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Helende 
handen

HOOFDLIJN: 

Iedereen die bereid is intuïtie, 
aandacht en een vastomlijnd 
protocol te volgen, kan leren 
om het zelfgenezend vermogen 
aan te zetten met ‘helende 
handen’. Zowel behandelaar 
als behandelde bevordert de 
gezondheid aanwijsbaar met 
zorgvuldig uitgevoerde reiki, 
Therapeutic Touch of Quantum 
Touch. Het aanleren van zo’n 
techniek is een waardevolle 
aanvulling bij medisch 
professionelen.

Door Yoeke Nagel

Yoeke Nagel is schrijfcoach, trainer en freelance journalist met 
een bijzondere belangstelling voor complementaire geneeswijzen, 
zingeving en verrassende uitingen van levenslust. 
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E
en chirurg, die opgeleid was in reiki, ontdekte 
dat zijn patiënten rustiger onder narcose te bren-
gen waren als hij hun hand vasthield terwijl het 
narcosemiddel werd toegediend.[2] Slechthoren-
den verstaan soms gemakkelijker een stem als 
de spreker hen aanraakt. Baby’s, kinderen, die-

ren, ouderen met dementie, reageren over het algemeen heel 
goed op een aandachtige aanraking. 

Toña Wong Chung, docente energetische geneeswijzen 
aan Healing Space, het instituut voor holistische energetische 
ontwikkeling in Bussum, kent alledaagse voorbeelden genoeg 
van helende handen. Vanuit haar opleidingsinstituut ziet ze 
veel (para)medisch geschoolden maar ook mensen zonder 
enige medische achtergrond zich bekwamen in energetisch 
werk met de eigen handen als gereedschap. Gereedschap dat 
zeer gericht en effectief genezingsprocessen ondersteunt.

Toña: ‘Je hebt al direct veel extra’s te bieden als je je 
bekwaamt in een van de vele technieken die tegenwoordig 
beschikbaar zijn voor iedereen. Er is geen jarenlange studie 
voor nodig: wie bereid is intuïtie en protocol te gebruiken kan 
het leren. Volg een cursus Therapeutic Touch, reiki, Quantum 
Healing of een andere benadering, en je hebt letterlijk iets in 
handen waarmee je veilig en effectief rust kunt bieden bij pijn, 
stress, slapeloosheid. Je zet het zelfgenezend vermogen ‘aan’ 
bij de mensen die je behandelt. Je hoeft er bovendien zelf geen 
inspanning voor te verrichten: de essentie van helende han-
den inzetten, is dat je je afstemt op degene die je behandelt 

en je openstelt voor wat er aan geneeskracht kan stromen. Je 
blijft zelf ontspannen, je hoeft er niks van te vinden, je hoeft 
geen verhalen te maken over wat je doet, denkt of ziet. Je hebt 
een protocol geleerd en dat volg je. En welk protocol dat dan 
ook is, dat volgen maakt het gemakkelijker om er niet met je 
gedachten tussen te gaan zitten maar gewoon je handen het 
werk laten doen.
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een protocol volgen maakt het 
gemakkelijker om er niet met je 
gedachten tussen te gaan zitten 
maar gewoon je handen het  
werk laten doen

Reiki, Therapeutic Touch en Quantum Touch zijn drie van de tientallen werkwijzen 
waarbij energie wordt doorgegeven vanuit de handen van de behandelaar. Veel van 

deze werkwijzen maken gebruik van gedetailleerde protocollen waarbij de behandelaar 
de eigen handen soms op, soms boven het lichaam beweegt, soms ook op een paar 

meter of zelfs kilometers afstand. Helen met de handen is mogelijk voor iedereen die 
deze protocollen volgt. Door de behandeling te geven en af te stemmen op de ontvanger 
blijkt de frequentie van de energie die uit de handen komt zich bovendien vanzelf aan te 

passen bij wat op die plek van het lichaam het meeste effect heeft.[1] 

Toña Wong Chung
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Tot twintig, dertig jaar geleden was de genezende kracht 
van handen nog omgeven met een zweem van magie. Er 
waren zeer begaafde handopleggers en magnetiseurs die 
talent hadden voor deze vorm van energetisch werk. Denk 
aan Gerard Croiset, heel getalenteerd, maar ongetraind. Hij 
ging zelf uiteindelijk kapot aan zijn talent omdat hij nooit had 
geleerd hoe hij veilig kon werken met universeel beschik-
bare energie in plaats van zijn eigen energie. Het succes van 
energetische behandelingen maakt het ook werkelijk steeds 
moeilijker om het ego niet naar voren te schuiven – en juist 
dat ego staat in de weg dat er gebeurt wat er kan gebeuren. Ik 
zie het bij de opleiding ook gebeuren: als we net reiki kennen 
hebben we nog bescheidenheid. Maar als we zien hoeveel we 
kunnen bereiken met een paar behandelingen, dan wordt dat 
moeilijker. 

