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Welkom, en wat super
dat je mij e-book hebt
gedownload! Jij bent hier
omdat je wil weten of
jouw superpower
energiewerk is. Ik heb dit
e-book geschreven om
jou bewust te maken van
de potentie die je hebt.
Energie hoort bij de
mens. Sterker nog, ik
geloof dat iedereen het
eigenlijk al een
energiewerker is. En jij
weet dit vast ook al, want
anders was je dit boek nu
niet aan het lezen. 

Je ‘voelt’ de energie in
een ruimte
Je weet hoe het met
een geliefde gaat met
één blik op hun gezicht
Je hebt een grenzeloos
vertrouwen in je
lichaam 

Jij vóelt dat je meer kunt.
Je bent gevoelig, je
ervaart dingen en je
‘ontvangt’ informatie,
intuitief. En je bent super
nieuwsgierig wat dit jou
kan brengen!

Herken jij het volgende
dingen? 

"Energiewerk
staat los van
talent en is te
leren uit motivatie
en bereidheid te
oefenen"
L I L L Y  V A N  V I E G E N

en weet dat je in staat bent om

je lichaam te ondersteunen

van binneuit

Je weet dat dingen gebeuren

met een reden

http://www.lillyvanviegen.com/
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Wij mensen werken met onze handen. We verbinden

met onze handen. We uiten onszelf door onze handen te

gebruiken. Deze zelfde handen zijn de brug tussen onze

innerlijke energiewerker en de energie om ons heen. In

dit ebook leer ik je hoe je met jouw handen, intuïtie en

ervaring je innerlijke energiewerker kunt ontgrendelen.

Ik hoop je te leren dat energiewerk losstaat van talent

maar juist alleen gaat over bereidheid en trainen.

Energiewerk is intuïtie. Het is weten zonder zintuiglijke

input, zonder ratio of verklaring. Het is weten zonder

bewijs. In onze maatschappij en door het leren op school

zijn we meestal getraind in niet-geloven zonder bewijs.

Onze ratio heeft een vorm van bewijs nodig, anders

kunnen we niet redelijkerwijs toegeven dat iets dat we

voelen ook echt waar is. Voelen = niet-weten. Dat is wat

we geleerd hebben althans.

In mijn ervaring is het omgekeerde waar in energiewerk.

Energiesystemen praten met elkaar als je een

energiebehandeling zoals Reiki geeft. Maar voor hier

dieper in te duiken doen we eerst een stapje terug. Wat

is energie eigenlijk? Mijn natuurkunde leraar vertelde

me ooit in de derde klas van de Middelbare school dat

energie alles is dat je niet kunt zien, maar een effect

heeft in de zichtbare 3D-wereld. Neem bijvoorbeeld

elektriciteit. Je kunt het niet zien stromen met het blote

oog, maar het heeft een enorme impact op ons leven.

Als we onze vingers in het stopcontact steken in plaats

van onze telefoon oplader, dan zullen we dit effect

zeker aan den lijve ervaren! 

Hetzelfde geldt voor Reiki of andere vormen van

energiewerk. Als je leert om je af te stemmen op energie

dan is het er onmiskenbaar. Het is zelfs heel tastbaar en

praktisch. Maar hoe leer je om toegang te krijgen tot

energie? Laten we bij het begin beginnen. 

"Never trade your
wellbeing for
money or safety"
J A I  C .  S A L T ,
E L E M E N T A L  Y O G A
S C H O O L

http://www.lillyvanviegen.com/


WAAR IK
VOOR
STA

D E  G O U D E N  C O M B I N A T I E  V A N

Y O G A  E N  R E I K I

Mijn naam is Lilly van

Viegen. Ik ben 33 en

woon in Zeist, ben

getrouwd met Harold

en heb een zoontje. Ik

ben de eigenaar van

De Yogaschool

Utrecht, een plek

waar yoga, meditatie,

dans en Reiki samen-

komen. Ik ben yoga-

docent, yoga thera-

peut en Reiki Master

teacher. 

Met de combinatie

van yoga en energie-

werk stel ik mijn

cliënten in staat om

diep te voelen wat de

oorsprong is van de

probleemvraag. Is het

lichamelijk, emo-

tioneel of energe-

tisch? Vaak een

combinatie van

allemaal en in dat

geval kom je er niet

met alleen lichaams-

gerichte therapie.

