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Tanfolyamokról

Az elsõ lÃ©pÃ©s az õskori metafizikai hagyomÃ¡ny felÃ© nem lehet mÃ¡s, mint a tanÃ-tvÃ¡nyi alÃ¡zat: mert az embert
nem a technika alakÃ-tja Ã¡t, hanem a szellem.

Hol fogjak hozzÃ¡ ?
AmiÃ³ta ez az oldal megszÃ¼letett, egyre tÃ¶bben kÃ©rdeztÃ©k meg, hogyan Ã©s hol rÃ©szesÃ¼lhetnÃ©nek a Reiki
tanÃ-tÃ¡saiban, hol kezdjÃ©k Ãºtjukat a Reiki Ã©s Ã¶nmaguk felÃ©. Ã•me nÃ©hÃ¡ny vÃ¡lasz.
Az emberek mÃ¡s Ã©s mÃ¡s motivÃ¡ciÃ³val jÃ¶nnek a tanfolyamokra. Van, aki mÃ¡sokon akar segÃ-teni Ã©s van, aki csak
Ã¶nmagÃ¡n, de bÃ¡rmi legyen is a belsõ szÃ¡ndÃ©k, ha kell, a Reiki a megfelelõ idõben megjelenik Ã©letÃ¼kben.

Az elindulÃ¡shoz kÃ©t dologra van feltÃ©tlenÃ¼l szÃ¼ksÃ©g: arra, aki ezt az utat szeretnÃ© jÃ¡rni Ã©s arra, aki segÃ-t elindul
rajta, azaz a tanÃ-tvÃ¡nyra Ã©s a tanÃ-tÃ³ra.
Amikor megszÃ¼letik bennÃ¼nk a vÃ¡gy, hogy megismerjÃ¼k ezt a spirituÃ¡lis utat, mÃ¡r meg van a tanÃ-tvÃ¡ny.
A Reikit elsajÃ¡tÃ-tani kÃ¶nnyû, bÃ¡rki szÃ¡mÃ¡ra elÃ©rhetõ. Nem feltÃ©telez semmifÃ©le ezoterikus alapismeretet, nem kell
kÃ¼lÃ¶nfÃ©le meditÃ¡ciÃ³s, vizualizÃ¡ciÃ³s vagy lÃ©gzõ-gyakorlatokat, mantrÃ¡kat vagy mÃ¡s kÃ¼lÃ¶nlegessÃ©geket megtanu
ElÃ©g a nyitottsÃ¡g Ã©s az akarat. BÃ¡r azt mondtam, nem szÃ¼ksÃ©ges a Reiki mÃ³dszerÃ©nek elsajÃ¡tÃ-tÃ¡sÃ¡hoz semmifÃ
alapismeret, mindenkÃ©ppen sokat segÃ-t a tanÃ-tvÃ¡nynak Ã©s a tanÃ-tÃ³nak is, ha az elõbbinek van alapvetõ fogalma arrÃ³l,
hogy mit szeretne, mit vÃ¡r el a tanfolyamtÃ³l, a Reikitõl Ã©s ha mÃ¡r vannak tapasztalatai mÃ¡s spirituÃ¡lis utakon.
Ugyanakkor a tÃºlinformÃ¡ltsÃ¡g is lehet egy akadÃ¡ly, fõleg ha a beszerzett informÃ¡ciÃ³k tÃ©vesek, mert nehÃ©z tÃºllÃ©pni az
elõÃ-tÃ©leteken Ã©s az Ã¡ltalunk megfogalmazott korlÃ¡tokon.
Amikor megfogalmazÃ³dott bennÃ¼nk a szÃ¡ndÃ©k Ã©s fel vagyunk kÃ©szÃ¼lve rÃ¡, a megfelelõ pillanatban megjelenik az
alkalom is. Elõfordulhat, hogy valahol felfedezÃ¼nk egy plakÃ¡tot, egy ÃºjsÃ¡g hirdetÃ©st vagy talÃ¡n egy ismerõsÃ¼nktõl
hallunk egy kÃ¶zelebbi tanfolyamrÃ³l. Ã‰s megtÃ¶rtÃ©nhet, hogy bÃ¡rmennyire szeretnÃ©nk is ott lenni, nem adatik meg a
lehetõsÃ©g, kÃ¼lÃ¶nfÃ©le dolgok megakadÃ¡lyoznak a rÃ©szvÃ©telben. Ez a biztos jele annak, hogy mÃ©g nem jÃ¶tt el az idõ
nem ez az a tanfolyam, amin rÃ©szt kell vennÃ¼nk.
Hogy talÃ¡ljuk meg mesterÃ¼nket ?