Vooral artsen die reiki komen leren hebben het lastig. Zij 
denken heel ingewikkeld, dat hebben ze geleerd bij hun oplei-
ding. Ze moeten teruggebracht worden naar het niet-hande-
len, naar afstemmen op de energie en beschikbaar zijn. ‘Hol-
ding the space’ terwijl je zelf in overgave staat. Mensen die 
van nature veel waarnemen van anderen, beelden doorkrijgen 
of aura’s zien, die kunnen het ook lastig hebben met die neu-
trale manier van werken. Ik leer ze direct af om verhalen te 
vertellen over wat ze gevoeld of gezien hebben. Werken met je 
handen betekent niet meer dan dat. Goede gronding, rust zijn 
en je protocol volgen.’

Zo is er, in de visie van Toña, in essentie geen wezenlijk ver-
schil tussen de verschillende werkwijzen. Bij het uitvoeren 
van de handelingen is geen ander gereedschap betrokken 
dan de handen van de behandelaar, al zijn er onderling wel 
accentverschillen. Quantum Touch werkt nadrukkelijk ook 
met ademhaling en noemt de behandelde, niet de behande-
laar de ‘healer’. Therapeutic Touch wordt als verpleegkundige 
interventie graag in de zorg toegepast. De handen werken in 
het energieveld, niet op de huid van de behandelde, wat extra 
fijn is bij doorligwonden of brandwonden. Bij reiki worden de 
handen wel op het lichaam gelegd, op twee plekken tegelijk, 
maar kan ook, net als de andere technieken, op afstand wor-
den gegeven. Bovendien bevat reiki verschillende niveaus van 
beoefening en vinden er inwijdingen plaats waarbij de reikibe-
oefenaar beschermd wordt om te werken met energie en de 
communicatie hersteld wordt met de eigen matrix. 

Elk organisme heeft een eigen matrix. Zoals een rozen-
zaadje weet dat het een roos wordt, weet een beukennootje 
dat het een beukenboom wordt doordat er voortdurende 
communicatie is tussen het zaadje en de omgevende matrix. 

Wij mensen hebben dat ook, maar veel mensen communice-
ren daar niet meer mee, waardoor we vaak niet meer weten 
wie we in wezen zijn en hoe we ons zouden moeten ontwik-
kelen.

Wezenlijk is dat alle healingtechnieken ervan uitgaan dat 
de mens in principe gezond is, maar door blokkades of weer-
standen in het energiesysteem ziek kan worden. De kunst van 
genezen met de handen is dan ook het verzachten of opheffen 
van die weerstand zodat het zelfgenezend vermogen van de 
mens aan de slag kan. ‘In vrijwel alle oudere culturen bestaat 
er een woord voor de energie die daarbij komt kijken. Chi 
(China), Ki (Japan), Prana (India), Mana (Hawaii), Kundalini 
(India), Levenskracht. Onze westerse visie op ziekte is nog 
maar heel jong en ontstond bij de ontdekking van de cel. Toen 
ging iedereen vooral kijken naar celniveau en vergat dat elke 
cel onderdeel is van het geheel, dat het niet mogelijk is om 
een enkele cel te behandelen. Met de recente ontdekking van 
integrines, eiwitstructuren die zich zowel in de cel als op het 
celoppervlak bevinden en daarmee een heel communicatie-
netwerk verzorgen door het hele lichaam, is het idee ontstaan 
van de ‘living matrix’.[1] Gezond weefsel, een gezond intersti-
tium, is bepalend voor algemeen herstel. Wat binnen een cel 
gebeurt, gebeurt ook daarbuiten. En wat je aan rust kunt bren-
gen met je handen op het lichaam, breng je ook aan rust in 
de organen en alle processen die in het lichaam plaatsvinden.’ 