Met een Reiki

behandeling kom je

weer in contact met

je lichaam en ervaar

je letterlijk opnieuw

de blokkades voordat

je ze kunt opheffen.

W A A R  I K  V O O R  S T A  -  W I E  I S  L I L L Y ? www.lillyvanviegen.com   |    4
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Je lichaam heeft je eeuwig lief, het doet ieder moment
haar uiterste best om jou te ondersteunen. Dat is echt
een wonder! Het enige wat je kunt doen is een manier
vinden om goed te luisteren en de taal van je lichaam
leren verstaan. 

Reiki is wat mij betreft niet zweverig, maar spiritueel op
een aards niveau. Het brengt je meer belichaming, meer
lichaamsbewustzijn meer embodiment. Embodiment is
de weg naar een goede relatie met jezelf. Het is de
manier om liefde te leren koesteren voor de vermogens
van je lichaam en te zorgen voor jezelf. Het is de manier
om je grenzen te leren kennen en aan te geven. Dit is
mijn levenswerk.

In 2016 ben ik Reiki Master geworden en mijn ervaring
met energiewerk is alleen maar gegroeid. Ik ben ervan
overtuigd dat Reiki simpel is en energiewerk voor
iedereen bereikbaar. Door je bewust te worden van je
potentie creëer je meer bewustzijn. Hoe meer mensen
deze innerlijke kracht ontdekken, hoe gezonder ons
lichaam en geest zullen worden en dus hoe fijner onze
maatschappij zal zijn. Dat is mijn droom.

Hieronder zal ik de stappen beschrijven die er volgens
mij nodig zijn om in contact je komen met je eigen
potentie als energiewerker. Energiewerk is een
ambacht, het vergt oefening. Ik weet dat jij gemotiveerd
bent en dus heb ik er alle vertrouwen in dat jij een
succesvolle energiewerken zult worden. Let’s go!

http://www.lillyvanviegen.com/


lijke liefde. Weer

anderen refereren er

liever aan met God of

Allah. Het maakt

eigenlijk niet uit hoe

je deze bron van

levensenergie voor je

zien. Als energie-

werker met je een

kanaal tussen de

bron en je client (of

jezelf, als je jezelf een

behandeling geeft).

Je geeft dus niet

vanuit jezelf. Je bent

geen tovenaar met

speciale krachten, 

je weet enkel en

alleen hoe je je 

VERBINDING
MAKEN
MET DE
BRON

S T A P  1 :

Reiki geef je niet

vanuit jezelf maar

vanuit de bron.

Voordat je begint

met een behandeling

verbind je je eerst

aan de bron van

energie. Reiki

betekent letterlijke

vertaald ‘universele

levensenergie’. Het is

de energie die overal

om ons heen is, die

ons laat ademen, ons

laat groeien en ons

voedt. Sommigen

noemen het

bewustzijn, andere

pure onvoorwaarde-

S T A P  1 www.lillyvanviegen.com  |    6
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natuurlijke verbinding met de bron ‘aan’ kunt zetten. De
levensenergie stroomt via de bron, naar je kruinchakra
en via je hart en armen naar je handpalmen. Daar in het
centrum van je handpalmen zit een subchakra, ook wel
een knooppunt van energiepunten of meridianen
genoemd en via dat subchakra stroomt de energie
vervolgens naar buiten. 

In deze stap ga je oefenen met verbinding maken. Het
werkt het beste wanneer je dit vaker oefent. De één
lukt het al na een keer oefenen en voor de ander duurt
het een paar keer. Iedereen is in feite al verbonden met
de levengevende oerbron, het is soms alleen een beetje
ondergesneeuwd. Om je verbinding bewust te ervaren
en ‘aan’ of ‘uit’ te zetten moet je oefenen. Energiewerk
is praktisch werk en je leert het alleen met oefenen.
Hieronder volgt een stappenplan. Dus, ga er lekker voor
zitten of liggen en oefenen maar!

