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A Reiki fokozatai

"Ã‰letutadon a benned Ã©lõ,
tanulÃ³ lÃ©ny vezet,
a jÃ¡tÃ©kos szellem,
aki igazi Ã¶nmagad.
Ne fordulj el
a lehetsÃ©ges jÃ¶võktõl,
mielõtt meg nem bizonyosodtÃ¡l,
hogy nincs mit tanulnod belõlÃ¼k."

A Reikivel valÃ³ elsõ talÃ¡lkozÃ¡somkor (egy kÃ¶nyvben olvastam rÃ³la) kissÃ© csalÃ³dottan vettem tudomÃ¡sul, hogy ez
egyedÃ¼l nem megy. Ezt nem lehet kÃ¶nyvbõl megtanulni. A Reiki egy behangolÃ¡sokon alapulÃ³ rendszer, Ã©s ezeket a
behangolÃ¡sokat a tanÃ-tvÃ¡ny a mesteren keresztÃ¼l kapja meg. A behangolÃ¡sokat csak avatott mesterek vÃ©gezhetik el.
A tradicionÃ¡lis vonal fõ jellegzetessÃ©ge, hogy a behangolÃ¡si szertartÃ¡sok vÃ¡ltozatlanul megmaradtak, Ã©s minden
tradicionÃ¡lis mester vissza tudja vezetni "leszÃ¡rmazÃ¡si Ã¡gÃ¡t" egÃ©szen Usui mesterig.

A Reiki-behangolÃ¡sokat beavatÃ¡si szertartÃ¡soknak is nevezhetjÃ¼k. A szellemi fejlõdÃ©s ÃºtjÃ¡n a beavatÃ¡soknak fontos
szerepe van. Megteremtik a lehetõsÃ©gÃ©t annak, hogy azok, akik elÃ©rtek mÃ¡r egy meghatÃ¡rozott tudatossÃ¡gi szintet,
tovÃ¡bblÃ©phessenek szellemi Ãºtjukon, ugyanakkor viszont "kizÃ¡rjÃ¡k" azokat, akik nincsenek felkÃ©szÃ¼lve a vÃ¡ltozÃ¡sra.
Az avatÃ¡son Ã¡tesõ szemÃ©ly egy olyan folyamaton megy Ã¡t, melynek kÃ©sõbbi Ã©letÃ©ben maradandÃ³ Ã©rzelmi hatÃ¡sai
lesznek. Ez a hatÃ¡s, vÃ¡ltozÃ¡s lehet egy Ã¡llandÃ³sult a tudat szÃ¡mÃ¡ra megnyilvÃ¡nulÃ³ forma, de lehet egy tudat alatti
tÃ¶ltÃ©s is, mely nem, vagy idõnkÃ©nt rÃ©szlegesen kerÃ¼l a felszÃ-nre. A Reiki beavatÃ¡si szertartÃ¡sok sorÃ¡n "egy Reikimester egy nagyon õsi tibeti mÃ³dszer segÃ-tsÃ©gÃ©vel energiÃ¡t ad Ã¡t felfokozott befogadÃ¡sra kÃ©pes Ã¡llapotban lÃ©võ
tanÃ-tvÃ¡nyÃ¡nak. Ez az energia olyan mÃ³don mûkÃ¶dik, hogy a tanÃ-tvÃ¡ny feje tetejÃ©n lÃ©trehoz egy nyitott csatornÃ¡t a
beÃ¡ramlÃ³ kozmikus energia szÃ¡mÃ¡ra, melyet az a kezelÃ©sek kÃ¶zben hasznÃ¡lhat a jÃ¶võben. EzenkÃ-vÃ¼l megnÃ¶veli a
test rezgÃ©sszÃ¡mÃ¡t, s ez elindÃ-t egy 21 napos tisztulÃ¡si folyamatot , mely amiatt kÃ¶vetkezik be, hogy az adott szemÃ©ly
energiÃ¡i gyorsabban kezdenek mûkÃ¶dni Ã©s emiatt megszûnnek az energiablokkok, Ã©s szinte "levedli" magÃ¡rÃ³l a
negatÃ-v mûkÃ¶dÃ©si mintÃ¡kat." (P. Horan)

