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Mi a Reiki ?

A vilÃ¡g
leckekÃ¶nyv, amelyben
az Ã¶sszeadÃ¡st gyakorolhatod.
Ez nem valÃ³sÃ¡g,
de kifejezheted benne a valÃ³sÃ¡got is,
ha Ãºgy kÃ-vÃ¡nod.
ÃšgyszintÃ©n
szabad ostobasÃ¡got Ã-rnod belÃ©,
vagy hazugsÃ¡gokat, de lapjait
ki is szakÃ-thatod.

Az utolsÃ³ Ã©vtizedekben az emberi tÃ¡rsadalom fejlõdÃ©sÃ©nek kÃ¶zpontjÃ¡ban az egyensÃºly megteremtÃ©se Ã¡llt. Megtan
kiegyensÃºlyozni a csalÃ¡di Ã©s munkahelyi Ã©letÃ¼nket, egyensÃºlyba hozni kÃ¼lsõ Ã©s belsõ vilÃ¡gunkat napjaink fõ
foglalatossÃ¡gÃ¡vÃ¡ vÃ¡ltak. MegÃ©rtettÃ¼k, hogy ez az egyensÃºly amit Ã©letvitelÃ¼nkben kialakÃ-thatunk, nyugalomhoz, lelk
bÃ©kÃ©hez, erõhÃ¶z vezet, felszabadÃ-t a stressz Ã©s betegsÃ©gek uralma alÃ³l. A belsõ Ã©s kÃ¼lsõ bÃ©ke elÃ©rÃ©sÃ©he
tÃ¶bben fordulnak a vallÃ¡sok helyett a spiritualitÃ¡s felÃ©. A Reiki egyike ezeknek a spirituÃ¡lis utaknak, egy beavatÃ¡sokon
alapulÃ³ szemÃ©lyisÃ©gfejlesztõ mÃ³dszer, valamint a kÃ©zrÃ¡tÃ©tes gyÃ³gyÃ-tÃ¡s egyik formÃ¡ja. A Reiki-energia az intellige
Ã©leterõ, amely segÃ-t visszaÃ¡llÃ-tani szellemi-, lelki- Ã©s fizikai egyensÃºlyunkat.

A Reiki kifejezÃ©s egy japÃ¡n szÃ³Ã¶sszetÃ©tel, melynek elsõ tagja - a REI - univerzÃ¡list, kozmikust, istenit, spirituÃ¡list,
szentet, Ã©s a mÃ¡sodik tagja - a KI - energiÃ¡t, erõt, Ã©leterõt jelent, amely a vilÃ¡gegyetemben mindenÃ¼tt jelen van. E kÃ©t
szÃ³tagot Ã¶sszeolvasva, megÃ©rthetjÃ¼k a szÃ³Ã¶sszetÃ©tel valÃ³di jelentÃ©sÃ©t: SpirituÃ¡lis Energia, UniverzÃ¡lis Energia,
MindensÃ©g Ereje, vagy Egyetemes Ã‰letenergia . Ezek a kifejezÃ©sek egyÃ¡ltalÃ¡n nem Ãºj keletûek, az Ã©letenergia a vilÃ¡
minden tÃ¡jÃ¡n ismert fogalom. KÃ-nÃ¡ban chi-nek, a hinduk prana-nak, az egyiptomiak ka-nak, a gÃ¶rÃ¶gÃ¶k pneuma-nak, a
szufik barakka-nak neveztÃ©k. HippokratÃ©sz "a termÃ©szet gyÃ³gyÃ-tÃ³ erejeâ€•-kÃ©nt emlÃ-tette, Paracelsus numia-kÃ©nt,
Hermes Trismegistos telesma-kÃ©nt, Dr. Wilhelm Reich orgon-kÃ©nt, az orosz kutatok bioplazmikus energiakÃ©nt, az
Ã¡ltalÃ¡nos parakutatÃ³k Ã¶tÃ¶dik energiakÃ©nt, valamint a modern tudomÃ¡ny kozmikus energiakÃ©nt, Ã©s a sor meg hossza
folytatÃ³dhatna. Minden elnevezÃ©snek megvan a maga sajÃ¡tossÃ¡ga, mind kÃ¼lÃ¶nbÃ¶znek egymÃ¡stÃ³l, a kortÃ³l Ã©s
helytõl fÃ¼ggõen, ahol hasznÃ¡ltÃ¡k õket, de mÃ©gis egybecsengenek, mint egy nagy csalÃ¡d, ugyanazt az erõt Ã-rjÃ¡k le. A
Reiki nem mÃ¡s, mint a mindent Ã¡thatÃ³ erõ, mely egyidõs az emberisÃ©ggel, mindig ismert volt Ã©s mindig jelen volt a
FÃ¶ldÃ¶n. Egy Ã©s oszthatatlan. A Reiki nem vallÃ¡s, viszont hirdeti minden õsvallÃ¡s alapjÃ¡t, a Szeretetet. Jelen van a vilÃ¡g
minden Ã©rzõ Ã©s Ã©rzÃ©ketlen jelensÃ©gÃ©ben. SzÃ¡mÃ¡ra minden elõ Ã©s tiszteletre mÃ©ltÃ³. Ebbõl a sajÃ¡tossÃ¡gÃ¡bÃ³
Reiki nem egy termÃ©szetgyÃ³gyÃ¡szati mÃ³dszer, hanem az emberrÃ© vÃ¡lÃ¡s egyik Ãºtja.

