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„Nêdzarzem jesteœ, sk¹dkolwiek pochodzisz
i gdziekolwiek siê udajesz, chyba ¿e zwrócisz
siê ku Bogu.”
Tomasz A. Kempis

Dziêkujê tym, którzy do zdjêæ pozowali:
Monice Sawickiej i jej córeczce Elizie
oraz Agnieszce Bezubik.

Ksi¹¿kê tê poœwiêcam pamiêci
œp. Siostrze Mariuszy-Jadwidze Bugaj
ze Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek w Pu³tusku
– Wielkiej Mistrzyni Reiki

MODLITWA O SZCZÊŒCIE
„Jedyna Si³a, Bóg, zawieraj¹ca w sobie
Nowe Przyczyny, dzia³a zawsze dla mnie
(wstaw swoje imiê), jako ¿e jestem doskona³ym przejawem tej Si³y. Zarówno w sposób œwiadomy, jak i podœwiadomy, zawsze
tworzê, przyci¹gam do siebie i uczestniczê
w najlepszych dla mnie okolicznoœciach,
które s³u¿¹ osi¹gniêciu poczucia spe³nienia, w³¹czaj¹c w to wszystko, co jest mi
potrzebne. Dla dobra wszystkich i zgodnie
z ich wol¹. Niech tak siê stanie.”
Marian Weinstein

Wstęp

M

oje bogate doœwiadczenia w codziennym stosowaniu
Reiki od wielu ju¿ lat sk³oni³y mnie do podzielenia siê
z reikowiczami tymi doœwiadczeniami. Obecnie obserwujemy
lawinowy rozwój i upowszechnianie Reiki, rodz¹ siê mistrzowie dos³ownie „jak grzyby po deszczu”, a ka¿dy z nich chcia³by coœ nowego wnieœæ, dokonaæ odkrycia. Czêsto jest to pêd
do przebudowy œwiata i otoczenia z pominiêciem samego siebie. Myœlê ¿e podobne chêci i podobne myœlenie jest przyrodzone ka¿demu cz³owiekowi, st¹d te¿ uœwiadomienie sobie
tego wszystkiego poprowadzi nas szybciej do prawdziwego
postêpu i duchowego rozwoju.
Prawdziwe zasady, regu³y ¿ycia s¹ tak naprawdê niezmienne, mo¿na je co najwy¿ej wyraziæ innymi s³owami. Bóg da³
cz³owiekowi Dekalog poprzez Moj¿esza. To zaledwie 10 przykazañ. Proszê porównaæ je do kodeksu prawa. Czy nie opiera siê on w istocie na Dekalogu? Mikao Usui przykaza³ nam
piêæ duchowych zasad ¿ycia w Reiki. Dziœ mno¿y siê, modyfikuje owe zasady, dodaje absurdalne, np. nieskazitelnoœæ.
9

Proszê mi pokazaæ cz³owieka nieskazitelnie czystego. Tomasz Kempis w ksi¹¿eczce „O naœladowaniu Chrystusa” pisze: „nikt nie jest bez wady, nikt bez jakiegoœ obci¹¿enia,
nikt kto by³by doœæ m¹dry dla siebie”. Pisze tak¿e o pokusach: „cz³owiek nie mo¿e byæ bezpieczny od pokus, dopóki
¿yje, poniewa¿ to w nas samych tkwi Ÿród³o pokusy jako ¿e
urodziliœmy siê z po¿¹dania. Niektórzy uciekaj¹c od pokus
wpadaj¹ w nie jeszcze g³êbiej. Ucieczka nie prowadzi do
zwyciêstwa, tylko cierpliwoœci¹ i pokor¹ mo¿emy okazaæ siê
silniejsi od tych naszych wrogów”. Cierpliwoœæ i pokora bêd¹
siê przewija³y jeszcze nieraz na stronicach tej ksi¹¿ki, dlatego te¿ ju¿ na samym wstêpie zwracam na nie uwagê. Tam
gdzie zabraknie cierpliwoœci i pokory rodzi siê gniew i agresja, a to s¹ energie destrukcyjne. Proszê tak¿e zwróciæ uwagê na pokusy, które mog¹ dotyczyæ wszystkiego. Jak¿e s¹
one wszechobecne w ¿yciu ka¿dego cz³owieka. Pokusa s³awy, czêsto za ka¿d¹ cenê, pokusa odkrycia czegoœ na miarê
Ameryki, bycia noblist¹, chodzenia w aureoli chwa³y, pozyskiwania sobie wielbicieli, ale i tak¿e podporz¹dkowywania
ich sobie. Ka¿dy z nas, ka¿dy czytaj¹cy owe s³owa zapewne
powie: to œwiêta prawda, lecz nie dotyczy to na szczêœcie
mnie. Czy aby na pewno? Przyrodzone jest cz³owiekowi
pod¹¿anie ku doskona³oœci, ku czemuœ lepszemu, nowszemu. Jest to swoistym napêdem w dzia³aniu cz³owieka i kluczem do postêpu. Nic wiêc dziwnego, ¿e nie omija te¿ Reiki,
lecz jeœli siê to odbywa w sposób lawinowy i nie kontrolowany, dochodzi wtedy do swoistego zaœmiecania pierwowzoru
stworzonego przez Mikao Usui Reiki. Powstaj¹ coraz to nowe
modyfikacje: Reiki tybetañskie, egipskie, Spirit Reiki, wkrótce
pojawiæ siê mo¿e Reiki syberyjskie. Pomno¿y³y siê symbole
rzekomo pochodz¹ce od Sai Baby, choæ w ¿adnej z ksi¹¿ek
o Sai Babie nie ma najmniejszej wzmianki na ten temat.
10

Energia mi³oœci, na której bazuje i opiera siê tak¿e Reiki jest
jedyn¹ energi¹ tworzenia, budowania (czegokolwiek) tak¿e
i uzdrawiania. Do tego do³¹czyæ nale¿y œwiadomoœæ pope³nionych b³êdów. Bez tego ani rusz, poniewa¿ w tym tkwi
przyczyna ka¿dego niepowodzenia i ka¿dej choroby. Tabletka nie likwiduje przyczyny, ale „zas³ania” problem przesuwaj¹c go do przodu, tyle ¿e czas tak¿e p³ynie do przodu.
Energia i œwiadomoœæ, a wszystko w duchu mi³oœci. Mikao
Usui przekaza³ nam trzy zasadnicze symbole do u¿ytku reikowicza i to wystarczy. Mno¿enie symboli to pod¹¿anie ku magii, pomijanie œwiadomoœci, pomijanie koniecznego aspektu
uœwiadamiania niew³aœciwej drogi postêpowania, pope³nionych b³êdów. Pope³nione b³êdy nale¿y rozpatrywaæ edukacyjnie – coœ w rodzaju nauczki, jaka z tego wyp³ywa nauka,
jakie to by³o doœwiadczenie, czego mnie to mia³o nauczyæ.
Broñ Bo¿e nie nale¿y maltretowaæ siê poczuciem winy, poniewa¿ nasza „niefrasobliwa” podœwiadomoœæ uzna, ¿e potrzebujemy ukarania i „ch³osta” nas nie minie z ca³¹ pewnoœci¹.
„Domowe” Reiki jest bardzo przydatne w ka¿dej rodzinie, zw³aszcza tam, gdzie s¹ ma³e dzieci. Dzieci uwielbiaj¹
energiê Reiki, lepiej siê ucz¹ i rozwijaj¹. Pisz¹c domowe,
mam na myœli kogoœ z rodziców lub nawet obydwojga, którzy s¹ reikowiczami i stosuj¹ dla siebie, dla dzieci. Zaobserwowaliœmy ¿e mama, bêd¹c w ci¹¿y, kiedy przekazywa³a
energiê na swój brzuszek i na p³ód, to urodzone dzieci zaczyna³y wczeœniej chodziæ (ósmy i dziewi¹ty miesi¹c), poniewa¿ by³y du¿o silniejsze. Pewnej piêcioletniej
dziewczynce, która mia³a ustawiczne k³opoty z migda³kami, lekarze postanowili je usun¹æ. Przed operacj¹ zg³osi³a
siê do mnie. Zaobserwowa³em, ¿e jest tam systematyczne
niedoenergetyzowanie i namówi³em rodziców, aby sami
mogli dawaæ Reiki. Nie tylko dziecko zachowa³o swoje
11

migda³ki, ale i nie trzeba by³o faszerowaæ go lekarstwami,
ani stale odwiedzaæ przychodni.
Czêsto poszukujemy przys³owiowego szczêœcia, Bóg wie
gdzie, nie wiedz¹c, ¿e tak naprawdê jest ono bardzo blisko,
jest ono w nas. Tak byœmy chcieli zmieniæ œwiat, pozmieniaæ ludzi naoko³o, uczyniæ ich szczêœliwymi, nie pytaj¹c
ich o to, czy tego chc¹, czy nie. A przecie¿ nic dla nas
po¿ytecznego nie wyniknie, kiedy przys³owiowego Kowalskiego wepchniemy z butami do nieba. Odwracaj¹c kierunek ratowania œwiata, pocz¹wszy od siebie doznamy wkrótce
radosnego ukojenia duszy, wyciszenia, wypiêknieje wokó³
nas œwiat i ludzie.
Kiedy przeczyta³em w „Nieznanym Œwiecie” wywiad z ksiêdzem arcybiskupem Boles³awem Pylakiem z Lublina pt. „Broniê znachorów XXI wieku...” dozna³em ogromnej ulgi, ¿e s¹
ludzie koœcio³a otwarci na naturalne si³y przyrody i potrafi¹cy spojrzeæ na ¿ycie spoza dogmatu. Poœród œwiêtych by³o
wielu uzdrowicieli i jasnowidzów, którzy mieli dar widzenia
nie tylko aury, ale i rozeznawania ludzkiego sumienia, dar
bilokacji, np. ojciec Pio, który nigdy za swojego ¿ycia nie by³
w Rzymie, a s¹ tacy, którzy gotowi s¹ przysiêgaæ, ¿e go tam
widzieli. Mia³ tak¿e dar zaznaczania swojej obecnoœci gdzieœ
bardzo daleko poprzez s³odki zapach fio³ków, który tam
pozostawa³. Ja sam, czytaj¹c po raz pierwszy o ojcu Pio doœwiadczy³em dwa lub trzy razy we œnie tego szczególnego
zapachu. Postanowi³em zadzwoniæ do ksiêdza arcybiskupa
z zapytaniem, czy mogê siê w mojej ksi¹¿ce o Reiki na wspomniany wywiad powo³aæ.
Ksi¹dz arcybiskup na to mi pozwoli³, wiêc przede wszystkim zachêcam czytelników do czytania wypowiedzi ksiêdza
arcybiskupa B. Pylaka, gdziekolwiek by siê one ukazywa³y.
Dla potrzeb tej ksi¹¿ki przytoczê wypowiedŸ ksiêdza arcybi12

skupa, której udzieli³ Waldemarowi Suliszowi: „Proszê ksiêdza. We wspomnianym artykule (Nasz Dziennik – «Znachorzy XXI w.» Mariusza Gajewskiego) nazywa siê radiestetów
i bioenergoterapeutów «znachorami i szarlatanami XXI w.».
Dlaczego ksi¹dz ich broni i czy ludzie wierz¹cy mog¹ korzystaæ z ich us³ug?
– Wbrew przywo³anej opinii stwierdzam z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹, ¿e katolicy mog¹ korzystaæ z pomocy radiestetów i bioenergoterapeutów. W tym wypadku wykorzystujemy
naturalne si³y natury, dane przez Stwórcê dla naszego dobra, zgodnie z nakazem CZYÑCIE SOBIE ZIEMIÊ PODDAN¥.
Dlatego broniê znachorów XXI wieku. Z wielkim niesmakiem przeczyta³em publikacjê «Znachorzy XXI w.». Z racji
tonu i formy wypowiedzi. W artykule pope³niono fundamentalny b³¹d. Nie znaj¹c przedmiotu, z wielk¹ pewnoœci¹ siebie, granicz¹c¹ z nieomylnoœci¹ wydano tam potêpiaj¹cy
wyrok na radiestetów i bioenergoterapeutów. Trudno polemizowaæ z nonsensem”. Kim s¹ wspó³czeœni uzdrowiciele?
– „W moim odczuciu s¹ to najczêœciej ludzie wielkiej szlachetnoœci. S³u¿¹c ludziom, oddaj¹ im czêœæ swojej niezwykle
mocnej energii, a jednak traktowani s¹ po macoszemu.”
Ze swojej strony dodam, ¿e za ojca radiestezji uwa¿a siê
ksiêdza Mermeta z Francji, zakonnika, tak¿e to, ¿e nie ma
dla cz³owieka lepszego dobra, ni¿ pozbycie siê fa³szywych
pojêæ.
Tych wszystkich czytelników którzy posiadaj¹ ju¿ moje
ksi¹¿ki „Krystaliczne Reiki” oraz „Reiki Kryszta³owo czyste” informujê, ¿e zmieniony tytu³ „Reiki – sztuka uzdrawiania dla ka¿dego” zawiera w sobie te same treœci z niewielkimi
poprawkami. Zmian dokona³em dlatego, ¿e poprzednie tytu³y nie zawiera³y w sobie noœnika informacji, które by coœ
mówi³y cz³owiekowi nic nie wiedz¹cemu o Reiki. Obecny tytu³
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zawiera ten noœnik i mo¿e wzbudziæ zainteresowanie przeciêtnego cz³owieka utrudzonego codziennymi troskami,
a ksi¹¿ka przyczyniæ siê mo¿e do odmiany jego losu, polepszenia zwi¹zków rodzinnych i uk³adów partnerskich w ¿yciu prywatnym i zawodowym. Przyczyniæ siê mo¿e do
poprawy zdrowia reikowicza oraz jego najbli¿szych. Mo¿e
nadaæ zupe³nie nowy sens ¿ycia ka¿demu cz³owiekowi, który j¹ weŸmie do rêki, podobnie jak przyczyni³a siê do poprawy stosunków miêdzyludzkich w drukarni, w której by³a
drukowana. Otwiera ona nowe kana³y informacyjne, poszerza horyzonty i daje lepsz¹ œwiadomoœæ, a ta jest kluczem do
odmiany losu.