Om het zelfgenezend vermogen ‘aan’ te zetten is het 
belangrijk om het lichaam te zien als eigen, als vriend die aan-
dacht vraagt voor plekken die verzwakt zijn. ‘In de klassieke 
westerse artsenpraktijk lijkt het uitgangspunt vaak dat je het 
lichaam vooral zo snel mogelijk met medicatie moet verlos-
sen van ongemak en pijn. Energetische geneeskunst leert ons 
juist om te luisteren naar de boodschap van het lichaam. Waar 
stuurt de pijn onze aandacht heen? Wat is daar te ontdek-
ken? Als je je bezighoudt met healing, energiegenezing, heb 
je vroeg of laat te maken met mensen die in reguliere trajec-
ten vastlopen en hunkeren naar werkelijk inzicht. Niets is zo 
erg als de gedachte dat een ziekte zomaar uit de lucht kwam  
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werken met je handen betekent 
goede gronding, rust zijn en je 
protocol volgen
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vallen. Of dat het, nog erger, je eigen schuld zou zijn omdat je 
iets niet goed hebt gedaan. Met liefde en aandacht kijken, voe-
len, weerstand verzachten en energie laten stromen, daarbij 
kun je van dienst zijn als healer. Met niets meer dan een effec-
tief geoefend protocol, je handen, vertrouwen en overgave. 
Daar is geen uitgebreide meerjarige opleiding voor nodig: een 
korte intensieve training volstaat en is daarmee toegankelijk 
(aanvullend) paramedisch gereedschap. En dat kun je ook 
bieden naast een reguliere behandeling.’ 

Een techniek voor healing met je handen in de vingers krij-
gen helpt niet alleen de mensen die je behandelt. ‘Als je ervan 
uitgaat dat je werkt met universele energie, weet je dat dat 
uit het Veld[3] komt waar jij deel van uitmaakt, net zo goed als 
degene die je behandelt. Je zet, met elke behandeling, ook je 
eigen bewustzijn aan. Met elke betere doorstroming van chi, 
stroomt de levensenergie ook beter in de omgeving van wat of 
wie je behandelt. Je hoeft niet te weten hoe dan, of tot waar, 
maar je draagt bij aan het hele veld, het hele systeem waar 
je in werkt. Ik ben er zelf comfortabel mee om te weten dat 
het niet makkelijk uit te leggen is. Ik weet dat het werkt. Om 
dat te kunnen onderbouwen doen we sinds 2017 systematisch 
onderzoek naar het effect van vier wekelijkse reikibehandelin-
gen bij willekeurige aandoeningen. De resultaten hiervan moe-
ten nog geanalyseerd worden.’ a 

Contra-indicaties
In een klein aantal gevallen is het aan te bevelen om 
wat extra voorzichtigheid in acht te nemen voordat er 
energetisch wordt behandeld:
-  Als er weerstand is tegen helende handen, 

bijvoorbeeld vanuit een specifieke overtuiging, kan 
wat meer uitleg over wat je doet toch vaak veel ruimte 
geven voor een energetische behandeling.

-  Bij gebruik van psychofarmaceutica is werken 
in het energieveld soms lastig omdat de 
afstemmingssignalen gedempt worden. Toch kan 
goedgeplande reiki ook helpen om meer rust te krijgen 
en zelfs bij afbouw van medicatie.

-  Bij wilsonbekwamen, mensen met dementie, 
jonge kinderen of comapatiënten is nadrukkelijke 
toestemming voor energetische behandeling 
soms niet mogelijk. Dan is het belangrijk dat er 
tenminste een persoon in de directe omgeving van de 
behandelde is, die de behandeling ondersteunt. 

-  Als je een breuk behandelt waarvan je niet zeker weet 
of die goed gezet is. Met energetische ondersteuning 
kan het lichaam soms zo radicaal op herstel inzetten, 
dat een bot samengroeit terwijl de stand ervan niet 
optimaal was.

-  Ben je zelf zo uitgeput dat je niet meer goed kunt 
gronden of centeren voordat je behandelt? Geef 
dan eerst jezelf een behandeling, of laat een andere 
getrainde heler dat voor je doen. Anders maak je de 
behandelde mogelijk moe of loop je zelf het risico dat 
je klachten overneemt.

Meer lezen:
Over de effectiviteit van bioveld-interventies 
publiceerde het Van Praag Instituut in 2018 een 
factsheet: https://www.therapeutictouch.nl/pdfjs/
web/viewer.html?file=pdf/factsheet_bioveld-
interventies_vpi_2018.pdf

Meer informatie: www.healingspace.nl 
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