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A Reiki-kezelésekrõl
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"Egy porszem vilÃ¡got jelent
S egy szÃ¡l vadvirÃ¡g az eget
Fogd fel tenyeredben a vÃ©gtelent
S egy percben Ã©lj Ã©vezredet"

A tanfolyamok rÃ©sztvevõinek egyik gyakori kÃ©rdÃ©se, hogy â€žhogyan mûkÃ¶dik a Reiki?â€•. A vÃ¡lasz: â€žegyszerûenâ€•.
szemÃ©lyek a Reiki energia szÃ¡mÃ¡ra csatornakÃ©nt mûkÃ¶dnek. A reikiÃ¼lÃ©sek alatt a csatornÃ¡zÃ³ a â€žvevõreâ€• (befo
helyezi kezÃ©t Ã©s, ha szÃ¼ksÃ©g van rÃ¡, az energia Ã¡ramlani kezd.
ReikizÃ©s kÃ¶zben nem kell koncentrÃ¡lni! Ezt az energiÃ¡t amÃºgy sem tudod irÃ¡nyÃ-tani. Mindig oda Ã¡ramlik, ahol a
legnagyobb szÃ¼ksÃ©g van rÃ¡ Ã©s mindig olyan mennyisÃ©gben, amennyire a befogadÃ³nak szÃ¼ksÃ©ge van.
AjÃ¡nlott, hogy rendszeresen (ha lehet naponta) reikizzÃ©l, elsõsorban Ã¶nmagadat. Persze ez nem azt jelenti, hogy ne
segÃ-ts mÃ¡sokon, ha teheted. De igazÃ¡n csak akkor tudsz mÃ¡sokon segÃ-teni, ha Ã¶nmagadat egyensÃºlyba hoztad.

Ha teheted, add meg a mÃ³djÃ¡t a reikizÃ©snek: keress egy nyugodt, csendes, jÃ³l szellõzÃ¶tt helyet, prÃ³bÃ¡lj meg
kikapcsolni minden zavarforrÃ¡st; meggyÃºjthatsz egy gyertyÃ¡t, egy fÃ¼stÃ¶lõt Ã©s, ha szÃ¼ksÃ©gÃ©t Ã©rzed, jÃ¶het egy
kellemes meditÃ¡ciÃ³s zene is. Mielõtt nekifognÃ¡l, moss kezet Ã©s arcot, tÃ¡volÃ-tsd el magadrÃ³l az esetleges Ã©kszereket is.
Persze a Reiki mûkÃ¶dik ezek nÃ©lkÃ¼l is, Ã©s semmivel sem lesz kisebb a hatÃ¡sa, de a â€žszertartÃ¡sosâ€• elõkÃ©szÃ¼let
segÃ-tenek a megfelelõ lelkiÃ¡llapot elÃ©rÃ©sÃ©ben. MÃ¡sok kezelÃ©sÃ©nÃ©l hasznos, ha a reikizõ bÃ©kÃ©s, nyugodt Ã¡llap
de ez sem okvetlen szÃ¼ksÃ©ges a â€žsikerhezâ€•.

A reikiÃ¼lÃ©s alatt az intuÃ-ciÃ³nk vezet. A kezek lazÃ¡n a testen fekszenek, de tarthatod akÃ¡r nÃ©hÃ¡ny centi tÃ¡volsÃ¡gra is
â€žHallgatniâ€• kell a kezekre, mindig jeleznek. Ã‰rezni fogod, ha egy adott pozÃ-ciÃ³ban szÃ¼ksÃ©g van vagy sem a reikire.
kezeid jelezhetnek kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõ betegsÃ©geket, energia blokkokat, stb. De soha nem diagnosztizÃ¡lunk!!! VigyÃ¡zz arra,
hogy a kezelt ne veszÃ-tse el a kapcsolatot a hagyomÃ¡nyos orvoslÃ¡ssal. Ez nem a te feladatod. A Reiki nem helyettesÃ-ti
az orvost, de nagyon jÃ³l kiegÃ©szÃ-ti a kÃ¼lÃ¶nfÃ©le gyÃ³gykezelÃ©seket, Ã©s akÃ¡r Ã©letet menthet. MegtÃ¶rtÃ©nhet, hog
folyamatos kezelÃ©sek mellett a kezelt szemÃ©ly elhagyhatja gyÃ³gyszereit, de ez az õ dÃ¶ntÃ©se kell legyen, megfelelõ orvos
konzultÃ¡ciÃ³ mellet. Nem szabad szem elõl veszÃ-teni azt, hogy Reiki elsõsorban Ã¶nmagunkkal valÃ³ foglalkozÃ¡st jelent.
Ha helyreÃ¡llÃ-tod a belsõ egyensÃºlyt, megszûnnek a betegsÃ©gek okai Ã©s ez Ã¡ltal a betegsÃ©gek is. Mindenki csak a sajÃ
belsõegyensÃºlyÃ¡t tudja megteremteni, helyreÃ¡llÃ-tani, mÃ¡soknak csak segÃ-teni lehet ennek elÃ©rÃ©sÃ©ben.

A tanfolyamok alatt a mesterek egy ajÃ¡nlott kezelÃ©si sort adnak Ã¡t egy teljes kezelÃ©shez. BÃ¡r az UsuitÃ³l rÃ¡nk maradt
reikirendszerben mÃ©g nem voltak meg a ma hasznÃ¡latos kÃ©ztartÃ¡sok, sokÃ©vi kÃ-sÃ©rletezÃ©s alatt kiderÃ¼lt, hogy az
energia kÃ¶nnyebben Ã¡ramlik, ha bizonyos sorrendben helyezzÃ¼k kezÃ¼nket a testrÃ©szekre vagy fÃ¶lÃ©jÃ¼k. Ha
lehetõsÃ©g van rÃ¡, ajÃ¡nlott a teljes kezelÃ©s vÃ©gzÃ©se. A teljes Reiki kezelÃ©s sorÃ¡n az Ã¶sszes fontos szerv, energiakÃ
Ã©leterõ-energiÃ¡val tÃ¶ltõdik fel, Ã-gy fokozatosan helyreÃ¡ll a â€žrendâ€•. Ugyanakkor megerõsÃ¶dik az immunrendszer, javu
szÃ-v, a mÃ¡j Ã©s a vesÃ©k mûkÃ¶dÃ©se. Elindul a fizikai test salaktalanÃ-tÃ¡sa, felszabadulnak a megrekedt energiÃ¡k. EllazÃ
oldja a stresszt Ã©s javÃ-tja a kÃ¶zÃ©rzetet. Ã‰s mÃ©g sokÃ¡ig lehetne sorolni hatÃ¡saitâ€¦
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