Egy tanfolyammal kapcsolatban fontosnak tartom azt, hogy a tanulni vÃ¡gyÃ³ ott jÃ³l Ã©rezze magÃ¡t a bõrÃ©ben, hogy el
tudja fogadni a mestert vezetõjÃ©nek, hogy talÃ¡ljon szemÃ©lyisÃ©gÃ¼k, hogy egy bizalmi kapcsolat tudjon kialakulni
kÃ¶zÃ¶ttÃ¼k, hogy legyen egymÃ¡s szÃ¡mÃ¡ra mondanivalÃ³juk.
LÃ©vÃ©n, hogy a tradicionÃ¡lis vonalak mellet sok nem-tradicionÃ¡lis vonal is lÃ©tezik, jÃ³ tisztÃ¡zni a legelejÃ©n, hogy milyen
tanfolyamon veszÃ¼nk rÃ©szt. (Ez nem jelenti azt, hogy a nem-tradicionÃ¡lis vonalak rosszabbak vagy jobbak lennÃ©nek.
Mindegyik mÃ¡s Ã©s mindegyiknek van mondanivalÃ³ja a megfelelõ szemÃ©lyek szÃ¡mÃ¡ra.) Ãšgy gondolom fontos, Ã©s arra i
szoktam biztatni a rÃ©sztvevõket, hogy merjenek kÃ©rdezni. BÃ¡rmikor bÃ¡rmilyen kÃ©rdÃ©s felmerÃ¼l, fel kell tenni azt. A
tanÃ-tÃ³ dolga az, hogy vÃ¡laszoljon a kÃ©rdÃ©sekre. Egy jÃ³ tanÃ-tÃ³ tÃ¼relmes Ã©s nem fÃ©l a kÃ©rdÃ©sektõl.

A Reiki behangolÃ¡sokat csak avatott mesterek tudjÃ¡k elvÃ©gezni, Ã-gy magÃ¡tÃ³l Ã©rtetõdõ, hogy a tanulni vÃ¡gyÃ³nak egy
kÃ©pzett tanÃ-tÃ³t kell talÃ¡lnia. Ha a Reiki tradicionÃ¡lis vonalÃ¡n szeretnÃ©nk elindulni, tudnunk kell azt, hogy a tradicionÃ¡lis
mesterek vissza tudjÃ¡k vezetni beavatÃ¡si lÃ¡ncukat egÃ©szen Usui Mesterig.
NÃ©hÃ¡ny kÃ©rdÃ©s, ami segÃ-thet a mester keresÃ©sben Ã©s a dÃ¶ntÃ©sben:

- TradicionÃ¡lis vagy nem tradicionÃ¡lis Reikit tanÃ-t?
- Gyakorolja a Reikit (vÃ©gez kezelÃ©seket Ã¶nmagÃ¡n Ã©s mÃ¡sokon) vagy csak tanÃ-t?
- Mennyi ideje gyakorolta a Reikit, amikor megkapta a mesteri beavatÃ¡st?
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- Mennyi ideje tanÃ-t? (persze mindenkinek el kell kezdeni valahol)
- Mirõl lesz szÃ³ a tanfolyam alatt? Mennyi ideig tart ? HÃ¡ny behangolÃ¡s lesz? Milyen elmÃ©leti ismeretekrõl lesz mÃ©g
szÃ³? Lesz-e gyakorlati oktatÃ¡s?
- Tanfolyam utÃ¡n elÃ©rhetõ-e, ha mÃ©g kÃ©rdÃ©sek merÃ¼lnek fel?
- Mennyi idõnek kell eltelnie ahhoz, hogy tovÃ¡bb lÃ©phessek a kÃ¶vetkezõ szintre, ha szeretnÃ©m majd megtenni ezt a
lÃ©pÃ©st?