Hogy hogyan mûkÃ¶dik? Egyszerûen Ã©s termÃ©szetesen. A test-lÃ©lek-szellem egysÃ©gÃ©ben hat, a zavarok, a betegsÃ©g
okÃ¡t szûnteti meg. HozzÃ¡segÃ-t, hogy ismÃ©t megszeressÃ¼k Ã¶nmagunkat. SegÃ-t Ã¡thidalni a kÃ¶ztÃ¼nk Ã©s
kÃ¶rnyezetÃ¼nk kÃ¶zÃ¶tt tÃ¡tongÃ³ szakadÃ©kot, amit Ã©letÃ¼nk sorÃ¡n teremtettunk, Ã©s Ãºjra megteremti az eredendõ
harmÃ³niÃ¡t.

A Reiki minden embernÃ©l mÃ¡skÃ©ppen hat, Ãºgy Ã©s ott fejti ki igazÃ¡n hatÃ¡sÃ¡t, ahol Ã©s ahogyan az adott szemÃ©lynek
legnagyobb szÃ¼ksÃ©ge van rÃ¡. A Reiki egyensÃºlyt teremt, segÃ-t felfedezni Ã©s megÃ©rteni a betegsÃ©geink okait. TÃ¡mo
minden gyÃ³gyulÃ¡si folyamatot, enyhÃ-ti a fÃ¡jdalmakat, megkÃ¶nnyÃ-ti a stressz Ã©s a nehÃ©z szituÃ¡ciÃ³k elviselÃ©sÃ©t.
HelyreÃ¡llÃ-tja a test Ã©s lÃ©lek egyensÃºlyÃ¡t, megfÃ©kezi a negatÃ-v Ã©rzelmeket Ã©s gondolkodÃ¡st, segÃ-t a harag Ã©s a
lekÃ¼zdÃ©sÃ©ben. Serkenti a kreativitÃ¡st Ã©s a teljesÃ-tõkÃ©pessÃ©get. SegÃ-ti Ã©s harmonizÃ¡lja a szemÃ©lyisÃ©g fejlõd
hozzÃ¡jÃ¡rul emberi kapcsolataink harmonikusabbÃ¡ tÃ©telÃ©hez. A REIKI nem hit, nem vallÃ¡s, nincsenek dogmÃ¡i, elõÃ-rÃ¡sa
tiltÃ¡sai, elõfeltÃ©telei Ã©s rÃ-tusai, ugyanakkor jÃ³l megfÃ©r bÃ¡rmilyen vilÃ¡gnÃ©zettel Ã©s tanÃ-tÃ¡ssal. Mindenben segÃ-t Ã
semmiben sem korlÃ¡toz. A REIKI egyike a legtisztÃ¡bb, legcsodÃ¡latosabb utaknak, mely elvezet tÃ©ged sajÃ¡t
megismerÃ©seden keresztÃ¼l a vilÃ¡g megismerÃ©sÃ©ig, mert a Reiki rÃ¡csodÃ¡lkozÃ¡s a vilÃ¡gra. A Reiki maga az Ã‰let.
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A Reiki eredetÃ©rõl szÃ³lÃ³ tÃ¶rtÃ©netek fõleg szÃ¡jhagyomÃ¡nyokon alapulnak, melyek mestertõl mesterig, mestertõl
tanÃ-tvÃ¡nyig terjednek. Napjainkban a Reiki eredet-tÃ¶rtÃ©netÃ©nek tÃ¶bbfÃ©le vÃ¡ltozata is ismert. A ma ismert rendszer
megalapÃ-tÃ³ja/Ãºjra felfedezõje Mikao Usui volt, õ nevezte el ezt az energiÃ¡t Rei-Ki-nek. Lehet, hogy mÃ¡r soha sem tudjuk