Co to jest reiki?

R

EIKI po japoñsku znaczy „uniwersalna energia ¿ycia”.
Ca³y wszechœwiat i to wszystko co nas otacza przepe³nione jest energi¹ ¿ycia, a wiêc ka¿dego z nas ona tak¿e utrzymuje przy ¿yciu.
Rei – uniwersalna si³a ¿yciowa, jej duchowy aspekt;
ki – wyra¿a witaln¹ si³ê ¿yciow¹, przep³ywaj¹c¹ przez
wszystko co ¿yje, a wiêc jest cz¹stk¹ nas, nasz¹ w³asn¹,
witaln¹ energi¹ ¿ycia.
Ca³y wszechœwiat jest jedn¹ wibruj¹c¹ energi¹, a materia
to nic innego jak zastygniêta energia. Jest ona budulcem
Wszechœwiata, planet, galaktyk oraz wszystkiego co siê na
planecie znajduje: minera³ów, roœlin, zwierz¹t i cz³owieka.
Energia ta nazywana jest tak¿e energi¹ uniwersaln¹ albo
pierwotn¹, przenika ona ca³y œwiat.
Promieniuje nieustannie przez ca³e przestrzenie i wszystkie rzeczy. Nie jest niczyj¹ w³asnoœci¹, nale¿y do ka¿dego,
jest wszechobecna. Sprawia, ¿e ¿yjemy i poruszamy siê. Istniejemy. Jej brak oznacza dla organizmu ¿ywego œmieræ.
15

Zmniejszony jej dostêp do okreœlonych obszarów cia³a powoduje powstanie sprzyjaj¹cych warunków do rozwoju jakiejœ choroby czy dolegliwoœci. Ta energia to boski pr¹d,
boska energia. Jest ona wieczna, sta³a i wszechobejmuj¹ca.
Bóg jest najwy¿sz¹ rozumn¹ potêg¹ przenikaj¹c¹ wszystko
we wszechœwiecie, ka¿dy atom i kszta³t. Jest on w ka¿dym
z nas. Biblia mówi: „Na pocz¹tku by³o S³owo, a S³owo by³o
u Boga, a Bogiem by³o S³owo”. Zawsze najpierw pojawia siê
myœl, która wyra¿ona zostaje s³owem i wype³nia siê. Wa¿ne
s¹ intencje jakie nadajemy czynnoœciom. Jeœli uzdrowiciel
wierzy, ¿e uzdrawia, to tak siê dzieje – uzdrawia. Jeœli k³ad¹c
rêce na ciele nadaje okreœlone intencje czynnoœciom np.
zebranie brudnych energii, usuniêcie zatorów energetycznych i doenergetyzowanie, to tak siê bêdzie dzia³o. Jezus
mówi³: „Jesteœcie Bogiem i synami najwy¿szego”. Otwórzcie
przed sob¹ œwiat³o, przestañcie siê ograniczaæ i pozostawcie
zw¹tpienia.
Energia jest niewyczerpalna jeœli u¿ywamy jej w³aœciwie.
Cz³owiek powinien uczyniæ siê tylko przewodem dla boskiej
si³y. Inicjacje Reiki uczyni¹ ciê takim przewodem. Dzieci do
12 roku ¿ycia posiadaj¹ naturalne zdolnoœci do przekazu
energii ¿ycia. PóŸniej, nieœwiadome swych umiejêtnoœci, powoli je zatracaj¹. Tak¿e do 12 roku ¿ycia wystêpuje u dzieci
doœæ powszechne dermooptyczne widzenie. Widzenie palcami. Dzieci mog¹ wtedy z zamkniêtymi oczkami czytaæ litery
paluszkami, okreœlaæ ich kolor, rysowaæ samochodziki, gdzie
wszystkie p³aszczyzny i ko³a s¹ pozamykane. Inicjacje Reiki
dostrajaj¹ nas do uniwersalnej energii ¿ycia z powszechnego
pola tak, abyœmy mogli byæ jej przekaŸnikami. Jeœli mistrz
powiedzia³ ci, ¿e stajesz siê przekaŸnikiem dla boskiej energii i wykona³ czynnoœci inicjacyjne, to tak siê te¿ stanie.
Zanim przyszliœmy na œwiat Bóg przewidzia³ dla nas wszyst16

ko we wszelkiej obfitoœci. Brak nie musi wcale wystêpowaæ.
Gdy otworzycie siê na boskoœæ waszej natury, znajdziecie
wszystko czego tylko bêdziecie potrzebowali. Reiki jest wiêc
dostêpem do uniwersalnej energii boskiej, do której ka¿dy
cz³owiek bez wyj¹tku mo¿e mieæ dostêp, o ile uczyni siê tym
przewodem. A staæ siê to mo¿e za spraw¹ inicjacji dokonanej przez mistrza.
Reiki jest przede wszystkim energi¹ mi³oœci, a mi³oœæ
mo¿e wszystko, mo¿e uzdrowiæ ka¿d¹ chorobê, pojednaæ
nieprzyjació³, zniweczyæ magiê, wyg³adziæ grzech. Mi³oœæ
jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodzi³a, dlatego terapia Reiki
jest t¹ wspania³¹, bezpieczn¹ terapi¹ i dla daj¹cego, i dla
bior¹cego. W obliczu mi³oœci kapituluje z³o, ustêpuje magia, ociosany zostaje grzech. Nauczmy siê najpierw mi³owaæ siebie, a bliŸniego dopiero tak, jak siebie samego,
bowiem mi³oœæ do siebie jest wyznacznikiem i ogranicznikiem mi³oœci do bliŸniego. Jeœli podwy¿szysz poziom mi³oœci do siebie, bêdziesz w stanie okazaæ wy¿szy poziom
mi³oœci bliŸniemu.
Reiki jest wspania³¹ terapi¹, znakomitym relaksem dla
bior¹cego, nie powoduje wyczerpania i zmêczenia, co najwy¿ej znu¿enie d³ugoœci¹ seansu. Nie mo¿e nikomu zaszkodziæ. Mog¹ siê ewentualnie pojawiæ tzw. bóle regulacyjne,
co jest dobr¹ oznak¹, ¿e uruchomiony zosta³ wewnêtrzny
lekarz, uaktywni³y siê mechanizmy immunologiczne w organizmie. Nie ma ¿adnej obawy przejêcia choroby na siebie, wyczerpania energetycznego, zaszkodzenia. Jest
natomiast mo¿liwoœæ, oprócz oddzia³ywania energetycznego, uœwiadomienia b³êdów pope³nianych na planie emocjonalnym, uœwiadomienie zale¿noœci pomiêdzy naszymi
emocjami wynikaj¹cymi z przekonañ, a zdrowiem; gdzie siê
one lokuj¹, jakie powstaj¹ dolegliwoœci, jaka jest rola wyba17

czenia, ¿e nie mo¿e byæ prawdziwego uzdrowienia bez prawdziwego wybaczenia.
Reiki jest skuteczn¹ terapi¹ dostêpn¹ dla ka¿dego. Nie
wymaga diagnozowania, szczególnych predyspozycji. Oprócz
inicjacji otrzymasz schemat uk³adu r¹k na ciele cz³owieka.
Reiki mo¿emy i powinniœmy przekazywaæ równie¿ sobie, zwierzêtom, roœlinom. W ka¿dej rodzinie powinien byæ ktoœ po
Reiki.

Reiki kryształowo
czyste

R

eiki kryszta³owo czyste, to znaczy logiczne i spójne.
Bo tak jest w istocie. Dobrze pojmowane Reiki, oczyszczone z otoczki niezwyk³oœci, tajemniczoœci staje siê prawdziwe, kryszta³owo czyste, logiczne a¿ do bólu, uwarunkowane
jedynie przez nasze okreœlone schematy myœlowe, przekonania, ró¿norakie emocje i energetyczny system cz³owieka, który
warunkuje funkcjonowanie organizmu ludzkiego na planie
fizycznym.
Nale¿y bezwzglêdnie przyj¹æ za fakt, ¿e podobnie jak krew,
która kr¹¿y w ciele cz³owieka, tak i kr¹¿y niewidzialna energetyka. Podobnie jak system krwionoœny, istnieje równie¿
system energetyczny, który chocia¿ jest niewidoczny dla normalnego oka ludzkiego, realnie istnieje i warunkuje funkcjonowanie cia³a. Pr¹du elektrycznego tak¿e nie widaæ, lecz dziœ
nikt nie w¹tpi, ¿e istnieje, bo wszyscy z niego korzystamy.
Ju¿ przed dwoma tysi¹cami lat Chiñczycy opracowali ca³y
ten system i do dziœ g³ówne arterie energetyczne zwane meridianami, nazywane s¹ równie¿ kana³ami chiñskimi albo
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po³udnikami. Wyró¿niamy dwanaœcie g³ównych kana³ów
energetycznych parzystych zwi¹zanych z narz¹dami pe³nymi (Yin) i narz¹dami pustymi (Yang) a mianowicie:
Pe³ne narz¹dy (Yin)
p³uco
serce
osierdzie
œledziona
nerki
w¹troba

Puste narz¹dy (Yang)
jelito grube
jelito cienkie
potrójny ogrzewacz
¿o³¹dek
pêcherz moczowy
pêcherz ¿ó³ciowy

oraz g³ówny regulator przedni i tylny jako kana³y nieparzyste.
Rolê serca z uk³adu krwionoœnego spe³niaj¹ w uk³adzie
energetycznym czakramy, czyli g³ówne wêz³y energetyczne. Takich g³ównych centrów energetycznych wyró¿niamy
siedem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Muladhara – czakra podstawy, korzenia
Svadhisthana – seksualna
Manipura – splotu s³onecznego
Anahata – serca
Visuddha – gard³a
Ad¿na – trzeciego oka
Sahashrara – czakra korony

Tych siedem g³ównych centrów energetycznych, wirów
energetycznych swoim kszta³tem przypominaj¹cych kwiaty
lotosu, pocz¹wszy od czterop³atkowego czakramu podstawy, do tysi¹cp³atkowego czakramu korony jest rozlokowanych na osi krêgos³upa od koœci ogonowej – czakra podstawy
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Muladhara, do szczytu g³owy – czakra korony Sahasrara.
Pierwsza i siódma tworz¹ g³ówn¹ oœ energetyczn¹ i s¹ skierowane naprzeciw siebie: siódma na szczycie g³owy, skierowana tysi¹cp³atkowym kwiatem lotosu do góry, a pierwsza
pomiêdzy odbytem i narz¹dami rodnymi skierowana jest
czterop³atkowym kwiatem do do³u. Pozosta³ych piêæ jest
u³o¿onych poziomo przód–ty³. Cztery na krêgos³upie, a pi¹ta na œrodku czaszki, czakra tzw. trzeciego oka, wychodz¹ca
pomiêdzy brwiami do przodu i z ty³u czaszki – do ty³u.
Owe czakramy mog¹ mieæ ró¿ne wielkoœci u poszczególnych ludzi i obracaj¹c siê t³ocz¹ energiê z powszechnego pola
do cia³a cz³owieka lub obracaj¹c siê w przeciwnym kierunku
wyrzucaj¹ ewentualny nadmiar energii. Ka¿da z tych czakr
pracuje na innych czêstotliwoœciach wibracyjnych dostarczaj¹c innego spektrum energii. £¹cznoœæ pomiêdzy tymi czakrami zapewniaj¹c¹ nale¿yt¹ dystrybucjê tych energii w ró¿ne
strony zapewniaj¹ trzy g³ówne kana³y energetyczne, które
³¹cz¹ te czakramy ze sob¹ i z pozosta³ymi mniejszymi czakramami i meridianami. A s¹ to g³ówny kana³ biegn¹cy poprzez
œrodek krêgos³upa (rdzeñ krêgowy), a¿ do szczytu g³owy,
zwany SUSHUMNA i dwa kana³y boczne, które oplataj¹
sushumnê spiralnie od prawego i lewego nozdrza poprzez
szczyt g³owy a¿ ku podstawie krêgos³upa zwane: pingala –
kana³ energii s³onecznej oraz ida – kana³ energii ksiê¿ycowej. Praca tych¿e czakramów mo¿e zostaæ upoœledzona,
mo¿e zostaæ upoœledzona dro¿noœæ tych¿e trzech g³ównych
kana³ów energetycznych i pozosta³ych kana³ów chiñskich,
zwanych meridianami, w zwi¹zku z czym mo¿e ona nie dochodziæ do niektórych obszarów cia³a fizycznego. Brak energii
w okreœlonym obszarze cia³a fizycznego nieuchronnie doprowadzi do dysfunkcji organów, które tam siê znajduj¹, albo
dysfunkcji okreœlonych partii cia³a i stanu ducha.
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Bezpoœrednimi przyczynami powstawania energetycznych
zatorów i blokad s¹ nasze negatywne emocje wynikaj¹ce z przekonañ, a wiêc: gniew, z³oœæ, nienawiœæ, mœciwoœæ, zawiœæ, ale
tak¿e i ¿ale, pretensje, poczucie winy, os¹dzanie. Poczucie
winy ju¿ niejednego cz³owieka powali³o na ³o¿e boleœci, ale
jest to tak czy owak proces destrukcyjny i pocz¹tek samozniszczenia. Poczucie winy rozpoczyna siê od obwiniania siebie za to czy tamto i bardzo szybko przeradza siê w nienawiœæ
do samego siebie, a nienawiœæ, niezale¿nie od tego do kogo
jest ona skierowana, jest energi¹ destrukcyjn¹ rozpoczynaj¹c¹ powolny proces samozniszczenia. Tam gdzie wina musi
byæ i kara. Nasze negatywne emocje nigdzie siê nie podziewaj¹, s¹ realn¹ energi¹, wibracj¹ postrzegan¹ przez jasnowidzów jako obszary szaroœci a¿ do czarnego. Tworz¹ce siê
pok³ady emocji skutecznie blokuj¹ cyrkulacjê energetyczn¹
pomiêdzy czakramami i w ciele, z czasem krystalizuj¹ siê tworz¹c zaskorupia³e warstwy i blokuj¹ce przestrzenie (pola blokuj¹ce). Mog¹ tak¿e poprzez swoje nagromadzenie siê
w czakramie spowodowaæ upoœledzenie pracy czakramu. Inicjacje Reiki nie powoduj¹ jakiegoœ tam niebezpiecznego otwarcia czakramów, poniewa¿ prawid³owo funkcjonuj¹cy czakram
powinien byæ otwarty. „Zabrudzenie” energetyczne naszymi
emocjami czakramu powoduje upoœledzenie jego funkcjonowania. Energoterapeuta nie otwiera czakramów, tylko je oczyszcza, doenergetyzowuje, stabilizuje przywracaj¹c do normalnego
funkcjonowania. Inicjacje Reiki nie mog¹ otwieraæ czegoœ, co
powinno byæ otworzone. Inicjacje powoduj¹, ¿e czakramy
staj¹ siê zdolne do czerpania energii z powszechnego pola tak,
abyœmy mogli byæ kana³ami do przekazu tej energii. Nasza
skutecznoœæ zale¿eæ teraz bêdzie od tego, do jakiego stopnia,
pracuj¹c nad w³asnym rozwojem rozbudujemy swoje czakramy. Wiêkszy wiatrak – wiêcej si³y i energii, nic poza tym.
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Dzieci do 12 roku ¿ycia maj¹ naturalne zdolnoœci pod³¹czania siê do zasobów energetycznych z powszechnego pola
i przekazywania energii. PóŸniej zdolnoœci te zanikaj¹.
Zupe³nie podobnie jak skóra jest ochron¹ dla cia³a, nie
wypuszczaj¹c¹ z cia³a p³ynów, oprócz potu i nie dopuszczaj¹c¹ do wnêtrza niczego niepo¿¹danego, tak i nasza otoczka
energetyczna spe³nia rolê skóry energetycznej i chroni nas
przed niepo¿¹danymi energiami z zewn¹trz, jest ona równie¿ skuteczn¹ barier¹ dla naszych emocji. One tak¿e przez
ni¹ nie przedostaj¹ siê. Zalegaj¹, wiêc w okreœlonych obszarach cia³a, adekwatnych poszczególnym jego organom i czêœciom, tworz¹c z czasem ca³e warstwy i pok³ady. Jest to kr¹g
negatywnych emocji.

