiseerde zich dat Dr. Usui lang op de berg moest zijn geweest. Daarom 

waarschuwde hij hem dat hij niet zo’n groot ontbijt moest eten om geen last te krijgen van zijn buik, 

als hij ineens weer veel zou gaan eten. Dr. Usui verzekerde de oude man dat dit eten precies was 

wat hij nu nodig had en dat hij dit prima zou verdragen. Terwijl Dr. Usui enige tijd wachtte totdat het 

eten klaar was, kwam de kleindochter van de oude man naar hem toe. Ze bracht kopjes, stokjes en 

thee. Dr. Usui zag dat haar gezicht was gezwollen en dat ze in tranen was. De afgelopen drie 

dagen had ze ondraagbare kiespijn gehad. De dichtstbijzijnde tandarts was 27 kilometer verderop. 

Nu legde Dr. Usui zijn handen over de pijnlijke kies en voor ze het wist was de pijn weg. ‘Dit is geen 

gewone monnik, dit is een tovenaar!’ riep de kleindochter opgelucht uit. Dit was het derde wonder 

van die dag. De oude man was zo dankbaar dat Dr. Usui het eten niet hoefde te betalen. Er was 

een uitwisseling voor de ontvangen genezing. Zoals Dr. Usui had voorspeld had hij geen last van 

zijn enorme maaltijd en dit was het vierde wonder. 

Weer terug in het klooster hoorde hij dat een wat oudere monnik op bed lag met ernstige artritis. Hij 

ging bij de oude monnik langs en ging op het bed zitten terwijl zijn handen op de dekens rustten. Hij 

vertelde over de successen die hij had gehad met zijn experiment. Hij bleef tot laat in de avond en 

toen Dr. Usui wilde weggaan vertelde de monnik dat al zijn pijn weg was en dat hij zich weer heel 

energiek voelde. 

Dr. Usui besloot een healingpraktijk te starten voor diegenen die dit het meest nodig hadden, nl. de 

bewoners van de sloppenwijk in Kyoto, waar hij 7 jaar verbleef. Hij ging de sloppenwijk in en 

vermomde zich als een marktkoopman met twee manden vol groenten. Het duurde niet lang 

voordat de bedelaars hem vonden en hem van al zijn bezittingen en kleding beroofden. Hij bleef 

met vodden over. Het is interessant om te noemen dat Takata dit ziet als zijn initiatie, omdat 

symbolisch zijn oude leven werd afgenomen en vervangen werd door iets nieuws.  

Dr. Usui echter maakte een deal met het hoofd van de bedelaars. Hij zou in ruil voor 3 maaltijden 

per dag en een slaapplaats evenals de hele dag werken, van zonsopgang tot zonsondergang. Zijn 
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werk zou bestaan uit genezing van een ieder die tot hem werd gebracht. Het maakte niet uit wat 

voor ziekte het was, tuberculose of lepra. Toen hem werd gevraagd of hij niet bang was om in 

aanraking met deze mensen te komen vanwege het besmettingsgevaar antwoordde hij: ‘nee hoor, 

ik ben niet bang, ik ben een healer.’ 

Volgens Takata begon Dr. Usui te werken met de oorzaak en het gevolg van de ziekten. Het viel Dr. 
Usui op dat jonge mensen sneller beter werden en dat, hoe ouder de persoon was, hoe dieper de 
ziekte zat. Het duurde dan vele dagen of maanden voordat genezing plaatsvond. Het blijkt dat Dr. 
Usui toen al doorhad dat ziekte ontstaat uit een opeenstapeling van ervaringen uit het verleden en 
emoties. Vele mensen werden naar het Zenklooster gebracht om een nieuw leven te beginnen en 
ook een andere baan. Ondanks deze positieve verandering kwamen vaak de mensen weer terug in 
de sloppenwijk en in het lege leven dat ze voorheen leidden. Toen Dr. Usui met deze mensen ging 
praten en zag dat deze mensen toch liever terugkeerden naar waar ze vandaan kwamen, stortte hij 
in en huilde hij als een kind. Hij vond de bedelaars inhalig en dat ze alle tijd wilden en niks 
teruggaven uit dankbaarheid. 
 