Ã•ltalÃ¡ban a tanfolyamok bevezetõjÃ©ben ezekre a kÃ©rdÃ©sekre vÃ¡laszt kapunk. De ha nem, bÃ¡tran rÃ¡ lehet kÃ©rdezni. M
hallgassunk az intuÃ-ciÃ³nkra, belsõ megÃ©rzÃ©seinkre. Ã•gy megtalÃ¡lhatod azt a mestert, aki legjobban megfelel
egyÃ©nisÃ©gednek. KÃ©t egyforma mester nincs, bÃ¡r a kÃ¼lÃ¶nbsÃ©gek nem a beavatÃ¡sok hatÃ©konysÃ¡gÃ¡ban, hanem a
Ã¡tadott tudÃ¡sban vannak. A beavatÃ¡sok fÃ¼ggetlenek a mestertõl â€“ õ csak egy csatorna az energia, a Reiki szÃ¡mÃ¡ra. A
tanÃ-tÃ¡sban viszont sokat szÃ¡mÃ-t a tapasztalat Ã©s az elõadÃ³i kÃ©szsÃ©g, valamint az Ã¡tadott informÃ¡ciÃ³k minõsÃ©ge.
Ugyanakkor, szerintem, kerÃ¼lni kell az olyan tanÃ-tÃ³kat, akik azt Ã¡llÃ-tjÃ¡k, hogy az õ ReikijÃ¼k jobb, mint a mÃ¡sÃ©, Ã©s
azokat is, akik pillanatok alatt megtÃ¶rtÃ©nõ csodÃ¡kat Ã-gÃ©rnek (egy csapÃ¡sra megszûnik az AIDS, a rÃ¡k, stb. pusztÃ¡n a
tanfolyam elvÃ©gzÃ©sÃ©tõl). Ezek az emberek semmit nem Ã©rtenek a Reikibõl.
MiÃ©rt kell fizetni a tanfolyamÃ©rt ?