Ma a tradicionÃ¡lis Reikinek hÃ¡rom fokozata van, bÃ¡r ez Usui idejÃ©ben nem volt Ã-gy. Akkor a tanÃ-tvÃ¡ny egyÃ¼tt Ã©lt
mesterÃ©vel Ã©s fejlõdÃ©sÃ©nek fÃ¼ggvÃ©nyÃ©ben, lÃ©pÃ©srõl lÃ©pÃ©sre kapta meg a tanÃ-tÃ¡sokat Ã©s lÃ©pett feljebb
Nem volt elhatÃ¡rolhatÃ³ rÃ©sz a tanÃ-tÃ¡sban. Aki a mester szerint mÃ©ltÃ³ volt a tovÃ¡bblÃ©pÃ©sre az Ã©szrevÃ©tlenÃ¼l ha
mesterrÃ© vÃ¡lt. A Reiki szintekre valÃ³ osztÃ¡sÃ¡t elõszÃ¶r Hayashi vÃ©gezte, hogy felmÃ©rhesse tanÃ-tvÃ¡nyainak
elkÃ¶telezettsÃ©gÃ©t, lelki megvilÃ¡gosodottsÃ¡gÃ¡t Ã©s szellemi fejlettsÃ©gÃ©t. KÃ©sõbb Takata asszony megõrizte a Hayas
Ã¡tvett osztott avatÃ¡si mÃ³dszert, mert igen jÃ³nak, Ã©s a nyugati vilÃ¡gban is alkalmazhatÃ³nak talÃ¡lta. RendszeresÃ-tette a
hÃ¡rom fokozatban tÃ¶rtÃ©nõ avatÃ¡si mÃ³dszert, Ã-gy meghonosÃ-tva a vilÃ¡gban Ã¶nmaga Ã©s a tanÃ-tvÃ¡nyai Ã¡ltal.

Napjainkban a tanfolyamok tÃ¶bbnyire mÃ¡r egy hÃ©tvÃ©gÃ©re korlÃ¡tozÃ³dnak. De ne higgye senki, hogy ez alatt
mindentudÃ³vÃ¡ vÃ¡lik. A tanfolyamok fõ szerepe az alapinformÃ¡ciÃ³ Ã¡tadÃ¡sÃ¡ban Ã©s a behangolÃ¡sokban Ã¡ll. IgazÃ¡bÃ³l a
mester megmutatja az ajtÃ³t, a tanÃ-tvÃ¡ny kezÃ©be adja a kilincset, de ez utÃ³bbin mÃºlik, hogy a kÃ¼szÃ¶bÃ¶t Ã¡tlÃ©pi-e.

A behangolÃ¡sok hatÃ¡sa mindenkinÃ©l mÃ¡s Ã©s mÃ¡s, attÃ³l fÃ¼ggõen, hogy rezgÃ©sei szintje Ã©ppen milyen, amikor az els
behangolÃ¡st megkapja. "Ha mÃ¡r jÃ³ ideje dolgozol azon, hogy tudatosabbÃ¡ vÃ¡lj, Ã©s elÃ©rtÃ©l egy magasabb rezgÃ©sszint
akkor a behangolÃ¡sok kÃ¶vetkeztÃ©ben egy "hÃ©tmÃ©rfÃ¶ldes" lÃ©pÃ©st tehetsz elõre, egy mÃ©g magasabb szint felÃ©. Eg
valaki szÃ¡mÃ¡ra, aki most kezd tudatÃ¡llapotÃ¡nak megvÃ¡ltoztatÃ¡sÃ¡n dolgozni, mindez szintÃ©n "hÃ©tmÃ©rfÃ¶ldes" lÃ©pÃ©
jelenthet, de energiÃ¡jÃ¡nak vÃ¡ltozÃ¡sa nem lesz olyan szembeszÃ¶kõ. S ami a Reikiben a legcsodÃ¡latosabb, az az, hogy
meg a behangolÃ¡sok okozta "hÃ©tmÃ©rfÃ¶ldes" lÃ©pÃ©s utÃ¡n is tovÃ¡bb nÃ¶velheted rezgÃ©sei szintjÃ©t!"
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