Emocje zwi¹zane z lêkiem odk³adaæ siê bêd¹ w okolicy nerek i pêcherza moczowego.
Emocje zwi¹zane ze z³oœci¹ zalegn¹ na w¹trobie i pêcherzyku ¿ó³ciowym.
Emocje zwi¹zane z agresj¹ zalegn¹ na sercu i osierdziu.
Emocje zwi¹zane z brakiem przywi¹zania, odrzuceniem, zani¿on¹ samoocen¹ u³o¿¹ siê na ¿o³¹dku, trzustce i œledzionie.
Emocje zwi¹zane z ¿alem i smutkiem zalegn¹ na p³ucach lub
jelicie grubym.
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Mamy jeszcze innego rodzaju emocje, np. kiedy dŸwigamy nadmiernie prze³adowane tzw. brzemiê ¿ycia, to emocje
zalegn¹ na ramionach tworz¹c niekiedy tzw. wdowi garb.
Emocje zwi¹zane z „brzemieniem ¿ycia” musz¹ nieuchronnie zrodziæ stany lêkowe o przysz³oœæ, a te zalegn¹ na pêcherzu lub nerkach.
Kiedy prze¿ywamy jakieœ dylematy i nie mo¿emy czegoœ
dokonaæ w naszym ¿yciu – to emocje ulokuj¹ siê na którejœ
rêce, albo nawet obu. Kiedy nie mo¿emy zrobiæ jakiegoœ
kroku, to emocje ulokuj¹ siê w nodze, albo w nogach. Mo¿emy dokonaæ podzia³u cia³a cz³owieka na czêœæ lew¹ i praw¹.
Po lewej stronie bêd¹ siê lokowa³y emocje zwi¹zane z nasz¹
najbli¿sz¹ sfer¹ uczuæ – dom, ukochane osoby. Po prawej
stronie cia³a bêd¹ siê lokowa³y emocje zwi¹zane z szerszym
polem naszej aktywnoœci, np. aktywnoœci zawodowej, spo³ecznej itp. wychodz¹ce poza dom i najbli¿szych.
Jeœli ju¿ nie bêdziemy mogli na coœ patrzeæ lub bêdziemy
obawiali siê o nasz¹ przysz³oœæ, to emocje nanios¹ siê na
oczy. Jeœli nie bêdziemy chcieli czegoœ dopuœciæ do swoich
uszu, nie bêdziemy chcieli o czymœ s³yszeæ – zaczniemy g³uchn¹æ, bowiem tam siê skieruj¹ nasze emocje.
Tak rozumiane i wykonywane Reiki pozwoli ci na rozeznanie prawdziwej przyczyny dolegliwoœci twojego biorcy Reiki,
bowiem le¿¹ one w sferze emocjonalnej wynikaj¹cej z przekonañ, a obraz przysz³ej choroby powstaje daleko wczeœniej na
naszym polu energetycznym. Samo uœwiadomienie sobie prawdziwego problemu i przyczyny mo¿e spowodowaæ wymazanie
struktury energetycznej przysz³ej choroby z energetycznego
pola. Wszystkie te przyczyny naszych dolegliwoœci i chorób,
które nam siê wydaj¹ przyczynami, które medycyna akademicka uwa¿a za przyczyny, w istocie s¹ przyczynami drugorzêdnymi. Pierwsza przyczyna powstaje daleko wczeœniej na
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planie emocjonalnym i energetycznym. Stan ogólny, w jakim
siê obecnie znajdujemy, równie¿ stan zdrowia jest zawsze
konsekwencj¹ naszej przesz³oœci, konsekwencj¹ rodzaju wyprodukowanych emocji, które skutecznie naruszy³y harmoniê energetyczn¹ cia³a, staj¹c siê swoistymi barykadami na
arteriach energetycznych w ciele i w aurze. Nie mo¿e byæ prawdziwego uzdrowienia, uzdrowienia skutecznego i na d³u¿ej,
bez prawdziwego a nie pozornego wybaczenia. Wybaczenia
tak¿e sobie, bowiem wszelkie poczucie winy rodzi nienawiœæ
do siebie i potrzebê ukarania. Wina musi byæ ukarana. Poniewa¿ twoja podœwiadomoœæ nie analizuje i nie rozs¹dza, czy to
dla ciebie dobre, czy nie, przyjmuj¹c twoje zapotrzebowanie
na ukaranie i skutecznie je realizuje. Rozpoczyna siê destrukcyjny proces, autentyczny proces samozniszczenia. Mog¹ to
byæ: ból, choroba, cierpienie, rozmaite straty, wypadki.
A mi³oœæ do samego siebie? Czy umiemy kochaæ samych
siebie? Dlaczego tak du¿o agresji wokó³ nas? Cz³owiek prawdziwie kochaj¹cy siebie nie bêdzie nigdy przejawiaæ agresji
w stosunku do innych. Dlaczego? Bo poziom mi³oœci do samego siebie warunkuje mi³oœæ do bliŸniego. Jeœli nie masz
mi³oœci do siebie samego, nie bêdziesz jej mieæ tak¿e do
swego bliŸniego, a twoja tzw. mi³oœæ bêdzie w istocie mi³oœci¹ egoistyczn¹ i wypaczon¹. Bêdzie mi³oœci¹ fa³szyw¹.
Cytujê z mojego modlitewnika dwa przykazania mi³oœci:
„Bêdziesz mi³owa³ Pana Boga twego z ca³ego serca swego,
z ca³ej duszy swojej i ze wszystkich si³ swoich, a bliŸniego
swego jak siebie samego”. Dlaczego wiêc kazano nam
przez wieki zaraz po mi³oœci do Pana Boga, mi³owaæ swojego bliŸniego, traktuj¹c mi³oœæ do siebie jako coœ nagannego, egoistycznego, godnego potêpienia? Siebie powinniœmy
dyscyplinowaæ, poddawaæ cierpieniom, wystawiaæ na próby, obwiniaæ. Do czego nam mo¿e byæ potrzebne poczucie
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winy, jak nie do powstania nienawiœci do siebie, a poniewa¿
ka¿da nienawiœæ jest jednakowo destrukcyjnym procesem,
rozpoczniemy proces samounicestwienia. To przykazanie
mi³oœci winniœmy rozumieæ nastêpuj¹co: bêdziesz mi³owa³
Pana Boga twego bardziej ni¿ siebie samego, bardziej ni¿
swoje najbli¿sze i ukochane osoby, bardziej ni¿ swój dom,
samochód i ca³y swój maj¹tek, bardziej ni¿ wszystkie dobra
tego œwiata, bo jeœli o tym zapomnisz, to zostanie ci odebrane wszystko to, co postawi³eœ w swoim ¿yciu ponad Bogiem.
Nastêpnie masz umi³owaæ siebie samego, bowiem mi³oœæ do
samego siebie jest wyznacznikiem poziomu mi³oœci do bliŸniego. Jeœli z powodu poczucia winy znienawidzisz siebie, to
bêdzie to równie¿ wyznacznikiem mi³oœci a w³aœciwie nienawiœci do bliŸniego. Jeœli wejdziesz do autobusu i zobaczysz,
¿e nie ma tam ¿adnego porz¹dnego cz³owieka, same typy, to
przede wszystkim sam zni¿y³eœ siê do poziomu typa, bo nie
ma w tobie mi³oœci do siebie. Jeœli natomiast po wejœciu do
tramwaju, czy autobusu zobaczysz w nim du¿o ciekawych
mi³ych i kochanych ludzi, to bêdzie to znaczy³o, ¿e twój
poziom mi³oœci do siebie jest bardzo wysoki. Pokutuj¹ce przez
wieki pojmowanie mi³oœci do samego siebie spowodowa³o
znaczne zdeformowanie czakramu sercowego u przewa¿aj¹cej populacji rodzaju ludzkiego. Agresja – to serce i osierdzie.
Sk¹d tak du¿o agresji wokó³ nas? Z braku nale¿ytej mi³oœci do
samego siebie, bowiem bliŸniego mamy kochaæ tak jak siebie
samego. Tylko, ¿e brakuje uœwiadomienia powszechnego, ¿e
mi³oœæ do siebie jest warunkiem mi³oœci do bliŸniego. Proponujê upowszechnianie nastêpuj¹cej afirmacji:
– Jestem szlachetnym, uczciwym i dobrym cz³owiekiem.
– Mi³ujê i akceptujê siebie takim, jakim jestem.
– Wybaczam sobie wszystko i uwalniam siê od poczucia winy.
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– Zas³ugujê na dostatek i bogactwo.
– Zas³ugujê na mi³oœæ i szacunek innych ludzi, których ja
równie¿ szanujê i mi³ujê.
– ¯yjê w przyjaznym i bezpiecznym dla mnie œwiecie.
– Na swojej drodze spotykam tylko dobrych i przyjaznych
mi ludzi.
– Pieniêdzy wystarcza mi na wszystkie moje potrzeby.
– Pieni¹dze przychodz¹ do mnie zawsze wtedy, kiedy s¹ mi
potrzebne i w takiej iloœci, jaka jest mi potrzebna.
– Mam dobr¹ pamiêæ, pamiêtam wszystko to co jest mi
potrzebne. Nauka przychodzi mi z ³atwoœci¹.
– Je¿d¿ê bezpiecznie i rozwa¿nie.
– Kiedy prowadzê samochód, przede mn¹, za mn¹ i po bokach jest bezpiecznie, a policja zajêta czym innym. Je¿eli
mimo to policja ciê zatrzyma i na³o¿y mandat, to znaczy,
¿e nosisz w sobie poczucie winy i potrzebê ukarania.
– Moje cia³o jest coraz doskonalsze, poprawia siê funkcjonowanie wszystkich moich narz¹dów wewnêtrznych.
– Poprawia siê tak¿e stan mojego ducha.
Jeœli bêdê myœleæ o z³odziejach, bandytach, to poprzez
swoje myœli wejdê na ten poziom wibracyjny, na którym oni
funkcjonuj¹ i przyci¹gnê ich do siebie, a jeœli dojdzie jeszcze
do tego poczucie winy, to zaistnieje potrzeba ukarania. Przesz³oœæ jest martw¹ histori¹, której ju¿ nie da siê o¿ywiæ,
a teraŸniejszoœæ i przysz³oœæ jest realn¹ rzeczywistoœci¹, na
któr¹ mo¿emy mieæ wp³yw. Mi³oœæ do samego siebie nie jest
¿adnym egoizmem, podobnie jak nie nale¿y do egoizmu u³o¿enie ¿ycia wed³ug w³asnej woli. Egoizmem mo¿e byæ tylko
oczekiwanie od innych, aby postêpowali wedle naszego przekonania. Mi³uj¹c siebie coraz bardziej bêdziemy podnosiæ
poczucie w³asnej wartoœci (nie myliæ z poczuciem w³asnej
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wa¿noœci, która jest pych¹ i arogancj¹). Jest ona niezbêdnym elementem do zbudowania swojej pozytywnej i twórczej to¿samoœci. Bez tej to¿samoœci jesteœ nikim, a w³aœciwie
jesteœ tym, kim myœlisz, ¿e jesteœ, bowiem twoje myœli kreuj¹
twoj¹ przysz³oœæ, twój status spo³eczny. Mi³ujmy wiêc siebie, podnoœmy dobre o sobie mniemanie, budujmy swoje
pozytywne i twórcze to¿samoœci, kreujmy sobie dobr¹ przysz³oœæ. Nasza przysz³oœæ zale¿na jest od tego, co dominuje
w naszych myœlach, a poniewa¿ kreator przysz³oœci – podœwiadomoœæ nie analizuje i nie rozs¹dza czy to dla nas dobre
czy nie, zrealizuje bezkrytycznie ka¿de zamówienie, szanuj¹c i respektuj¹c nasz¹ woln¹ wolê.