          Visualiseer hoe
jouw bron eruit ziet
Iedereen heeft een ander beeld bij de oerbron. De één ziet een stralende zon of een grote
ster. De ander ziet een figuur, een mens of een dier. Weer iemand anders ziet het hele
universum voor zich. Mijn bron ziet er altijd uit als een soort sterrenstelsel. Een ellipsvorm
met prachtige kleuren, ronddraaiend in een zweem van sterrenstof.

Ga ontspannen zitten of liggen en sluit je ogen. Zie voor je hoe jouw bron eruit ziet. Stel je
zoveel mogelijk details voor. Misschien beweegt het beeld, misschien verandert het soms. Ik
heb gemerkt dat het voor de meeste mensen helpt om in ieder geval een helder licht voor te
stellen.

Als jouw visuele vermogen niet je sterkste punt is, kan het helpen om in plaats van te
visualiseren een plaatje erbij te pakken van wat jij ziet als de bron. Het maakt trouwens
helemaal niet uit of je goed bent in visualiseren of niet. Iedereen heeft zijn talent en het
betekent niet dat je zonder visualisatie geen goede energiewerker zou zijn. Laat je niet
afleiden. 

http://www.lillyvanviegen.com/


          Verbind je
aan de Bron
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Nu je een idee hebt bij wat jij ziet als de
bron, kun je gaan oefenen met verbinden.
De volgende oefening is een visualisatie.
Als je minder visueel bent ingesteld kun
je naar de volgende paragraaf, daarin
vertel ik wat je tegen jezelf kunt zeggen
in plaats van voorstellen. Oefen het een
paar keer, zodat je weet wat jouw
voorkeur heeft. 

Met visualisatie
Sluit voor nu je ogen en breng je aandacht naar de bovenkant van je hoofd, je kruin.
Ontspan je gezichtsspieren en adem rustig in en uit
Vanaf je kruin visualiseer je een lichte, ragfijne zilveren draad die je langzaam omhoog
laat bewegen. Steeds hoger en hoger, door het plafond, door het huis, het dak steeds
verder omhoog groeit de draad. Heel licht en helder, door de lucht, steeds hoger vanaf
de aarde, door de dampkring, de atmosfeer, de ruimte in en nog verder omhoog helemaal
tot aan jouw bron. Je bent nu bij de bron. 

Je verbindt jouw draad aan de bron, aan het licht. Het kristal helder witte licht stroomt
nu omlaag over jouw draad. Dezelfde weg terug naar beneden. De energie stroomt over
de draad helemaal omlaag naar je kruin en bereikt zo je lichaam. Je bent verbonden. De
energie stroomt via de verbinding door je kruin naar binnen en naar je hartcentrum. Via
je hart stroomt het door de binnenkant van beide armen naar je handpalmen. Misschien
voel je het uit je handen stromen. Je kunt je handen tegen elkaar wrijven en voelen.
Herhaal deze oefening zo vaak mogelijk, totdat je het gevoel hebt dat de visualisatie niet
meer nodig is en je automatisch verbinding maakt.

http://www.lillyvanviegen.com/
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Met woorden
Ga lekker zitten, verzacht je ogen (ook al

lees je dit) en ontspan je gezicht, je

schouders en je handen. Je aandacht is

boven op je hoofd bij de kruin. Je

ontspant je kruin. Kijk naar het plaatje

van de bron of laat de bron verschijnen

voor je geestesoog. Zeg tegen jezelf: “ik

verbind mij aan de bron. Ik maak contact.

Mijn kruinchakra is open en ik ontvang

vanuit de bron de pure levensenergie.”

Laat nu de energie stromen vanuit de

bron naar je kruin. Via je hart stroomt het

door de binnenkant van beide armen

naar je handpalmen. 

Misschien voel je het uit je handen

stromen. Je kunt je handen tegen elkaar

wrijven en voelen. Herhaal deze oefening

zo vaak mogelijk, totdat je het gevoel

hebt dat de woorden niet meer nodig is

en je automatisch verbinding maakt.

Reiki geven begint bij verbinding maken. In een Reiki level 1 cursus start je met een

‘inwijding’. Dit is een ceremonie waarbij je wordt afgestemd op de Reiki energie, op de

oerbron. Dit afstemmen kun je zien als een ouderwetse radio tuner: je draait aan een

knop en de tuner zoekt naar de juiste zender. Eerst hoor je een heleboel ruis totdat je -

klik! - ineens muziek hoort! Dat is wat een Reiki inwijding doet. Je wordt afgestemd op

de muziek die de Bron zendt en kunt zo makkelijker ‘luisteren’. Zonder inwijding kun je

ook de muziek vinden, maar je moet misschien iets vaker oefenen. Wil je professionele

Reiki Practitioner worden, een echte inwijding ontvangen én leren hoe je behandelingen

aan anderen geeft?