meg a teljes igazsÃ¡got Usui Ã©letÃ©rõl. Mindaz, amit eddig sikerÃ¼lt megtudni Ã©lettÃ¶rtÃ©netÃ©rõl, mint egy puzzle-t, kis
darabkÃ¡kbÃ³l tettÃ©k Ã¶ssze Ã©s rengeteg mÃ©g a homÃ¡lyos pont, egyes pontokban mÃ¡r-mÃ¡r a misztikumot sÃºroljÃ¡k az
informÃ¡ciÃ³k. Usui 1865. augusztus 15-Ã©n szÃ¼letett JapÃ¡nban. FeljegyzÃ©seibõl kiderÃ¼l, hogy szeretett tanulni Ã©s az
Ã©lethosszig tartÃ³ tanulÃ¡s hÃ-ve volt. Kedvelt tantÃ¡rgyai kÃ¶zÃ© tartozott a gyÃ³gyÃ-tÃ¡s, a pszicholÃ³gia, a kÃ¶ltÃ©szet. Ã‰
folyamÃ¡n sohasem lankadt spirituÃ¡lis Ã¶nkÃ©pzÃ©sÃ©ben. Egy a Kurama-hegyen tartott 21 napos magÃ¡nyos bÃ¶jt Ã©s
meditÃ¡ciÃ³ utolsÃ³ napjÃ¡n mÃ©ly meditÃ¡ciÃ³s Ã©lmÃ©nyben volt rÃ©sze. E kitÃ¡gult tudatÃ¡llapotban szerezte meg Usui azt
tudÃ¡st Ã©s kÃ©pessÃ©get, amelyet kÃ©sõbb Reikinek nevezett el Ã©s tovÃ¡bbadott tanÃ-tvÃ¡nyainak. Usui mester hamarosa
tanÃ-tvÃ¡nyokat fogadott Ã©s Ã¡tadta a beavatÃ¡s mÃ³dszerÃ©t az arra Ã©rdemes embereknek. TÃ¶bb tanÃ-tvÃ¡nya is volt,
kÃ¶ztÃ¼k Chujiro Hayashi. Ezen az Ã¡gon kerÃ¼l Ã¡t kÃ©sõbb a Reiki a nyugati vilÃ¡gba, Hawayo Takata asszony
kÃ¶zvetÃ-tÃ©sÃ©vel, akit Hayashi avatott mesterrÃ©. A Reiki mÃ¡ra egy vilÃ¡gmÃ©retûnek nevezhetõ mozgalommÃ¡ vÃ¡lt.

Takata 1980-ban bekÃ¶vetkezett halÃ¡la utÃ¡n zûrzavar keletkezett tanÃ-tvÃ¡nyai kÃ¶zÃ¶tt az igaz/hiteles tanÃ-tÃ¡st illetõen.
Ma a vilÃ¡gban a Reikinek tÃ¶bb irÃ¡nyzata Ã©s vÃ¡ltozata is lÃ©tezik, a sajÃ¡t beavatÃ¡si mÃ³dszereivel. Egyes mesterek
szÃ¶vetsÃ©gekbe tÃ¶mÃ¶rÃ¼lnek, mÃ¡sok fÃ¼ggetlenkÃ©nt tanÃ-tanak. TovÃ¡bb Ã©l a Reiki hagyomÃ¡nyos Ã¡ga is, amely a
eredeti leszÃ¡rmazÃ¡si Ã¡g (Usui - Hayashi - Takata) tanÃ-tÃ¡sainak rendszerÃ©t Ã©s tartalmÃ¡t kÃ©pviseli.

LÃ©vÃ©n, hogy Ã©n is ennek a hagyomÃ¡nyos vonalnak vagyok tanÃ-tvÃ¡nya Ã©s tanÃ-tÃ³ja, ez az oldal fõleg a tradicionÃ¡lis
vonal utÃ¡n Ã©rdeklõdõk szÃ¡mÃ¡ra kÃ©szÃ¼lt, de remÃ©lem, hogy bÃ¡rki mÃ¡s is talÃ¡l majd szÃ¡mÃ¡ra hasznos informÃ¡ciÃ³
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