Nieco historii
i legendy reiki

D

r Mikao Usui dzia³a³ pod koniec XIX wieku na niedu¿ym uniwersytecie w Kioto. By³o to dopiero po up³ywie niewielu lat od czasu, gdy Japoñczycy zaniechali dobrowolnej izolacji wpuszczaj¹c do kraju obce kultury i religie.
By³y to tak¿e czasy pierwszej rewolucji przemys³owej, do
której szybko siê dostosowali. Po d³ugo obowi¹zuj¹cym zakazie, znowu do Japonii przybyli katoliccy misjonarze. Dr
Usui by³ chrzeœcijañskim ksiêdzem, wyk³ada³ w seminarium
nale¿¹cym do uniwersytetu.
Pewnego dnia rozmawiaj¹c z grup¹ studentów, jeden z nich
zagadn¹³ go, czy wierzy we wszystko, co jest napisane w Biblii. Odpowiedzia³, ¿e tak. Dalsza rozmowa dotyczy³a duchowego uzdrawiania dokonywanego przez Chrystusa.
Dlaczego dziœ nie ma uzdrowicieli na œwiecie, którzy by
naœladowali Chrystusa, a on przecie¿ powiedzia³: „Bêdziecie
czynili to samo co ja i jeszcze wiêcej ni¿ ja”. Jak wiêc rozumieæ s³owa skierowane do aposto³ów, aby uzdrawiali chorych? Jeœli wiêc wierzy w s³owa Biblii, niech ich nauczy jak
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maj¹ to robiæ. Trzeba pamiêtaæ, ¿e mentalnoœæ Japoñczyka
jest inna ni¿ Europejczyka. Dla Mikao Usui rozmowa ta by³a
do tego stopnia wyzwaniem, ¿e rozsta³ siê z Uniwersytetem
i wyjecha³ do Stanów Zjednoczonych gdzie studiowa³ jêzyki
staro¿ytne i teologiê. W trakcie studiów usi³owa³ dowiedzieæ
siê czegoœ wiêcej o tym, w jaki sposób uzdrawia³ Chrystus.
Niestety, nie znalaz³ odpowiedzi. Powróci³ wiêc do Japonii,
aby szukaæ odpowiedzi w naukach Buddy, który równie¿
uzdrawia³.
Rozpocz¹³ naukê jêzyka chiñskiego i sanskrytu – staro¿ytnego jêzyka hinduskiego, aby móc czytaæ œwiête pisma
(sutry). Jednoczeœnie wêdrowa³ po starych klasztorach buddyjskich maj¹c nadziejê, ¿e natknie siê na jakieœ staro¿ytne
opisy uzdrawiania przez nak³adanie r¹k. Odpowiadano mu
– „Nie zajmujemy siê tym, dbamy tylko, aby uzdrawiaæ
ducha wierz¹cych”. Dotar³ wreszcie do klasztoru Zen, w którym spotka³ siê z ¿yczliwoœci¹ opata, ale i tu nie odnalaz³
klucza do zagadki uzdrawiania.
Wybra³ siê do Tybetu, gdzie studiowa³ pisma tybetañskie.
Po zakoñczeniu studiów nad tybetañskimi wersami Sutry
Lotosa, Mikao Usui stwierdzi³, ¿e odnalaz³ klucz do cudownych uzdrowieñ Chrystusa. Brakowa³o mu jednak¿e wtajemniczenia, aby obudziæ uzdrowicielskie moce.
Powróci³ do swego przyjaciela, opata klasztoru Zen, by tam
szukaæ pomocy. W trakcie wspólnej medytacji doszli do wniosku, ¿e powinien udaæ siê na œwiêt¹ górê Kurijama odleg³¹
o 30 km od Kioto, gdzie poszcz¹c, powinien poddaæ siê 21dniowej medytacji. W trakcie postu i medytacji mo¿e oczekiwaæ czegoœ w rodzaju „oœwiecenia”, wizji, która mo¿e byæ
odpowiedzi¹ na jego pytania. Dr Usui uda³ siê na œwiêt¹ górê,
odnalaz³ na jej wschodniej œcianie dogodne miejsce, zebra³
21 kamyków i rozpocz¹³ medytacjê. Ka¿dego dnia wieczorem
32

odrzuca³ jeden kamyk. Gdy up³ynê³o 20 dni postu i zbli¿a³
siê œwit 21 dnia, Usui by³ rozczarowany, ¿e nie wydarzy³o siê
nic nadzwyczajnego. Gdy tak rozmyœla³ dostrzeg³ powiêkszaj¹ce siê i zbli¿aj¹ce do niego promieniste œwiat³o, które uderzy³o go w czo³o, rozprys³o siê na miliony ma³ych kolorowych
pêcherzyków we wszystkich barwach têczy. PóŸniej pojawi³o
siê potê¿ne bia³e œwiat³o. Poczu³, ¿e œwiat³o to zawiera w sobie œwiadomoœæ. Zrozumia³ sens symboli Reiki, a œwiat³o dokona³o w nim inicjacji i dostrojenia go do ka¿dego z tych
symboli oraz dostrojenia do uniwersalnej energii ¿ycia. Uzyska³ w ten sposób dostêp do nieprzebranych jej zasobów,
uzyska³ klucze do energii Boskiej Mi³oœci i obfitoœci.
By³y to narodziny systemu Usui – Reiki.
Po tym wydarzeniu Mikao Usui uda³ siê w drogê powrotn¹.
Nie czu³ zmêczenia, ale ogromny przyp³yw energii. Kiedy
schodzi³ w¹sk¹ dró¿k¹ potkn¹³ siê o kamieñ i boleœnie zrani³
du¿y palec u nogi. Instynktownie chwyci³ za nogê i palec
i ku swemu zdumieniu zauwa¿y³, ¿e rana przesta³a krwawiæ,
a ból ust¹pi³. By³ to pierwszy znak, ¿e otrzyma³ dar uzdrawiania, ¿e Reiki dzia³a. Po zejœciu z góry zatrzyma³ siê Mikao Usui w przydro¿nej gospodzie, aby tam spo¿yæ posi³ek.
Gospodnik ostrzega³ go przed spo¿yciem obfitego posi³ku,
który zamówi³ Mikao twierdz¹c, ¿e po d³ugiej g³odówce
mo¿e mu zaszkodziæ. Mikao jednak ponowi³ zamówienie.
Posi³ek przynios³a córka gospodnika, mia³a zawiniêt¹ chustk¹
twarz z powodu bol¹cego zêba. Mikao Usui zapyta³, czy
mo¿e przy³o¿yæ rêkê do bol¹cego miejsca. Wyrazi³a zgodê.
Po pewnym czasie bóle ust¹pi³y. Uradowana mog³a ju¿ chustkê zdj¹æ. By³ to ju¿ drugi znak, ¿e otrzyma³ dar uzdrawiania,
trzecim znakiem by³ fakt, ¿e po zjedzeniu obfitego posi³ku,
po tak d³ugiej g³odówce, nie wyst¹pi³y ¿adne komplikacje.
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Po powrocie do klasztoru zasta³ opata w ³ó¿ku z atakiem
artretyzmu. Kiedy po³o¿y³ mu rêce na kolanach, to po pewnym czasie dolegliwoœci ust¹pi³y. Wkrótce potem przeniós³
siê do dzielnicy ¿ebraków w Kioto, aby uzdrawiaæ ubogich
i doskonaliæ Reiki. Spêdzi³ tam siedem lat. W tym czasie
uzdrowi³ i pomóg³ wydobyæ siê z nêdzy wielu ludziom. Niestety zauwa¿y³, ¿e wielu z nich znowu powróci³o do nêdzy
i ¿ebraczego ¿ycia. Woleli ¿yæ jak dawniej nie przyjmuj¹c
odpowiedzialnoœci za swoje ¿ycie.
Mikao Usui zrozumia³, ¿e za uzdrowieniem fizycznego
cia³a, nie nast¹pi³o uzdrowienie duszy. Ludzie ci nie umieli
okazaæ ¿yciu ¿adnej wdziêcznoœci, nie umieli przej¹æ nowego modelu ¿ycia, a on nie potrafi³ im tego zaszczepiæ. Sk³oni³o go to do sformu³owania ¿yciowych regu³ Reiki.
W³aœnie dziœ nie z³oœæ siê.
W³aœnie dziœ nie martw siê.
Szanuj swoich rodziców,
nauczycieli i ludzi starszych.
Uczciwie zarabiaj na chleb.
B¹dŸ wdziêczny, okazuj wdziêcznoœæ
wszystkiemu, co ¿yje.
Usui zrozumia³, ¿e wraz z uzdrawianiem ludzkiego cia³a,
powinno nastêpowaæ uzdrowienie ducha. Opuœci³ wiêc dzielnicê ¿ebraków, by zacz¹æ nauczaæ, jak maj¹ siê ludzie wzajemnie uzdrawiaæ, jak maj¹ siê stosowaæ do nowych zasad
Reiki, aby uzdrowiæ duszê i przebudowaæ swój system wartoœci i przekonania.
Najbli¿szym spoœród jego uczniów by³ emerytowany oficer marynarki dr Chujiro Hayashi, który sta³ siê z czasem
jego najbli¿szym wspó³pracownikiem, pierwszym Mistrzem
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Reiki, spadkobierc¹ i nastêpc¹, któremu powierzy³ treœæ
swoich nauk i przykaza³ je zachowywaæ i strzec.
Hayashi za³o¿y³ w Tokio klinikê, w której uzdrawiano stosuj¹c Reiki. Do kliniki dr Hyashi trafi³a w 1935 roku m³oda
kobieta z Hawajów Hawayo Takata, której grozi³o usuniêcie
nowotworowego guza. Jakiœ wewnêtrzny g³os mówi³ jej, ¿e
operacja nie bêdzie potrzebna. Wiele s³ysza³a o klinice dr
Hayashi, postanowi³a zawierzyæ swojej intuicji i przenieœæ
siê do tej kliniki. Prowadz¹cy j¹ lekarz wyrazi³ zgodê. Pozostawa³a w klinice przez kilka miesiêcy, gdzie codziennie
dawano jej Reiki. Dolegliwoœci stopniowo ustêpowa³y i sama zafascynowana t¹ now¹ terapi¹, zapragnê³a nauczyæ siê
Reiki.
Przez rok Hawayo Takata codziennie dokonywa³a zabiegów Reiki i wiele siê nauczy³a. Powróci³a na Hawaje
i tam praktykowa³a dalej. W roku 1938 dr Hayashi wraz
ze swoj¹ córk¹ odwiedzi³ j¹ na Hawajach i po dodatkowym szkoleniu uczyni³ j¹ mistrzyni¹. W roku 1941 dr
Hayashi zszed³ z tego œwiata, a swoim nastêpc¹ uczyni³
Hawayo Takatê.
Hawayo Takata do swojej œmierci wtajemniczy³a 22 mistrzów Reiki, wœród których znalaz³a siê jej wnuczka Phyllis
Lei Furumoto. Na krótko przed œmierci¹ pani Takata przekaza³a wnuczce Phyllis swoj¹ spuœciznê.
W roku 1983 za³o¿ono towarzystwo „The Reiki Alliance”. Podczas tej konferencji mistrzowie uznali Phyllis Lei
Furumoto za Wielk¹ Mistrzyniê i nastêpcê Mikao Usui, Chujiro Hayashi i Hawayo Takaty.
Poœród tych 22 mistrzów znajduje siê Wanja Twan, która
inicjowa³a na Mistrza i Wielkiego Mistrza Siostrê Mariuszê.
Siostra Mariusza inicjowa³a mnie na pierwszy stopieñ, a na
drugi sama Wanja Twan wraz z siostr¹ Mariusz¹, ksiêdzem
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Maciejem Wroñskim i Inier Drog. Tytu³ Mistrza i Wielkiego
Mistrza otrzyma³em z r¹k d³ugoletniego asystenta Siostry
Mariuszy Wielkiego Mistrza Zbyszka Wroñskiego, inicjowanego na Mistrza i Wielkiego Mistrza przez swojego brata ks.
Macieja Wroñskiego z Kanady. Ks. Maciej by³ inicjowany
przez Wanjê Twan na wszystkie stopnie.
Zanim zosta³em Mistrzem wspó³pracowa³em krótko
z Siostr¹ Mariusz¹, a póŸniej z jej spadkobiercami Ma³gorzat¹ Borkowsk¹, ks. Maciejem Wroñskim i najd³u¿ej ze
Zbyszkiem Wroñskim, który mianowa³ mnie Wielkim Mistrzem dok³adnie w pierwsz¹ rocznicê œmierci Siostry Mariuszy w dniu 04.10.1998 roku, ale to uœwiadomiliœmy sobie
dopiero po fakcie.
Je¿eli wierzycie w przypadki – nazwijcie to przypadkiem,
a jeœli nie wierzycie – nazwijcie jak chcecie.
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Na drugi stopieñ Reiki inicjowany by³em przez czterech Mistrzów:
od lewej Irga Droog, ks. Maciej Wroñski, Siostra Mariusza (Jadwiga
Bugaj) i Wanja Twan, a na dyplomie s¹ ich podpisy
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Duchowe reguły
życia reiki
W³aœnie dziœ nie z³oœæ siê.
W³aœnie dziœ nie martw siê.
Szanuj swoich rodziców, nauczycieli
i ludzi starszych.
Uczciwie zarabiaj na chleb.
B¹dŸ wdziêczny wszystkiemu, co ¿yje.
dr Mikao Usui