De Reiki inwijding

Klik hier voor de online Reiki level 1 training

http://www.lillyvanviegen.com/
https://www.lillyvanviegen.com/onlinereikicursus


bewustzijn

ontwikkelen voor je

eigen energie-

lichaam. Hoe vaker je

oefent hoe simpeler

het zal zijn. Je

lichaam bestaat uit

het fysieke lichaam

en het subtiele

lichaam. Je subtiele

lichaam bestaat

onder andere uit je

energielichaam. Het

menselijke energie-

systeem is een hele

wetenschap op zich

en je kunt hier jaren

onderzoek naar doen.

TRAIN DE
GEVOELIG-
HEID VAN JE
HANDEN

S T A P  2 :

Nu weet je hoe je je

moet verbinden aan

de bron - dé manier

om contact je maken

met de oerenergie.

Dit kun je vervolgens

leren doorgeven met

je handen. Nu kun je

met je handen verder

oefenen. Je bent nu

in staat om je te

verbinden aan de

bron en het via je

handen door te

geven. Misschien heb

je nog even oefening

nodig, en dat is ook

oké. Je kunt in deze

fase een dieper

S T A P  2 www.lillyvanviegen.com    |    10
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Verbind je aan de bron, net zolang totdat je handen warm worden, tintelen of totdat je

het echt voelt stromen.

 Breng je handen samen voor je borst (namasté-houding) en voel je sensaties in je

handen en intensiveer het contact.

Breng de handen langzaam uit elkaar. Stel je voor dat er tussen je handen een

energiebal ontstaat. Je laat de energie vanuit de bron stromen naar je handen en door

je handen naar buiten. De bal wordt groter of misschien zwaarder. 

Voor nu focus ik de aandacht op wat voor jou in deze fase nuttig is om te weten. 

We werken met de aura. Je hebt vast wel een idee of een beeld bij de aura. Het is een

magnetisch veld rondom het gehele lichaam van ongeveer 1,5 meter groot. Je kunt dit veld

voelen met je handen. Of liever gezegd: je kunt dit veld voelen met je energiehanden! Dus,

verbind je aan de bron en ga op onderzoek met je handen. Je kunt het onderstaande

stappenplan volgen.

http://www.lillyvanviegen.com/
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Breng nu je handen verder uit elkaar en

ga met je energiehanden op onderzoek

uit. Richt je handen met de palmen naar

je lichaam toe en verder van je af.

Ongeveer een armlengte voor je borst is

genoeg.

Blijf een tijdje daar en voel met je      

 energiehanden of je de aura kunt

voelen.

Breng je handen een stukje dichterbij en

ga op zoek naar ‘weerstand’. Dit kan

aanvoelen als een soort druk of

tegendruk. Als twee magneten die

elkaar afstoten.

Beweeg je handen nu langs de hele

voorzijde van je lichaam. Hou ze

losjes en wat uit elkaar en ga rustig

aftasten. 

Je kunt dit niet goed of fout doen. Het

doel is dat je de gevoeligheid van je

handen traint in het waarnemen van

jouw energetisch veld.

Misschien vind je ergens een plek in de

aura waar je langer wilt blijven en

energie wilt sturen. Go with the flow en

blijf hier rustig een tijdje.

http://www.lillyvanviegen.com/


 dingen op fysiek en

energetisch niveau.

Chakra’s kunnen

goed of minder goed

functioneren. Als een

chakra uit balans is,

zal het haar werk

minder goed doen. 

Je energielichaam

draagt je fysieke

lichaam. Alles wat

zich in je fysieke

lichaam manifesteert

ontstaat eerst op

energetisch niveau. 

Op de volgende

pagina vind je een

overzicht.