Zelfs Takata overwoog niet dat Dr. Usui succesvol was in zijn missie om de zieken te genezen. De 

monniken toonden medeleven door de genezing van het spirituele lichaam, maar verwaarloosden 

het fysieke lichaam. Dr. Usui daarentegen had zich gefocust op het genezen van het fysieke 

lichaam. Uiteindelijk realiseerde Dr. Usui dat, als hij allebei de lichamen zowel spiritueel als fysiek, 

zou kunnen helen het effect blijvend zou zijn. Vanaf dit moment werden de 5 Reiki regels geboren:  

- Vandaag zal ik vertrouwen hebben 
- Vandaag zal ik eerlijk werk leveren 
- Vandaag zal ik mijn gezegendheid accepteren 
- Vandaag zal ik vrede kennen 
- Vandaag zal ik alles wat leeft respecteren. 

 

Dr. Usui was een man van volharding, kracht en moed. Hij leerde zijn lessen en weigerde om 

verslagen te worden. Hij maakte een pelgrimstocht door Japan terwijl hij met een fakkel liep die de 

hele dag brandde. Als mensen vragen stelden over zijn ‘vreemde’ gedrag zei hij: ‘ik ben op zoek 

naar mensen die dit Licht nodig hebben, om het Licht in hun hart te kunnen ontwaken, hun 

zwaarmoedigheid weg te nemen, om hun karakter, geest en lichaam schoon te maken. Als je hier 

meer over wilt weten kom dan naar de kerk. ‘ 

En zo verspreidde Dr. Usui de herontdekking van de Reiki naar iedereen die er naar wilde luisteren. 

In Japan werden 16-18 Reiki masters ingewijd, dit getal is afhankelijk van welke bron er gebruikt 

wordt. Een van deze masters was Dr. Chujiro Hayashi, een gepensioneerde militair, die tot Dr. 

Usui’s dood bij hem was. Een van Hayashi’s studenten was Takata die ervoor zorgde dat Reiki 

vanuit Japan naar de rest van de wereld werd overgebracht. 
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Waar komt Shambhala vandaan! 

Het volgende hebben wij ontvangen van een speciale begeleider, Shambhala dateert uit de tijd van  

Lemuria. Als wij ons verbinden met die tijd voelen we dat Lemuria duidelijk in een pre-val trilling 

vertoeft. Dat wil zeggen dat de verbinding met het goddelijke alom aanwezig is en dat er zeer 

weinig dualiteit of verval energie aanwezig is. Het grootste gedeelte van de wezens in Lemuria zijn 

goddelijke scheppers in eenheid, samenwerkend en plannen smedend om de aarde een 

spectaculaire reis te laten beleven en ervaren.  

We vertoeven daar maar kort want het wordt echt interessant voor de mens als we een sprong 

voorwaarts maken naar Atlantis. Het is in deze tijdlijn dat we een duidelijk eerste verschil voelen. Er 

zijn twee verschillende stromingen of trillingsfrequenties. De ene stroming heeft een duidelijk doel 

om de mensheid in zijn macht te krijgen en houden, de andere stroming heeft een voelbaar hogere 

trilling en zoals wij het voelen zijn het de meesters die over zijn gebleven van Lemuria. Hun doel is 

heel duidelijk, ze willen de mensheid weer herenigen in eenheid en goddelijkheid. Als wij 

observeren wat er daar gebeurde, zien we heel duidelijk dat de meesters duidelijk in de minderheid 

zijn. Een speciaal wezen dat we herkennen van Lemuria draagt de naam “Germain”. Al kende deze 

groep meesters geen leiders, want zij functioneerden in absolute eenheid, lijkt Germain naar voren 

te stappen om het woord te voeren met een passie die ongeëvenaard is voor de menselijke 

evolutie. 

In de tijd van Atlantis hebben deze meesters 22 zeer krachtig geometrische vormen/symbolen  

geïntroduceerd met het doel om de menselijke trillingsfrequentie van die tijd te verhogen. Na 

verloop van tijd merkten deze meesters en Germain op dat de priesters en de koninklijkheden niet 

alleen in de meerderheid waren, maar eveneens grote invloed hadden op het volk. De priesters en 

koninklijkheden bezaten ook geheimen uit Lemuria die zij gebruikten juist om de massa’s te 

manipuleren, te onderwerpen aan hun wil en feitelijk als slaven aan zich te binden.  

Het is hen dusdanig gelukt dat het uiteindelijk de val van Atlantis teweegbracht.  

( * Zie einde tekst voor meer informatie die betrekking heeft tot het heden.) 

De meesters en Germain hadden dit op tijd ingezien en zij verlieten Atlantis vlak voor de val. Zij 

spraken met zijn allen af dat hun werk/doel voortgezet zou worden en zij verspreiden zich 

uiteindelijk over verschillende werelddelen. Om maar een aantal plaatsen te noemen, Tibet, de 

Himalaya, delen van Rusland, Afrika, Mt shasta. Een groep heeft zelfs gekozen vanuit de inner- 

aarde hun werk voort te zetten. 