Od dziœ pozbêdê siê z³oœci
„Z³oœæ urodzie szkodzi.” To doœæ powszechny slogan i trafny zarazem. Jeœli przez d³u¿szy czas bêdziemy nosili w sobie
z³oœæ nie tylko do ludzi, ale i do wszystkiego prawie co nas
otacza, to wkrótce pojawi siê utrwalony wyraz nieprzyjemnego zgorzknienia i nieprzyjemnego wygl¹du. Nasza uroda
z pewnoœci¹ na tym straci. Kiedy popatrzymy na ludzi starszych i w podesz³ym wieku, to mo¿emy wœród nich zobaczyæ
ludzi pogodnych, a ich pogoda ducha przejawia siê na zewn¹trz, czyni ich ludŸmi mi³ymi w obyciu i o przyjemnym
wygl¹dzie zewnêtrznym, o mi³ej powierzchownoœci i urodzie,
pomimo podesz³ego wieku. Mo¿emy zobaczyæ tak¿e wielu
ludzi z utrwalonym grymasem zgorzknienia. Najbardziej jed39

nak z³oœæ szkodzi naszemu zdrowiu. Poniewa¿ funkcjonujemy w œwiecie emocji, które nami rz¹dz¹, trzeba byœmy uœwiadomili sobie, ¿e w momencie eksplozji naszej z³oœci z powodu
obojêtnie jakiego rodzaju irytacji, powstaje potê¿ny ³adunek
negatywnej energii œciœle powi¹zany z tymi emocjami, który
nigdzie siê nie podziewa. Mo¿emy dla naszej logiki przyj¹æ,
¿e otaczaj¹ca nas os³ona energetyczna zatrzymuje je. One siê
lokuj¹ w okreœlonych partiach naszego cia³a, g³ównie na w¹trobie i woreczku ¿ó³ciowym. Z miejsca zaczn¹ tworzyæ siê
blokady w przyp³ywie energii ¿yciowej, czego nastêpstwem
bêdzie dysfunkcja okolicznych organów. I tak dla przyk³adu, jeœli bêdzie nam coœ mocno le¿a³o na w¹trobie, poczucie
pokrzywdzenia i poni¿enia, to konsekwencj¹ tej z³oœci mo¿e
byæ wyciêcie woreczka ¿ó³ciowego.
Od dziœ przestajê siê martwiæ
Twoja podœwiadomoœæ jest kreatorem teraŸniejszoœci,
w której obecnie siê znajdujesz i przysz³oœci, a stan obecny,
tak¿e stan twojego zdrowia, jest konsekwencj¹ przesz³oœci.
Pan Bóg nie ma z tym nic wspólnego co wykreowa³y
myœli twoje, a podœwiadomoœæ zaprogramowa³a do realizacji na przysz³oœæ. Jak wielu ludzi obwinia Boga za swoje
niepowodzenia, a przecie¿ nie po to Bóg da³ cz³owiekowi
woln¹ wolê, ¿eby siê do niego wtr¹caæ, jeœli nie zosta³ o to
poproszony. Jesteœ kowalem swego losu, wiêc to masz, co
sobie wypracowa³eœ, na co zas³u¿y³eœ. Nie ma potrzeby
zazdroszczenia innym, bowiem zawsze spotkasz lepszych
i gorszych od siebie. Ty tak¿e mo¿esz byæ Ÿród³em zawiœci
dla innych. Pamiêtaj równie¿ o tym, ¿e ka¿dy cz³owiek
przychodzi na œwiat dla wype³nienia swojego indywidualnego i niepowtarzalnego zadania, niepodobnego do innych,
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tak samo niepowtarzalna i niepodobna jest ka¿da jednostka ludzka.
Mo¿esz nazwaæ to swoim pos³annictwem albo misj¹, któr¹
masz do wype³nienia. Jeœli odnajdziesz sens, dla którego tu
jesteœ i swoje zadania, które masz do zrealizowania, to tak
jakbyœ rozpocz¹³ spokojne p³yniêcie z nurtem rzeki, a wtedy
mo¿esz mieæ du¿o czasu na podziwianie mijanych pejza¿y
i zdarzeñ. Nie wios³ujesz ju¿ pod pr¹d. Zaczynasz bycie tu
i teraz w obecnej chwili, radujesz siê z tego wszystkiego co
posiadasz oraz ze wszystkich zdarzeñ i ludzi, którzy ciê otaczaj¹, stajesz siê wdziêczny Bogu za to wszystko co jest twoim
udzia³em, pod³¹czaj¹c siê w ten sposób do Ÿród³a wszelkiej
obfitoœci. Bóg przewidzia³ dla ka¿dego cz³owieka przychodz¹cego na œwiat pe³ne zabezpieczenie jego potrzeb a¿ do obfitoœci. To my ludzie ograniczamy siê sami poprzez swoj¹
zach³annoœæ, tak¿e ograniczamy innych ludzi. W momencie,
kiedy zaczniesz cieszyæ siê ze wszystkiego, co posiadasz i przestaniesz martwiæ siê o jutro, uwolnisz siê od ograniczeñ i strachu przed przysz³oœci¹. Strach jest Ÿród³em nienawiœci
i ulubionym narzêdziem szatana. Postaw przed sob¹ dobre
cele, takie, które nie bêd¹ musia³y byæ zrealizowane kosztem
drugiego cz³owieka, a zmartwienie o pieni¹dze pozostaw panu
Bogu, dziêkuj¹c Mu zaraz po wyra¿eniu proœby za jej wype³nienie, jakby ju¿ zosta³a spe³niona. Przestañ tylko w¹tpiæ
„Proœcie, a otrzymacie, stukajcie, a bêdzie wam otworzone”.
Nie lêkajcie siê prosiæ o wiele, o rzeczy lub zdarzenia, które s¹
w tym momencie dla was najlepsze. Nasz egoizm i zach³annoœæ mog¹ nas zaœlepiaæ. Nie zawsze te¿ to co jest dla nas
przyjemne, jest tak¿e po¿yteczne. Tylko dzieci tak naprawdê
potrafi¹ byæ prawdziwe w teraŸniejszoœci, tu i teraz. Dlatego
jest w nich tyle radoœci z niczego. Ludzie doroœli nie potrafi¹
byæ w chwili obecnej, tu i teraz. Uciekaj¹ do swojej przesz³o41

œci idealizuj¹c minione czasy np. przedwojenne, a¿ do absurdu, albo uciekaj¹ w przysz³oœæ, która jest zawsze pe³na lêków
i obaw. Lêk prowadzi do nienawiœci, a nienawiœæ uruchamia
destrukcyjne procesy w fizycznym ciele.
Jeœli pragniesz dla siebie zdrowia i zadowolenia – nie masz
wyboru, przestañ siê martwiæ, podziêkuj Bogu za wszystko
co masz, za ludzi, którzy ciê otaczaj¹, za sytuacje, które
sta³y siê twoim udzia³em. One czemuœ s³u¿¹ na twojej ewolucyjnej drodze. Poproœ Boga o ³askê zrozumienia, a zniknie
potrzeba twojego cierpienia, zniknie struktura choroby z energetycznego pola.
Od dziœ zacznê uczciwie zarabiaæ i pracowaæ na siebie
Za wprowadzenie niechaj pos³u¿¹ s³owa papie¿a Jana Paw³a
II: „Nieuporz¹dkowana ¿¹dza pieniêdzy niesie za sob¹ zgubne skutki”. Nieuporz¹dkowana ¿¹dza sprzyja zbytniemu przywi¹zaniu do pieni¹dza, postawieniu pieni¹dza w roli Boga.
Nast¹pi wtedy „odgórne” zastopowanie dop³ywu pieni¹dza,
bo niczego nie wolno ci postawiæ ponad Bogiem.
Nie musi to byæ zaraz „¿¹dza” – zwyk³a pogoñ za zyskiem,
która nie uwzglêdnia potrzeb ludzi zwi¹zanych z twoim zarabianiem. Jakiekolwiek poczucie niesprawiedliwoœci ze strony
partnerów, zw³aszcza poczucie ra¿¹cego wyzysku, oszukania,
nieuzasadnionego naci¹gania, skutkuje powstaniem negatywnych wibracji ci¹gn¹cych siê w postaci myœli, które bêd¹ za
tob¹ pod¹¿a³y. Owe negatywne wibracje, rozci¹gniête nieraz
w czasie przyci¹gn¹ do ciebie niedobre zdarzenia, czêstokroæ
trudne do skojarzenia, ¿e to tutaj mog¹ tkwiæ korzenie.
Jeœli bêdziesz postêpowaæ uczciwie – to ta twoja uczciwoœæ
powróci do ciebie, podobnie powróci nieuczciwoœæ. Obowi¹zuje tu chrzeœcijañskie i boskie prawo: „co posiejesz, to i zbie42