LEER DE
CHAKRA'S
KENNEN

S T A P  3 :

De chakra’s zijn

energiecentra in het

lichaam. Ze bevinden

zich over de verticale

middellijn van je

lichaam, rondom de

wervelkolom en je

hebt er in je lichaam

zeven. Chakra’s zijn

trechtervormig en

hebben een voor- en

achterkant. e regelen

de energie-

uitwisseling tussen

de individu en de

omgeving. Ieder

chakra heeft een

eigen functie  en

regelt een aantal

S T A P  3 www.lillyvanviegen.com  |    13
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 heupen, blaas, voortplantingsorganen

en vormt de basis van creatie. Letterlijk

het creëren van een nieuw mensen-

leven natuurlijk, maar ook over jouw

eigen oer-creativiteit. Het houdt ook

verband met de emoties. Verder gaat

het over verlangen (niet alleen

seksueel), vriendschap, intimiteit en

seksualiteit.

Zonnevlechtchakra (Manipura). Je

zonnevlecht zit net boven de navel en

net onder het middenrif. De kleur is

zonnegeel. Het regeert het spijs-

Wortelchakra (Muladhara). Dit chakra

bevindt zich bij het perineum, tussen anus

en geslacht in. De kleur is donkerrood en

het regeert het gehele onderlichaam.

Voeten, benen en zitvlak zijn de basis van

het wortelchakra. Op subtiel niveau gaat

het wortelchakra over je fysieke

werkelijkheid. De materiële wereld.

Overleven, jouw bestaansrecht en

overleven, moed. 

Sacraalchakra (Svadishthana). Dit chakra

zit tussen het schaambeen en de navel in

en de kleur is oranje. Het gaat over de

S T A P  3 www.lillyvanviegen.com     |    14
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verteringskanaal en de organen in je

buik. Het stookt je interne vuurtje op

om zo de voeding te verteren. Op

subtiel niveau gaat de zonnevlecht

over je eigen vuurtje: je identiteit. Hoe

zet jij jezelf neer in de wereld, in je

leven? Wat is je identiteit? Dat zijn

vragen die te maken hebben met de

ontwikkeling van de zonnevlecht. Het

gaat over eigenwaarde, wilskracht en

ontwikkeling. Het wordt ook wel de

stad van duizend schitterende

juwelen genoemd. Prachtig!

Hartchakra (Anahata). Dit chakra, ook

wel  het hartcentrum genoemd, s

misschien wel het meest bekende

chakra. Het bevindt zich middenin de

borst en de kleur is groen. Dit chakra

gaat op fysiek niveau letterlijk over

het hart en hart-zakje (pericardium)

en over de longen, armen en handen.

Op subtiel niveau kun je je vast wel

voorstellen waar het hart over gaat:

liefde. Maar ook vriend-schap,

verbinden, integriteit en com-passie.

Ook de andere kant van de medaille

bevindt zich hier. Rouw, pijn en

jaloezie zijn zaken die ook vanuit het

hart komen.

S T A P  3 www.lillyvanviegen.com    |    15
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Keelchakra (Vishudda). Het

keelchakra zit binnen in je keel, ter

hoogte van je stem-banden. De kleur

is hemelsblauw. Dit chakra gaat over

de keel, schouders, nek, oren en

schildklier. Het gaat over

communicatie. Over je waarheid

spreken, over de ceratieve expressie.

Hoe uit je jezelf? Lukt het om je uit te

spreken? Naast waarheid gaat het

ook over luisteren en tot bloei

komen. En de keerzijde hiervan:

leugens en bedrog en blokkades.

Derde oog (Ajna). Het derde oog zit

tussen de wenkbrauwen, eigenlijk net

iets daarboven. De kleur is indigo en

het wordt ook wel het zieners-chakra

genoemd. Ajna gaat over de ogen,

slapen, pijnappelklier en

hypothalamus. Daarnaast gaat het

over spiritualiteit, visioen en intuïtie. 

Kruinchakra (Sahasrara). Het

kruinchakra gaat over bewustzijn en

verbinding. Het wordt de doorgang

naar het Kosmische bewustzijn

genoemd. Het staat voor wijsheid en

je hogere zelf. Overgave. Fysiek gaat

het over je hoofd, hersenen en

hypofyse.

http://www.lillyvanviegen.com/


          Chakra oefening
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In deze oefening leer je je bewust te

worden van de chakra in jouw lichaam.