Sokszor felmerÃ¼l a kÃ©rdÃ©s, miÃ©rt kell fizetni a tanfolyamÃ©rt, ha ez egy mindenki szÃ¡mÃ¡ra elÃ©rhetõ univerzÃ¡lis ene
Nem az energiÃ¡Ã©rt kell fizetni, hanem a tanÃ-tÃ³ idejÃ©Ã©rt, az Ã¡tadott ismeretekÃ©rt. Ugyanakkor ez egy prÃ³bakõ is az
elszÃ¡ntsÃ¡gra. Vagyok-e hajlandÃ³ legalÃ¡bb ennyit Ã¡ldozni egy jobb, egÃ©szsÃ©gesebb Ã©letre. A legtÃ¶bb ember, amikor
pÃ©nzrõl hall Ã©s a pÃ©nzhez kapcsolÃ³dÃ³ Ã©lmÃ©nyeit veszi szÃ¡mba, kisebb-nagyobb idegÃ¶sszeroppanÃ¡s szÃ©lÃ©n Ã¡
Ã‰letÃ¼nk nagy rÃ©sze a pÃ©nz kÃ¶rÃ¼l mozog Ã©s nehÃ©z e tÃ©mÃ¡ban megõrizni a lelki egyensÃºlyt.
A pÃ©nz nem egy piszkos valami Ã©s a spiritualitÃ¡s nem Ã¡ll ellentÃ©tben a pÃ©nzzel. IgazÃ¡bÃ³l azzal, hogy elzÃ¡rkÃ³zunk e
a tÃ©mÃ¡tÃ³l, csak az EgysÃ©g egy szeletÃ©tõl zÃ¡rkÃ³zunk el Ã©s Ã¶nmagunknak Ãºjabb Ã©s Ãºjabb problÃ©mÃ¡kat generÃ
pÃ©nz is csak az energia egy kÃ¼lÃ¶nÃ¶s megjelenÃ©si formÃ¡ja, olyan, amelyet mindenki kÃ¶nnyen hasznÃ¡lhat arra, hogy
javakhoz Ã©s szolgÃ¡ltatÃ¡sokhoz jusson Ã¡ltala. A problÃ©mÃ¡t csak a hozzÃ¡Ã¡llÃ¡s okozza.
Nagyon sok ember nem kÃ©pes megbecsÃ¼lni azt, amit ingyen kap. JÃ³ pÃ©lda erre az Ã©let Ã©s az egÃ©szsÃ©g. AmÃ-g ni
valamilyen bajunk, addig ezeket teljesen magÃ¡tÃ³l Ã©rtetõdõ dolgoknak vesszÃ¼k. A Reiki egy Ã©rtÃ©k, Ã-gy a tanfolyamok
vagy kezelÃ©sek Ã¡ra ezt is jelzi. Ã‰s hogy mennyibe kerÃ¼ljÃ¶n a Reiki? NehÃ©z megmondani, nehÃ©z Ã¡rcÃ©dulÃ¡t ragasz
rÃ¡, mert kÃ¼lÃ¶nbÃ¶znek az emberek Ã©s a helyzetek. Ami egyeseknek sok, az mÃ¡soknak nem jelent semmit. Ami igazÃ¡n
fontos, hogy a tanÃ-tvÃ¡ny Ã¶nmagÃ¡Ã©rt akarjon tanulni Ã©s hasznÃ¡lja mindazt, amit kapott. VÃ©gsõ soron az szÃ¡mit, ki
hogyan hasznÃ¡lja a Reikit. A Reiki semmivel sem fog tÃ¶bb Ã©letÃ¶rÃ¶mÃ¶t, harmÃ³niÃ¡t, egÃ©szsÃ©get, nyitottsÃ¡got vagy
bÃ¶lcsessÃ©get adni annak, aki nem hasznÃ¡lja. A beavatÃ¡sok csak az elindulÃ¡s, de nem a megÃ©rkezÃ©s.
Mi tÃ¶rtÃ©nik a tanfolyamokon ?

A tanfolyamok tartalma, egy Ã¡ltalÃ¡nos vezÃ©rvonal kivÃ©telÃ©vel, mesterrõl mesterre vÃ¡ltozik. A behangolÃ¡sokat elmÃ©le
gyakorlati oktatÃ¡sok egÃ©szÃ-tik ki.

Az elsõ fokozat tanfolyamÃ¡n a tanÃ-tvÃ¡nyok megismerkedhetnek a Reiki jelentÃ©sÃ©vel, tÃ¶rtÃ©netÃ©vel. RÃ©szt vesznek
behangolÃ¡si szertartÃ¡sokon, Ã©s ez Ã¡ltal megkapjÃ¡k a kÃ©zrÃ¡tÃ©teles (kÃ¶zvetlen) energiacsatornÃ¡zÃ¡s kÃ©pessÃ©gÃ©
rÃ©sztvevõk elsajÃ¡tÃ-tjÃ¡k a kezelÃ©sek alatt hasznÃ¡lt kÃ©zpozÃ-ciÃ³kat, megismerkednek a Reiki filozÃ³fiÃ¡jÃ¡val, alapelveiv
fokozataival. Ã•t szoktam adni nÃ©hÃ¡ny alap informÃ¡ciÃ³t az energiatestekrõl, csakrÃ¡krÃ³l, a betegsÃ©gek lelki okairÃ³l.
Mindenkinek lehetõsÃ©ge van az Ã¶n Ã©s csoportos kezelÃ©sek gyakorlÃ¡sÃ¡ra, Ã-gy mindenkinek lehetõsÃ©ge van
megtapasztalni Ã©s mÃ¡sokkal megosztani a Reiki csatornÃ¡zÃ¡sÃ¡nak Ã©lmÃ©nyÃ©t.