rzesz”. Kiedyœ w rozmowie ze starsz¹ pani¹ us³ysza³em z jej
ust nastêpuj¹ce s³owa: „Panie Tadeuszu mnie jeszcze w ¿yciu
nikt nie oszuka³ – ale i ja nikogo tak¿e nie oszuka³am”. Zobaczcie jak siê wype³niaj¹ s³owa pisma Œwiêtego. Jeœli uwa¿acie, ¿e postêpujecie uczciwie, a mimo wszystko was oszukaj¹,
to miejcie œwiadomoœæ, ¿e uczciwie postêpujecie od jakiegoœ
czasu, a owoce które jeszcze zbieracie mog³y byæ posiane ziarnem nieuczciwoœci daleko wczeœniej. No có¿, zbierzcie je i nie
miejcie ¿alu do nikogo wiêcej oprócz siebie, bowiem w istocie
jesteœcie siewcami ka¿dego owocu, który do was wróci³. Jesteœcie tak¿e kowalami swojego losu. Ka¿da praca, jaka by
ona by³a, jeœli zostanie oparta na uczciwoœci i rzetelnoœci,
wczeœniej czy póŸniej wyda dobre owoce, a postawiony dobrze fundament da ci zaufanie w krêgu wspó³pracy przyci¹gaj¹c podobnych do ciebie ludzi, którym ty tak¿e bêdziesz móg³
zaufaæ, bowiem podobne przyci¹ga podobne. Pamiêtaj tak¿e
o tym, abyœ nie bra³ niczego, co nie zosta³o ci ofiarowane.
Jeœli coœ sobie weŸmiesz, czego ci nie dano – to tak jakbyœ
ukrad³. Wkrótce sam zostaniesz okradziony. Okradziony
mo¿esz byæ tak¿e dla Twojego opamiêtania, powstrzymania
ciê w czymœ, co w niezdrowy sposób zosta³o przez ciebie w tobie naruszone albo z powodu poczucia winy i potrzeby ukarania. Zamiast trwoniæ energiê na œciganie z³odzieja, lepiej
uczynisz, gdy siê g³êboko zastanowisz nad sob¹ i odnajdziesz
przyczynê, dla której ciê okradziono, stosownie do s³ów Chrystusa: „Jeœli zabieraj¹ ci ubranie, do³ó¿ im jeszcze koszulê”,
bo nie to jest wa¿ne kogo postawi³ Bóg na twojej drodze, ale
dla jakiej przyczyny.
Staraj siê nie mówiæ Ÿle o tych, z którymi wspó³pracujesz,
bowiem oni podobnie bêd¹ siê wyra¿aæ o tobie, a wszelki os¹d
jest naturalnym hamulcem ka¿dego postêpu i przyczyn¹ wielu chorób. B¹dŸ otwarty na potrzeby innych ludzi, b¹dŸ pe³en
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wspó³czucia i chêci pomocy w potrzebie, a nigdy nie bêdziesz
musia³ siê u¿alaæ na znieczulicê. Ci, którzy tak o niej mówi¹,
sami przez minione lata byli jedn¹ wielk¹ znieczulic¹ i nie
wypracowali „kapita³u” na wypadek bycia w potrzebie. Wspó³czucie oddzielcie od litoœci, bo w litoœci jest pycha i nie os¹dzajcie ¿ebraka, bowiem nie macie do tego prawa. Wy go
„ratujecie” w potrzebie, a kiedy bêdziecie potrzebowali jej
sami, „znik¹d” pojawi siê ktoœ, kto oka¿e wam pomoc.
Jeœli natomiast jesteœcie tylko podrzêdnymi pracownikami, starajcie siê wykonywaæ dobrze to co do was nale¿y
i jeszcze wiêcej nieco. Staniecie siê w ten sposób ludŸmi wolnymi, bo tylko cz³owiek prawdziwie wolny potrafi tak pracowaæ. Jedynym prawdziwym pragnieniem ka¿dego cz³owieka
jest pragnienie bycia wolnym. Uczciwe zarabianie i pracowanie uczyni nas wolnymi ludŸmi. ZnajdŸ sobie pracê, która
da ci satysfakcjê, a nie przepracujesz ani jednego dnia.
Od dzisiaj postaram siê o szacunek dla wszystkiego co ¿yje
Pamiêtaj, ¿e ka¿de zwierzê, ma³e, czy du¿e, ka¿dy nawet
robak, wszystko co ¿yje, równie¿ roœliny – otrzyma³y od Boga
prawo do ¿ycia. Wype³niaj¹ jak¹œ wa¿n¹ funkcjê w z³o¿onym
ekosystemie. Nie ma niczego na ziemi bezsensownego, wszêdzie panuje nieprawdopodobny porz¹dek, naruszany coraz czêœciej przez cz³owieka. Naruszanie naturalnego porz¹dku
prowadzi do kataklizmów ekologicznych (huragany, powodzie).
Czy przypominasz sobie ile zdepta³eœ niefrasobliwie robaków,
tylko dlatego, ¿e wyda³y ci siê obrzydliwe, albo wzbudzi³y
w tobie lêk, poczucie zagro¿enia? A co z roœlinami? Czy dostrzeg³eœ w nich ¿ycie? Czy wiesz, ¿e one tak¿e odczuwaj¹?
Odczuwaj¹ zarówno przyjaciela jak i tego kto je niszczy? Roœliny potrafi¹ p³akaæ i radowaæ siê. Dobrzy ogrodnicy rozmawiaj¹
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ze swoimi roœlinami, nieraz traktuj¹c je bardzo czule. Szczególny sentyment przejawiaj¹ do kwiatów. One reaguj¹ na s³owa,
lepiej wtedy rosn¹. Oka¿ szacunek tak¿e dla ziemi, bo jako
¿ywio³ stanowi w ca³oœci ¿ywy organizm wymagaj¹cy od nas,
u¿ytkowników, szczególnego szacunku do niej. S³ysza³eœ o lawinach b³otnych, trzêsieniach ziemi? A woda? Czy zrozumia³eœ, ¿e jako ¿ywio³ stanowi tak¿e ¿ywy organizm? ¯e nie pozwoli
na brak szacunku, brak poszanowania. A powietrze? Czy¿ nie
jest cz¹stk¹ ¿ycia? A wiêc stanowi tak¿e, jako ¿ywio³, ¿ywy
organizm. Czy s³ysza³eœ o szacunku dla powietrza? Zapewne
s³ysza³eœ o huraganach, cyklonach? Nie wolno lekcewa¿yæ ani
powietrza, ani wody i ziemi, ani tak¿e ognia. One s¹ ¿ywio³ami
i jako ca³oœæ s¹ istotami ¿ywymi, podobnie jak nasza planeta,
ca³y uk³ad s³oneczny, galaktyka, wszechœwiat. Ty jesteœ maleñk¹, unikaln¹ cz¹stk¹ wszechœwiata, podobnie jak ka¿da roœlina i ka¿de zwierzê – jak¿e jednak wa¿n¹.
Od dziœ bêdê szanowaæ rodziców, nauczycieli
i ludzi starszych
Szacunek dla rodziców, nauczycieli i ludzi starszych to
odwieczne prawo. Jak¿ebyœ mia³ nie szanowaæ rodziców,
którzy dali ci ¿ycie, którzy ciê wychowali, wykszta³cili, lepiej czy gorzej uposa¿yli materialnie i duchowo. Jeœli nawet
masz do nich ¿al i nie umiesz im wybaczyæ, pomyœl, ¿e robili
to najlepiej jak umieli, a jeœli pope³niali b³êdy, to przejêli je
od w³asnych rodziców, przejêli wzorce, które obowi¹zywa³y
w danym czasie. Jeœli czujecie siê ich ofiarami, to pamiêtajcie, ¿e jesteœcie ofiarami ofiar. Oni byli tak¿e ofiarami swoich rodziców. Twój szacunek dla rodziców rozpocznij od
przypomnienia sobie ca³ego dzieciñstwa i wszystkich tych
nieutulonych ¿alów do rodziców, które pozosta³y jeszcze
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w g³êbokiej podœwiadomoœci. To tak jak œmiecie, które zamieciono pod dywan. Postarajcie siê wynieœæ je na œmietnik,
poprzez szczere i prawdziwe wybaczenie, poniewa¿ „poupychane” emocje wêdruj¹ w ciele jak woda i pokarm, i mog¹
gdzieœ utkn¹æ na koñcu np. pod nerkami w koñcówce przewodu pokarmowego. Kiedy dojd¹ w doros³ym ju¿ ¿yciu nowe,
stresowe sytuacje, od¿yj¹ tamte i siê po³¹cz¹, czego efektem
mog¹ byæ kamienie w nerkach, rak jelita grubego itp. Pomyœl, ¿e szanuj¹c sam w³asnych rodziców i ludzi starszych
dajesz przyk³ad swoim dzieciom i tworzysz kapita³ „emerytalny” potrzebnego szacunku do siebie, kiedy to i ty bêdziesz go bardzo potrzebowa³. Jeœli nie oka¿esz szacunku
nauczycielom, nie nauczysz siê wiele, bowiem brak szacunku wzbudzi w tobie os¹d, a os¹d krytykê. I jedno, i drugie
rozbudzi tylko pychê i arogancjê, oddali ciê od pokory i uczyni
odpornym na przyjêcie wiedzy i m¹droœci, które oni ze sob¹
nios¹. Nie wyobra¿aj sobie, ¿e musz¹ oni byæ koniecznie
ludŸmi doskona³ymi, bez skazy i nie oczekuj tego. Pozwól im
mieæ swoje wady i s³aboœci, bo ty przecie¿ tak¿e masz ich
wiele i inni bêd¹ musieli siê z tym pogodziæ. Jeœli bêdziesz
oczekiwaæ, aby twój nauczyciel by³ koniecznie idealist¹, to
uwolnisz siebie od patrzenia na rzeczy takie, jakimi one s¹.
Zaszkodzisz tak¿e sobie, bo nie zobaczysz w nauczycielu
prawdziwego cz³owieka, takiego, jakim on jest i powinien
byæ, nie zobaczysz w nim twojego przyjaciela.
Ludzie starsi to opoka, na której postawisz fundament
to¿samoœci. Starszyzna w rodzinie, to opoka pod fundament
twojej w³asnej pozytywnej to¿samoœci. Starszyzna w twojej
miejscowoœci, to opoka pod fundament pozytywnej to¿samoœci twojego miasta czy miasteczka, wioski. Starszyzna
kraju, to opoka pod fundament pozytywnej to¿samoœci kraju. Brak szacunku to brak porz¹dnej opoki.
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Inicjacje
na pierwszy
stopień reiki

C

zym jest inicjacja? Wtajemniczeniem, czy zapocz¹tkowaniem? W Reiki nie ma nic tajemniczego. Wszystko
jest logiczne, konsekwentne i spójne, kryszta³owo czyste.
Inicjacja jest wiêc zapocz¹tkowaniem twojej wielkiej ¿yciowej przygody. Jest dostrojeniem twoich chaotycznych, powiedzmy prymitywnych niekiedy wibracji, do poziomów
subtelniejszych, do tych czêstotliwoœci, na których uzyskasz
zestrojenie z Uniwersaln¹ Energi¹ ¯ycia i wszechstronny do
niej dostêp.
Mistrz dokona zestrojenia twoich oœrodków energetycznych z Uniwersaln¹ Energi¹ ¯ycia. Poprzez te oœrodki (czakramy) pop³ynie energia do twoich r¹k, a tak¿e nóg. To tak,
jakby ci na g³owie zainstalowano antenê satelitarn¹ do odbioru energii Reiki, a ciebie uczyniono tylko jej kana³em
przekaŸnikowym.
Na pierwszy stopieñ wykonuje siê cztery inicjacje najlepiej
kolejno, ka¿dego dnia po jednej, albo w dwu kolejnych dniach
po dwie, i tak siê najczêœciej stosuje. Poniewa¿ Reiki nie jest
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przypisane jakiejkolwiek religii ani grupie spo³ecznej, nie ma
wiêc koniecznoœci bycia wierz¹cym. Jednoczeœnie ci, którzy
s¹ wierz¹cymi, mog¹ oprzeæ Reiki na wartoœciach swego wyznania. Poniewa¿ my nale¿ymy do krêgu kultury chrzeœcijañskiej, to mamy prawo odwo³ywaæ siê do tych wartoœci.
W pierwszym dniu nie dzieje siê zazwyczaj jeszcze nic
szczególnego, poniewa¿ inicjowani przychodz¹ z pewn¹ doz¹
nieufnoœci, niepewnoœci i dystansu. W trakcie pierwszego
dnia wytwarza siê klimat ufnoœci i mi³oœci, a pierwsze dwie
inicjacje harmonizuj¹ i z grup¹ i ka¿dego z osobna. Dopiero
nastêpnego dnia wyraŸnie odczuwa siê konsolidacjê w grupie, odczuwalna staje siê tzw. aura grupy, przybywa radoœci, otwieraj¹ siê serca i dusze. W trakcie dwu kolejnych
inicjacji mo¿na siê spodziewaæ ró¿nego rodzaju doznañ,
wzruszeñ i nawet ³ez, widzenia kolorów, obrazów czy te¿
innego rodzaju doznañ. Pragnê zwróciæ uwagê, ¿e podobne
doznania nie musz¹ koniecznie wyst¹piæ. Niektórzy nie doznaj¹ niczego szczególnego, niech siê wiêc nie martwi¹, ¿e s¹
mniej warci, czy gorsi od innych, albo nie doœæ dobrze zostali zainicjowani. Zostali zainicjowani w sposób doskona³y.
Ró¿ny jest stopieñ prze¿ywania, a ka¿dy cz³owiek jest inny,
choæ niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju, jak niepowtarzalne s¹ linie papilarne jego palców. Po pierwszym stopniu w ci¹gu najbli¿szych 21 dni bêdzie nastêpowa³o tzw.
oczyszczenie. Mo¿esz spodziewaæ siê ciekawych wydarzeñ
i prze¿yæ, niekiedy nawet przykrych, które bêd¹ s³u¿y³y korzystnym jednak przemianom i dla ciebie, i w tobie.
Powinieneœ ka¿dego dnia dawaæ sobie Reiki, s³uchaæ dobrej, spokojnej muzyki, kontemplowaæ, spacerowaæ. Unikaæ
ogl¹dania telewizji, zw³aszcza filmów zawieraj¹cych przemoc. Pamiêtaj, ¿e to twoje myœli tworz¹ rzeczywistoœæ, twoj¹
przysz³oœæ. Nostradamus powiada, ¿e „przysz³oœæ swoj¹
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mo¿emy zmieniæ poprzez zmianê swojego myœlenia, swojego
zachowania i postêpowania wobec innych”, a wiêc swojego
systemu wartoœci, przekonañ, œwiatopogl¹du. Swojego myœlenia, zachowania i postêpowania, a nie czyjegoœ. Zwykle
oczekujemy takich przemian u swoich najbli¿szych, szefa,
s¹siada, siebie pozostawiaj¹c na koñcu, dopiero wtedy kiedy siê tamci pozmieniaj¹. Skoro zale¿y ci na twojej przysz³oœci, otwórz siê ca³kowicie na przemiany w tobie. Rozpocznij
mi³owanie bliŸniego od podwy¿szania mi³oœci do siebie samego. Im wiêcej umi³ujesz siebie, tym bardziej bêdziesz otwarty
na mi³oœæ do bliŸniego – nigdy odwrotnie. Jeœli znienawidzisz
siebie z powodu poczucia jakiejœ winy, bêdziesz w stanie tylko takim uczuciem obdarzyæ bliŸniego. Gdyby ci siê wydawa³o, ¿e kochasz jakiegoœ tam bliŸniego, to z ca³¹ pewnoœci¹
bêdzie to tylko mi³oœæ egoistyczna, czyli fa³szywa. Wszelkie
poczucie winy jest procesem destrukcyjnym dla zdrowia
podobnie jak gniew, z³oœæ, ¿al, zawiedzone oczekiwania i jest
zacz¹tkiem procesu samounicestwienia. Brak wybaczenia,
to brak zdrowia, bowiem nie mo¿e byæ prawdziwego uzdrowienia bez prawdziwego przebaczenia. A mi³oœæ mo¿e wszystko. Mi³oœæ mo¿e uzdrowiæ ka¿d¹ chorobê, pojednaæ
nieprzyjació³, zniweczyæ magiê, pokonaæ agresjê, wyg³adziæ
tak¿e grzech. Twoje myœli – to twoja rzeczywistoœæ. Twoja
potêga – to pozytywne i twórcze myœli, to twoja podœwiadomoœæ, która jest kreatorem przysz³oœci. Jak siê to dzieje,
w jaki sposób podœwiadomoœæ organizuje zdarzenia, uruchamia procesy chemiczne w organizmie nie ma znaczenia.
Wa¿ne, ¿e siê tak dzieje, jakie s¹ twoje myœli. Warto wiêc
oczyœciæ nie tylko swoje myœli, ale i jêzyk (jak¿e czêsto plugawy) oraz wszystkie swoje czyny. Pamiêtaj, ¿e myœli wykreuj¹ dla ciebie rzeczywistoœæ, s³owa stan¹ siê cia³em, bo
one s¹ wa¿kie, a uczynki do ciebie powróc¹ i te dobre, i te
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z³e, a zarówno i jedne, i drugie tworzyæ bêd¹ kapita³ albo
zad³u¿enie. Jeœli siê otworzysz na drugiego cz³owieka, nie
doœwiadczysz nigdy znieczulicy. Niedawno us³ysza³em na
kazaniu w koœciele, ¿e 80% dziewczyn z domów alkoholików ojców, tak¿e trafia na alkoholików mê¿ów. Dlaczego?
Popatrzcie na ich struktury myœlowe, które dominuj¹: „nie
chcê mieæ mê¿a pijaka”. Co dominuje? „Chcê mieæ mê¿a
pijaka”. Podœwiadomoœæ nie analizuje, a poniewa¿ nie jest
pustym s³ówkiem, pozbawionym wibracji, to po prostu ignoruje i puszcza mimo. Podobnie nie zwraca uwagi na „nigdy
przenigdy” to te¿ puste s³owa. Tylko 20% potrafi daæ pozytywny wizerunek myœlowy tego, czego oczekuje, a nie tego
czego siê boi. Np. chcê mieæ mê¿a trzeŸwego, zaradnego,
opiekuñczego i kochaj¹cego, np. wysokiego blondyna. Jeœli
ominiesz cz³owieka w potrzebie, ciebie tak¿e kiedyœ ktoœ
ominie. Wybieraj. Ja ciê zapraszam do Reiki, bo Reiki ci
pomo¿e i poprowadzi. Pomo¿e ci zrozumieæ lepiej siebie,
zrozumieæ, ¿e jedynie przemiana stosunku do w³asnej przesz³oœci mo¿e byæ kluczem do lepszej przysz³oœci. Zmieñ swoje przekonania i œwiatopogl¹d, zmieñ swój stosunek do
przesz³oœci, a gruntownie odmienisz swoje ¿ycie na lepsze.