Verbind je aan de bron en ga met je

energiehanden één voor één langs je

chakra’s, van boven naar beneden. Begin

dus bij de kruin. Hou je handen eerst

hoger van je lichaam, met de palmen naar

het chakra gericht. Dit werkt het beste

als je zit, maar je kunt ook lekker gaan

liggen. Stuur energie vanuit de bron naar

ieder chakra en wordt bewust van de

vorm van het chakra en het gevoel dat je

erbij krijgt. Zie het als een meditatie: kom

steeds terug met je focus op je handen en

de sensaties die je daar waarneemt.

Adem rustig en hebt vertrouwen: je kunt

dit niet goed of fout doen. Je chakra

communiceert je je handen. Wees

aandachtig. Hoe meer je traint hoe meer

informatie je uit die communicatie kunt

halen. 

http://www.lillyvanviegen.com/
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Ervaring van anderen

Bedankt voor de inwijding, Lilly. Voor mij is het

life changing! Ik ga er heel veel aan hebben.

-  N A N D A

Lilly heeft mij meegenomen door Reiki 1,2,3 en Master. 
Voor mij is Lilly de perfecte facilitator hierin, omdat ze
kundig is in de theorie en het energiewerk zelf, maar ook
ruimte biedt om Reiki op je eigen manier te integreren in
je leven en werk. Daardoor kan ik het in al mijn rollen
(coach, trainer, moeder, partner) inzetten op de manier
die bij mij en mijn omgeving past.

Lilly schept een veilige en fijne sfeer om laagdrempelig te
(leren) werken met energie.

-  E R N E S T I N E  N U M A N

http://www.lillyvanviegen.com/


Reiki is intuïtie in

actie en intuïtie kun

je alleen maar

ontwikkelen door te

oefenen. Ik weet

zeker dat jij alles in

huis hebt om een

volleerd

energiewerker te

worden. Het enige

wat je hebt is 100%

zekerheid dat er niks

gebeurt als je niks

doet. Je kunt nu

kiezen: wil je hierin

verder groeien, of

laat je alles bij het

oude?

WAT IS
JOUW
VOLGENDE
STAP?

N A W O O R D

Nu weet je welke

stappen je moet

oefenen om je

innerlijke

energiewerker te

ontgrendelen vanuit

intuïtie en ervaring.

Jij kunt dit! Je hebt

nu ervaren hoe het is

om je te verbinden

met je onbeperkte en

krachtige

levensenergie die we

Reiki noemen. Ik

wens dat je niet

alleen hoopt dat je dit

kunt leren maar dat

je het ook echt gaat

doen!
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Ik geloof dat energiewerk je leven kan

transformeren. Hogere intuïtie is meer

bewustzijn van jouw talenten en van je

grenzen. Beide belangrijke onderdelen

van groei en innerlijke rust.

Wil je weten hoe je een echte Reiki
behandeling geeft en ook Reiki
behandelingen aan andere geven? 

Dan kun je de online Reiki level 1
training met persoonlijke begeleiding

van mij volgen. Voor €125 leer je hoe

Reiki energie kunt ontvangen en geven.

Je krijgt 5 videolessen en houdt

levenslange toegang. In een live video call

met mij ontvang je de Reiki Inwijding. Je

krijgt na afloop een officieel certificaat en

je mag jezelf Reiki practitioner noemen.

Het Lightworkers programma
Voor energiewerkers met potentie die van hun talent hun beroep willen maken. Na dit
traject ben je een volleerd Reiki Master. Ik stel het programma voor je samen op basis
van je kennis en behoefte. Wil je graag meer weten? Vraag dan een gratis 1-op-1
gesprek met mij aan.

Heb je vragen? Stuur me gerust een mailtje op info@lillyvanviegen.com. Ik lees alle
berichten zelf en vind het super leuk om van je te horen. Ik hoop oprecht dat dit e-book
je in staat stelt om je vertrouwen te vergroten en je innerlijke stem te verwoorden.

Locah samasta sukhino bavantuh - may all beings be happy and free

In liefde en vertrouwen,

Lilly 

http://www.lillyvanviegen.com/
https://www.lillyvanviegen.com/onlinereikicursus
https://www.lillyvanviegen.com/gratiskennismaking