KÃ¼lsõsÃ©gekben a mÃ¡sodik fokozat tanfolyama megegyezik az elsõ fokozatÃ©val. Itt is a behangolÃ¡st elmÃ©leti Ã©s
gyakorlati oktatÃ¡s kÃ-sÃ©ri. Az elsõ fokozat anyagÃ¡nak rÃ¶vid Ã¡tismÃ©tlÃ©se utÃ¡n a rÃ©sztvevõk megismerkednek Ã©s
elsajÃ¡tÃ-tjÃ¡k a Reiki hÃ¡rom szimbÃ³lumÃ¡t, valamint ezek gyakorlati hasznÃ¡latÃ¡t (tÃ¡vkezelÃ©sek, terem behangolÃ¡s stb.).
IsmÃ©t lehetõsÃ©g van a csoportos gyakorlÃ¡sra tÃ¡vkezelÃ©sek formÃ¡jÃ¡ban.
A mÃ¡sodik fokozat azonban nem javasolhatÃ³ Ã©s adhatÃ³ mindenkinek, aki elvÃ©gezte az elsõ fokozat tanfolyamÃ¡t. Ez
mÃ¡r Ã©rettsÃ©g kÃ©rdÃ©se. Fontosnak tartom, hogy a rÃ©sztvevõnek legyenek tapasztalatai a Reiki ÃºtjÃ¡n, hogy a Reikit mi
egy spirituÃ¡lis utat vÃ¡lassza. SzÃ¼ksÃ©g van az elszÃ¡ntsÃ¡gra, a szellemi fejlõdÃ©s Ã©s a sajÃ¡t korlÃ¡taink legyõzÃ©sÃ©n
vÃ¡gyÃ¡ra.
Hogy tudok tanfolyamot szervezni ?
Ez egy fontos kÃ©rdÃ©s lehet abban az esetben, ha vÃ¡rosodban vagy egyetlen, a lakhelyedhez kÃ¶zel esõ helysÃ©gben,
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sem szerveznek tanfolyamokat Ã©s nem vagy hajlandÃ³, illetve nem tudsz egy tÃ¡volabbi helysÃ©gbe utazni. Ã•gy, ha vÃ¡llalod
a tanfolyam szervezÃ©sÃ©vel jÃ¡rÃ³ feladatokat, meg tudod teremteni magadnak a lehetõsÃ©get, hogy rÃ©szesÃ¼lj a Reiki
csodÃ¡jÃ¡ban.
Meglehet minden mesternek mÃ¡sok az elvÃ¡rÃ¡sai, megprÃ³bÃ¡lok nÃ©hÃ¡ny Ã¶tletet adni ezzel kapcsolatban (a tÃ©nyleges
feltÃ©teleket egyeztetheted a mestereddel): elõszÃ¶r is szÃ¼ksÃ©g lesz kÃ©t teremre. Az egyik egy tÃ¡gasabb helysÃ©g, ahol
kÃ©nyelmesen elfÃ©rnek a rÃ©sztvevõk, ahol a tanfolyami tevÃ©kenysÃ©g nagy rÃ©sze zajlik. AjÃ¡nlott, hogy ebben az elõadÃ
teremben lehetõsÃ©g nyÃ-ljon a Reiki kezelÃ©sek gyakorlÃ¡sÃ¡ra is. A mÃ¡sodik terem, a behangolÃ³ terem. Ez egy kisebb,
zÃ¡rt helysÃ©g, ahol majd a behangolÃ¡sok vÃ©gzõdnek. A behangolÃ¡s vagy beavatÃ¡s egy Ã©letre szÃ³lÃ³ Ã©lmÃ©ny, Ã-gy
fontosnak tartom, hogy a rÃ©sztvevõ zavartalanul tudja Ã¡tÃ©lni ezt, ezÃ©rt jÃ³, ha ez a terem a kÃ¼lsõ zajoktÃ³l is vÃ©dett. A
termek nagysÃ¡ga persze fÃ¼gg a rÃ©sztvevõk szÃ¡mÃ¡tÃ³l is, Ã-gy lehetnek iskolai osztÃ¡lytermek, de akÃ¡r egy magÃ¡nlakÃ¡
szobÃ¡i is. Persze az elõadÃ³ Ã©s behangolÃ³ termek mellet az illemhely lÃ©te is kÃ¶vetelmÃ©ny.
A mÃ¡sodik fontos dolog idõpontot egyeztetni a mesterrel, mÃ-g a harmadik az esetleges mÃ¡s rÃ©sztvevõk Ã©rtesÃ-tÃ©se.
Hogy mekkora az ideÃ¡lis lÃ©tszÃ¡m? Nincsenek erre kõbevÃ©sett szabÃ¡lyok. A tanfolyam megtarthatÃ³ egyetlen rÃ©sztvevõv
is. Ugyanakkor szerintem jÃ³, ha legalÃ¡bb kÃ©t-hÃ¡rom rÃ©sztvevõ van, mert Ã-gy lehetõsÃ©g teremtõdik a tapasztalatok
cserÃ©jÃ©re. Itt nem elsõsorban a tanfolyamra gondolok, hanem inkÃ¡bb az utÃ¡na kÃ¶vetkezõ idõszakra, amikor, ha tÃ¶bb
Reiki-gyakorlÃ³ van, lehetõsÃ©g adÃ³dik a kÃ¶zÃ¶s munkÃ¡ra, informÃ¡ciÃ³ Ã©s tapasztalat cserÃ©re, kÃ¶lcsÃ¶nÃ¶s tÃ¡mogat
Hogyan kÃ©szÃ¼lj a tanfolyamra ?