Przygotowanie
do przekazu reiki

P

rzekaz Reiki I stopnia winien siê jednak ró¿niæ od przekazu Reiki, kiedy bêdziesz ju¿ po drugim stopniu. Dlaczego? W³aœnie dlatego, ¿e po pierwszym stopniu staniesz
siê zaledwie sta¿yst¹, bêdziesz siê dopiero uczyæ i doœwiadczaæ. Twoje mo¿liwoœci bêd¹ jeszcze o wiele s³absze od tych,
kiedy bêdziesz ju¿ po drugim stopniu. Wra¿liwoœæ twoich
d³oni bêdzie jeszcze mniejsza, a odczuwanych wra¿eñ nie
bêdziesz jeszcze potrafi³ interpretowaæ. Dlatego z osobna
omówimy przygotowanie do przekazu Reiki po pierwszym
stopniu i osobno, kiedy bêdziesz ju¿ po drugim stopniu.
Na co powinieneœ zwróciæ uwagê zanim przyst¹pisz do
pierwszych swoich przekazów Reiki. Przede wszystkim zak³adamy, ¿e nie bêdziesz jeszcze dysponowaæ profesjonalnym, wygodnym sto³em, zanim zadowolisz siê tym, co bêdzie
pod twoj¹ rêk¹: tapczan, wersalka, ³ó¿ko itp. Przygotuj w miarê niskie siedzenie, jak¹œ pufê, dziecinny taboret lub coœ
w tym rodzaju. Nastaw cich¹ kontemplacyjn¹ muzykê. Zapal œwieczkê, niech zbiera negatywne energie i tworzy dobry
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nastrój. Rozpoczynaj¹c przekaz poproœ o Reiki dla tego
kogoœ, wymawiaj¹c trzykrotnie: „Proszê Ciê Panie o Reiki
dla...”. Nastêpnie oka¿ pokorê powtarzaj¹c: „lecz zgodnie
z wol¹ Bo¿¹” – trzykrotnie. Zapomnij wtedy o swoich
ambicjach, ¿e to ty musisz koniecznie pomóc lub uleczyæ,
porzuæ tak¿e obawy przed oœmieszeniem, jeœli nie bêdzie
efektu. Przekaz Reiki zawsze skutkuje jakimœ efektem, wiêkszym lub mniejszym. Jeœli bêdziesz za bardzo siê staraæ,
aby koniecznie uleczyæ i nie podporz¹dkujesz siê Woli Bo¿ej, mo¿esz okraœæ samego siebie z energii, przekazuj¹c
tak¿e swoj¹, zamiast byæ tylko przekaŸnikiem. Porzuæ pragnienie naprawiania œwiata i pomagania ka¿demu kto cierpi za ka¿d¹ cenê, bo t¹ cen¹ mo¿esz byæ ty, pamiêtaj¹c, ¿e
cierpienie jest lekcj¹, która ma czemuœ s³u¿yæ. Ty masz
ewentualnie pomóc zrozumieæ cierpienie. Dodaj wiêc: „Przekazujê ci najczystszy strumieñ uzdrawiaj¹cej energii Bo¿ej”, z intencj¹ aby jej nie zaœmiecaæ swoimi emocjami.
Chroñ te¿ siebie przed przejmowaniem czegokolwiek stawiaj¹c mentaln¹ barierê przed przejmowaniem na siebie
czegokolwiek od osoby, której dajesz Reiki i nie lêkaj siê.
Porzuæ wszelkie obawy, ¿e coœ na ciebie przejdzie, a nie
przejdzie na pewno. Po pierwszym stopniu mo¿esz mieæ
ma³o doœwiadczenia, aby byæ ju¿ doradc¹ czy przewodnikiem. Mo¿esz i powinieneœ wspó³czuæ, a nie litowaæ siê.
Litoœæ mo¿e byæ przejawem pychy, bowiem tylko zwyciêzca zwyciê¿onemu litoœæ okazaæ mo¿e. Za³o¿on¹ na oczy
serwetkê przy pierwszej pozycji mo¿esz pozostawiæ na
d³u¿ej niech pe³ni rolê azylu. Odbieraj¹cy przekaz Reiki
poczuje siê lepiej zrelaksowany, jakby za parawanem, mo¿e
szybko zapadaæ w g³êboki relaks z pochrapywaniem przy
czuwaj¹cej jednak œwiadomoœci. Nie przeszkadzaj niepotrzebnym dociekaniem i rozmow¹. Na pocz¹tek zapytaj o do52

legliwoœci, o sytuacjê domow¹, stosunki w pracy, abyœ móg³
wyrobiæ ogólny pogl¹d. Odrzuæ wszelki os¹d i pamiêtaj, ¿e
nigdy cz³owiek nie jest tylko dobry, albo tylko z³y. Jest tym
kim myœli, ¿e jest. Zawsze w ka¿dym cz³owieku oprócz jego
s³aboœci znajduje siê pierwiastek dobra i pierwiastek Boga.
Pomó¿ mu, aby go w sobie odnalaz³. Jeœli jesteœ cz³owiekiem
wierz¹cym odmów jak¹œ modlitwê lub kilka modlitw, pamiêtaj¹c, ¿e modlitwa jest najpotê¿niejsz¹, uzdrawiaj¹c¹
energi¹ oraz tarcz¹ ochronn¹.
Ja korzystam ze zbiorku modlitw „Modlitwy do Œwiêtych
Uzdrowicieli” wydanego przez Studio Astropsychologii. Zawsze pytam, czy dana osoba jest wierz¹ca i czy ¿yczy sobie
tego. Nie zdarzy³o mi siê jeszcze, by ktoœ sobie nie ¿yczy³.
Na zakoñczenie podziêkuj Bogu za Reiki trzykrotnie. UprzedŸ
biorcê, ¿e mog¹ pojawiæ siê bóle, choæ nie musz¹, a œwiadczyæ to bêdzie o tym, ¿e uruchomione zosta³y immunologiczne si³y organizmu, tzw. wewnêtrzny lekarz. Takich
przekazów zrób trzy, cztery w miarê pod rz¹d. Nastêpnie
mo¿esz dwa w tygodniu, a w nastêpnych po jednym. Uzdrawiaj¹cy cykl powinien siê sk³adaæ z 9–11 przekazów, choæ
lepszy jeden rydz ni¿ nic. Przed i po przekazie mo¿esz, jeœli
chcesz, wyrównaæ aurê wykonuj¹c eliptyczne ruchy rêk¹ nieco
ponad cia³em od g³owy do nóg. Trzykrotnie: ³ukiem po stronie
zewnêtrznej, przez œrodek i ³ukiem od siebie. S¹ to tzw. mesmerowskie g³aski, dobrze dzia³aj¹ na samopoczucie. Ty sam
w tym czasie poczujesz pod rêk¹ jego aurê. Nastêpnie przetnij mentalnie i poprzecznym ruchem rêki, jakby maczet¹
³¹cz¹c¹ ciê z twoim biorc¹ niewidzialn¹, energetyczn¹ niæ.
Na zakoñczenie pozwól podziêkowaæ przekazuj¹c uœcisk,
a wraz z nim przeka¿esz autentyczn¹ energiê mi³oœci. Taki
uœcisk winien trwaæ ok. 10–15 sekund, aby energie mog³y
siê przenikn¹æ i dokonaæ wymiany, lecz nie narzucaj siê.
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Jeœli jest taka mo¿liwoœæ, koniecznie umyj rêce pod bie¿¹c¹
wod¹, wyobra¿aj¹c sobie, ¿e zmywasz resztki obcych dla
ciebie energii i przerywasz jakikolwiek kontakt, zw³aszcza
jeœli zaraz bêdziesz robiæ Reiki innej osobie.
Do przekazu Reiki samemu sobie wystarczy wygodne siedzenie, relaksacyjna muzyka, zapalona œwieczka. Samemu
sobie mo¿emy wykonywaæ tzw. skrócone Reiki. W tym celu
nale¿y po w³¹czeniu muzyki, ewentualnym zapaleniu œwiecy i wygodnym usadowieniu siê po³o¿yæ lew¹ rêkê na splocie s³onecznym, a praw¹ na sercu lub nieco powy¿ej, zamkn¹æ
oczy i medytowaæ przez ok. 5–15 minut. Na zakoñczenie
mo¿esz tak¿e wyrównaæ na sobie czakramy: krocze i czo³o,
³ono i gard³o, splot i serce. Na zakoñczenie krocze i korona –
g³ówna oœ energetyczna. Poniewa¿ po pierwszym stopniu
nie posiadasz jeszcze dostatecznych doœwiadczeñ ani wystarczaj¹cej wra¿liwoœci w d³oniach, nie umiesz tak¿e swoich odczuæ dobrze interpretowaæ, trzymaj wiêc d³onie po
4–5 minut na ka¿dej pozycji. Po drugim stopniu bêdziesz
móg³ sobie regulowaæ d³ugoœæ trzymania d³oni na poszczególnych pozycjach poprzez odczucia na d³oniach. Doœwiadczaj¹c zwracaj uwagê na to, jakie masz odczucia kiedy
nastêpuje zmiana energii, tzw. koloru, czêstotliwoœci wibracji. Tego samego masz siê dopiero uczyæ, zachowuj¹c pokorê
i pozbywaj¹c siê pychy.
Kiedy nabierzesz przekonania, ¿e tak du¿o nad sob¹ siê
napracowa³eœ i jesteœ ju¿ taki pokorny i bez pychy, to zejdŸ
na ziemiê i zrozum, ¿e tak naprawdê bardzo ma³o zrobi³eœ,
a pychy nie pozbêdziesz siê nigdy do koñca. Tak zwane harmonizowanie czakr kiedy bêdziesz wykonywaæ Reiki dla innych, pozostaw sobie na póŸniej, kiedy bêdziesz ju¿ po
drugim stopniu, pamiêtaj¹c o stopniowaniu trudnoœci.
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Niektórzy doœwiadczeni reikowicze harmonizuj¹ czakry
od przodu, przed rozpoczêciem przekazu Reiki twierdz¹c, ¿e
u³atwia to przekaz, w nastêpuj¹cy sposób: jedna rêka na
czole, a druga na kroczu – czakra pierwsza i szósta, ok. 3
minut. Nastêpnie jedna na gardle, na obojczykach, a druga
na wzgórku ³onowym, poni¿ej pêpka – czakra pi¹ta i druga
ok. 3 minut. Dalej, jedna rêka na splocie s³onecznym (nieco
powy¿ej pêpka), a druga na œrodku klatki piersiowej, na
sercu – czakra trzecia i czwarta ok. 3 minut. Koñcowego
wyrównywania czakr, od strony pleców, nauczysz siê po
drugim stopniu Reiki, po zdobyciu baga¿u doœwiadczeñ
i okrzepniêciu w Reiki. W ten sposób mo¿esz ka¿dego dnia
równowa¿yæ czakry dla siebie, jednak kiedy bêdziesz trzymaæ d³onie na sercu i splocie s³onecznym, zamieñ d³onie,
niech powêdruj¹ z powrotem, z tym, ¿e zamiast na czole,
po³ó¿ rêkê na szczycie g³owy – czakrze korony.

Pozycje rąk na ciele
biorącego reiki
(pe³ny seans Reiki)

Skupienie, pokora, proœba o Reiki. Wyrównanie aury eliptycznymi
ruchami od g³owy do nóg, blisko cia³a. Trzy „g³aski” po jednej i trzy
po drugiej stronie przemiennie.
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Pozycje od głowy
G-1 OCZY

Jest to najwa¿niejsza pozycja. Oczy s¹ zwierciad³em duszy i wejœciem do cia³a. Poza tym od prawego i lewego nozdrza bior¹ swój
pocz¹tek dwa spoœród trzech, g³ówne kana³y energetyczne pingala
i ida, ³¹czniki pomiêdzy czakramami, biegn¹ce dalej przez szczyt
g³owy i oplataj¹ce spiralnie g³ówny kana³ – suschumnê, który biegnie przez œrodek rdzenia krêgowego, od koœci ogonowej do szczytu
g³owy. Na oczy nak³adamy chusteczkê, a d³onie jak czapeczki k³adziemy na oczy, kciuki u nasady nosa, pomiêdzy brwiami.
Dzia³anie: na oczy i zatoki, równowa¿y przysadkê i szyszynkê. Przysadka reguluje hormony. Pomaga przy bólach g³owy i przeziêbieniach, stresach. Reguluje sen.
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SKRONIE

D³onie na skroniach, kciuki tam, gdzie siê zaczynaj¹ w³osy.