In de geschiedenis van de mens is de invloed van Germain duidelijk terug te vinden. Hij is namelijk 

verschillende malen afgedaald in zijn energie om te kunnen incarneren in een menselijk lichaam 

hier op aarde. Elke incarnatie heeft hij cadeautjes voor de mensheid achtergelaten al werden zij niet 

altijd als zodanig herkend. 

Zijn grootste en meest bekende invloed voor de evolutie sprong van de mensheid en de aarde was 

zijn verbinding, rond de helft van de negentiende eeuw, met Dr. Usui. Uiteindelijk zou dit bekend 

worden als Reiki. Vanaf het moment dat Reiki steeds meer bekendheid kreeg gedurende de laatste 

anderhalf eeuw, is duidelijk te zien dat er een verschuiving in het collectieve bewustzijn van de 

mensheid plaats heeft gevonden. 

Dat snelle verhoging in het menselijke collectieve bewustzijn resulteerde in de vraag naar een 

verhoging en expansie van Reiki. Toen verscheen Germain met wat wij in onze geschiedenis 

kennen als Shambala MDH. Een prachtige energie en de verhoging van de trillingsfrequentie is 

duidelijk te voelen. Als men dit leest, zonder oordeel en zich open stelt naar de waarheid kan je 

duidelijk voelen dat Reiki niet minder krachtig is, het is namelijk gewoon anders. Reiki is meer een 
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aardse energie, terwijl Shambala MDH, zoals de naam luidt, meer een Multi Dimensioneel Heling 

energie is. Een evolutionaire sprong in het collectieve bewustzijn is duidelijk merkbaar. 

Een nog duidelijkere aanwijzing dat het NU razendsnel gaat met de collectieve menselijke evolutie 

is zichtbaar als we kijken naar de periode dat Germain Shambala MDH doorgaf in 1996. In een zeer 

korte tijdsbestek is dit wereldwijd geëxplodeerd en verspreid. 

Germain en de meesters zijn erg verheugd met deze snelle expansie en wilden na circa tien jaar de 

volgende sprong aanbieden aan de wereld. De wereld en het collectieve bewustzijn zijn steeds 

meer bereid om een hoger trillende waarheid te accepteren en de eigen goddelijkheid te 

herinneren/ervaren. De volgende evolutie sprong ontving de naam “Shambhala Eenheid”, en geeft 

duidelijk aan hoe de stappen te ondernemen om juist dit doel te bereiken, namelijk 

Eenheid/goddelijkheid voor allen. 

 

Heb je de vergelijking kunnen voelen met heden vandaag? 

Het symbool hiernaast is bekend van wat wij kennen als de 

illuminatie. De personen aan de top van deze groep zijn 

zielssplinters van dezelfde priesters die de bewindvoerders 

waren in Atlantis. Zij zijn het die de afscheiding van de piek 

van de piramide teweeg gebracht hebben. Doch onze wereld 

is dusdanig verschillend met Atlantis dat door de technologie 

(internet o.a.) zij nu geen kans van slagen hebben. De mensen 

worden steeds bewuster. Hun escapades zal resulteren in hun 

val en het maken van de evolutie sprong van het collectieve 

bewustzijn van de mens.  

Bovenstaande is zoals we gewend zijn om onze geschiedenis te beschrijven, doch gedurende het 

bestuderen en integreren van de SE materialen lees je dat wij een nieuwe visie hebben ontvangen 

omtrent verleden, heden, en toekomst. Dit hebben we splinters genoemd waardoor een andere 

visie op tijd ontstaat, vorige levens etc. Doch voor dit document hebben we besloten in 

geschiedenisstijl te schrijven en gedurende de Shambhala-reis ontdek je dat verleden, heden en 

toekomst, samen wordt gebracht in het NU-moment. 

Voetnote: 

Wat we zien hier op aarde is, dat zodra het menselijke ego en ego belangen de overhand krijgen,  

de belangen van het collectieve bewustzijn helaas minder belangrijk worden. Dit zien we in de 

overkoepelende organen i.e. Alliance en of Foundation. Vaak zien we hoe de energie uitwisseling 

onbereikbaar word voor velen, of men claimt dat het originele materiaal niet meer geldig is en dat er 

iets nieuws gevolgd moet worden wat vele malen duurder is. 

Zolang wij deze lichamelijk aardse verbinding hebben zullen wij Shambhala Eenheid in eigen 

beheer houden, zonder stichting, Alliance of foundation, om deze prachtige energieën te 

beschermen tegen het uit balans zijnde menselijke ego. 
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