PrÃ³bÃ¡lj meg minden zavarÃ³ kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyt kizÃ¡rni, lÃ©gy jelen teljes lÃ©nyeddel a tanfolyamon. Szenteld az egÃ©sz
napodat/hÃ©tvÃ©gÃ©det a Reikinek. PrÃ³bÃ¡ld Ãºgy szervezni az egyÃ©b tevÃ©kenysÃ©geidet, hogy ne kelljen idõ elõtt elroha
tanfolyamrÃ³l. Ã–ltÃ¶zz kÃ©nyelmesen Ã©s hozz magaddal jegyzetfÃ¼zetet, hogy lejegyezhesd mindazt, amit fontosnak
tartasz. KÃ©szÃ¼lj tudatosan a tisztulÃ¡si idõszakra, segÃ-tsd szervezetedet a megfelelõ tÃ¡plÃ¡lkozÃ¡ssal, a szivar, kÃ¡vÃ©,
alkohol elhagyÃ¡sÃ¡val (legalÃ¡bb a tanfolyam alatt).
BefejezÃ©s kÃ©ppen mÃ©g nÃ©hÃ¡ny jÃ³ tanÃ¡cs, fÃ¼ggetlenÃ¼l, hogy melyik utat vÃ¡lasztod:
Hallgass az intuÃ-ciÃ³dra, mindig lÃ©gy nyitott Ã©s õszinte magaddal szemben. Merj vidÃ¡mnak, boldognak lenni. Ne fÃ©lj
szembeszÃ¡llni korlÃ¡taiddal, lÃ©pj tÃºl elõÃ-tÃ©leteiden.
â€žAz eredendõ bûn: korlÃ¡tozni a LÃ©tezõt. Ne tedd.â€•

http://www.reikitraditional.ro/jxcms

Támogató: Joomla!

Generálás: 25 April, 2018, 03:57