Dzia³anie: równowa¿y pó³kule mózgowe; praw¹ (intuicjê) i lew¹
(myœlenie racjonalne). Odprê¿aj¹ce dzia³anie, polecane przy stresie.
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Pozycja podobna do poprzedniej, jest stosowana zale¿nie od kszta³tu
czaszki i wielkoœci g³owy oraz r¹k daj¹cego Reiki. Rêce o szerokoœæ
d³oni w dó³, ku ty³owi czaszki, uszy lekko pomiêdzy czterema palcami d³oni.

Dzia³anie: przeziêbienia, stresy i bóle g³owy. Pomaga przy stwardnieniu rozsianym. Poprawia funkcjê czakry korony.
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TY£ G£OWY

D³onie, tworz¹c miseczkê, podk³adamy pod g³owê. Palce u podstawy
czaszki. Wa¿na pozycja.

Dzia³anie: leczy oczy, polepsza pamiêæ i rozjaœnia umys³, wyrównuj¹c pó³kule. Pomaga przy krwawieniach z nosa, udarze mózgu, bólach g³owy.

60

USZY

Palce stykaj¹c siê, dotykaj¹ pierwszych krêgów szyjnych. D³onie spoczywaj¹ na uszach. Bardzo wa¿na pozycja, palce pod³¹czaj¹ siê do
suschumny, g³ównego kana³u energetycznego, biegn¹cego przez œrodek rdzenia krêgowego do szczytu g³owy i ³¹cz¹cego g³ówne czakry.
D³onie obejmuj¹ uszy, na których znajduj¹ siê receptory – przedstawiciele wszystkich narz¹dów cia³a.

Dzia³anie: mo¿e usuwaæ pomniejsze blokady na ca³ym krêgos³upie,
reguluje ciœnienie, poprawia pracê serca i wszystkich narz¹dów
wewnêtrznych. Dobra pozycja relaksowa.
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POLICZKI I BRODA

Pozycja dodatkowa, d³onie na policzkach, a palce pod brod¹.

Dzia³anie: migda³y, bóle gard³a, bóle zêbów. Pozycja mi³a w odbiorze, mniej istotna.
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GARD£O, TARCZYCA

Pozycja dodatkowa, stosowana przy problemach
z tarczyc¹ i gard³em
D³onie zachodz¹ce palcami i stykaj¹ce siê kciukami k³adziemy
z przodu na szyi i obojczykach. Kciuki mog¹ spoczywaæ pod szyj¹,
na 7 krêgu szyjnym lub mog¹ byæ do³¹czone do palców.

Dzia³anie: leczy tarczycê, nadwagê i niedowagê, anginê, grypê i bóle gard³a, frustracjê. Normalizuje czakram gard³owy i jego funkcje
w tym obszarze.
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KLATKA PIERSIOWA

D³onie wraz z kciukami tworz¹ trójk¹t. Kciuki paznokciami zachodz¹
na siebie i spoczywaj¹ w do³ku miêdzyobojczykowym, a d³onie na
prawym i lewym p³ucu.

Dzia³anie: p³uca, serce, grasica, system obronny, astma, przeziêbienie.
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RAMIONA – pozycja dodatkowa

D³onie uk³adamy na ramionach, a œrodkowy palec lekko wciskamy
pod pachê. Kciuki na obojczykach.

Dzia³anie: na bóle ramion, zimne d³onie, poprawê kr¹¿enia. Zdejmuje emocje zwi¹zane z brzemieniem ¿ycia.
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Z BOKÓW PIERSI

Rêce uk³adamy po obu stronach piersi.

Dzia³anie: – na p³uca i serce, zdejmuje emocje typu pretensje do
obcych i do rodziny, tak¿e nazbyt przejawiona i nie wyra¿ona macierzyñskoœæ, agresja.
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W¥TROBA

D³onie u³o¿one po prawej stronie, jedna na ¿ebrach, druga pod
¿ebrami.

Dzia³anie: na w¹trobê, woreczek ¿ó³ciowy, dwunastnicê, poprzecznicê jelita grubego. Zbiera emocje zwi¹zane ze z³oœci¹.

67

ŒLEDZIONA I TRZUSTKA

Jedna rêka na ¿ebrach druga pod ¿ebrami po stronie lewej.

Dzia³anie: oddzia³uje na œledzionê i trzustkê, czêœæ jelita grubego
i czêœæ ¿o³¹dka. Zdejmuje emocje zwi¹zane z pretensjami do rodziny,
brakiem przywi¹zania. Cukrzyca, niedokrwistoœæ, emocje.
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SPLOT S£ONECZNY

Pozycja dodatkowa, stosowana przy wiêkszej
tuszy oraz zani¿onym poczuciu w³asnej wartoœci
D³onie pod mostkiem i na pêpku.

Dzia³anie: zdejmuje emocje zwi¹zane z niskim mniemaniem o sobie, typu; nic nie jestem wart, brakiem akceptacji i przywi¹zania.
Leczy ¿o³¹dek, trzustkê, jelita.
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PODBRZUSZE

D³onie w kszta³cie litery V k³adziemy na podbrzusze, pomiêdzy koœæmi miednicy.

Dzia³anie: jelita, okrê¿nica, organy rozrodcze kobiet, pêcherz moczowy i prostata u mê¿czyzn. Usuwa emocje zwi¹zane z nasz¹ seksualnoœci¹, brakiem stabilnoœci w ¿yciu.
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BOKI BIODER

Rêce na bokach bioder, w najszerszej ich czêœci na krêtarzu wielkim.

Dzia³anie: zdejmuje emocje zwi¹zane z brakiem stabilnego usadowienia siê w ¿yciu, w³asn¹ seksualnoœci¹, leczy bóle nóg, ¿ylaki.
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KOLANA I STOPY

Jedna rêka na kolanie, druga pod stop¹.
Usuwa emocje zwi¹zane z naszym ego (kolano) oraz lêkami zwi¹zanymi z kroczeniem przez ¿ycie, typu: nie wiem jak mam post¹piæ
w danej sytuacji, albo bez ukochanej osoby (ojciec, matka, m¹¿, ¿ona)
jak bez nogi, nóg.
Dzia³anie: koñcowa pozycja z przodu cia³a, na „uziemienie” stopy
i przebicie blokad energetycznych miêdzy kolanami i stop¹.
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LEWA £OPATKA

D³onie spoczywaj¹ na lewej ³opatce dotykaj¹c krêgos³upa.

Dzia³anie: usuwa emocje zwi¹zane z brzemieniem ¿ycia, stresy i napiêcia. Kaszel, dolegliwoœci pleców i karku oraz krêgos³upa.
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PRAWA £OPATKA

D³onie spoczywaj¹ na prawej ³opatce, tu¿ za krêgos³upem.

Dzia³anie: usuwanie emocji zwi¹zanych z brzemieniem ¿ycia, stresy i napiêcia. Kaszel, dolegliwoœci pleców i karku oraz krêgos³upa.
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NERKI I NADNERCZE

Rêce k³adziemy poni¿ej poprzedniej pozycji w obszarze prawej nerki
i nadnercza.

Dzia³anie: usuwa emocje zwi¹zane z lêkami, zadawnionymi niekiedy, oddzia³uje na nerkê i nadnercze prawe, krêgos³up.
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NERKI I NADNERCZE

Rêce przesuwamy ze strony prawej na lew¹ k³ad¹c w obszarze lewej
nerki i nadnercza.

Dzia³anie: usuwa emocje zwi¹zane z lêkami, czêsto jeszcze z dzieciñstwa, oddzia³uje na nerkê i nadnercze lewe, krêgos³up.
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BIODRA I POŒLADKI

D³onie k³adziemy po lewej stronie poni¿ej pasa na biodro i poœladek.

Dzia³anie: zdejmuje emocje zwi¹zane z zagro¿eniem bytu, lêkiem
o pieni¹dze, negowaniem rzeczywistoœci. Leczy rwê kulszow¹, prostatê, hemoroidy, bóle bioder, bóle kobiece.
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DO£KI PODKOLANOWE

D³onie po tylnej stronie kolan.

Dzia³anie: zdejmuje emocje zwi¹zane z ura¿on¹ dum¹, tak¿e z kompleksami.
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Pozycja koñcowa – RWA KULSZOWA

Jedna rêka na poœladku, druga na stopie.

Dzia³anie: leczy rwê kulszow¹, przebija blokady wzd³u¿ ca³ej nogi.
Po zakoñczonym przekazie, a jeszcze przed masa¿em mo¿emy zrównowa¿yæ czakry w nastêpuj¹cy sposób: 1 i 5 (k³ad¹c praw¹ rêkê na
koñcu krêgos³upa, a lew¹ na 7 wystaj¹cym krêgu szyjnym), 3 i 4
(prawa rêka w pasie, a lewa w dole miêdzy ³opatkami). Na zakoñczenie 1 i 7 (k³ad¹c lew¹ rêkê na szczycie g³owy, a praw¹ z ty³u za
poœladkami poprzecznie i pionowo).
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Przywracanie do normalnego
funkcjonowania czakramów
(tzw. równowa¿enie lub harmonizowanie czakr)

RÓWNOWA¯ENIE CZAKRY 2 i 5

Lewa rêka na koñcu krêgos³upa, a prawa na 7 wystaj¹cym krêgu
szyjnym.
Mentalnie nadajemy energii nastêpuj¹ce funkcje:
– zebranie emocji z czakry oraz z ca³ego jej obszaru, oczyszczenie;
– stabilizowanie obrotów czakry;
– normalne ustawienie p³atków, pod k¹tem 450;
– doenergetyzowanie i doœwietlenie.
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RÓWNOWA¯ENIE CZAKRY 3 i 4

Lewa d³oñ w pasie, a prawa na dole miêdzy ³opatkami.
Funkcje mentalne jak poprzednio.
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G£ÓWNA OŒ ENERGETYCZNA
równowa¿enie czakry 1 i 7

Jedna rêka na szczycie g³owy, a druga pionowo tu¿ za poœladkami.
Usuwanie blokad na krêgos³upie (kana³y Suschumna, Pingala i Ida).
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MASA¯ KOÑCOWY

Zaczynamy od trzykrotnego akupresurowego pomasowania stopy,
póŸniej nogi, a¿ do poœladka, tak¿e trzykrotnie. Œci¹gamy energiê od
piêty do pasa po jednej i drugiej nodze, nastêpnie masujemy rêce
razem z d³oñmi i podobnie œci¹gamy energiê od d³oni a¿ do szyi. W nastêpnej kolejnoœci masujemy plecy, trzykrotnie po jednej i po drugiej
stronie. Ruchami d³oni od boków do krêgos³upa œci¹gamy energiê do
œrodka i na koniec palcami wskazuj¹cym i œrodkowym w kszta³cie
litery V obejmuj¹c krêgos³up œci¹gamy energiê od szyi do koœci ogonowej, trzykrotnie. Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e lepiej jest j¹ podnieœæ w kierunku odwrotnym. Nie ma wiêkszego znaczenia jak to zrobisz.
Dok³adnie nauczy ciê tego twój mistrz.
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ZAKOÑCZENIE PRZEKAZU

Podziêkowanie za Reiki, odciêcie siê energetyczne, wyrównanie aury.
Podziêkowanie wzajemne. Krótki wzajemny uœcisk, wymiana energetyczna (10–15 sek.).
Ust¹pienie sztywnoœci cia³a jeœli dobrze puœci³y blokady.
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REIKI DLA ROŒLIN

Roœliny bardzo ³adnie reaguj¹ na energiê p³yn¹c¹ od nas, a kiedy nas
„pokochaj¹”, to tak¿e reaguj¹ na nasz¹ obecnoœæ, reaguj¹ te¿ i na
brak obecnoœci. Rozmawiajmy z roœlinami, g³askajmy je po liœciach
i po ich aurze, pielêgnujmy je i troszczmy siê o nie. W sypialni nie
powinno byæ zbyt du¿o roœlin (zw³aszcza du¿ych). Mog¹ w czasie snu
podkradaæ energiê od nas.
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REIKI DLA ZWIERZ¥T

Zwierzêta, zw³aszcza psy uwielbiaj¹ Reiki. Koty tego nie lubi¹, za to
doskonale „œci¹gaj¹” z naszego cia³a niedobre energie i chêtnie siê
k³ad¹ na obola³e kolana lub stopy, czy te¿ gdzie indziej. One wykorzystuj¹ inne rodzaje energii, a my wykorzystujmy te ich naturalne
predyspozycje. Chêtnie przebywaj¹ na ciekach wodnych, a jak im
coœ dolega wchodz¹ na lodówkê czy mikrofalówkê. Reiki mo¿na robiæ
na tzw. wyczucie naszym kochanym ma³ym i du¿ym zwierzaczkom,
tak¿e i ptakom, jak rówie¿ energetyzowaæ akwarium.

86

Afirmacje
polecane podczas przekazu reiki
oraz ich rozumienie

C

zym jest choroba? Przede wszystkim zaburzeniem energetycznym, którego skutki przenoszone s¹ na cia³o fizyczne.
Co powoduje owe zaburzenia? Najczêœciej niewybaczenie,
poczucie winy, ¿ale, pretensje, os¹dzanie, ró¿ne inne negatywne myœli i emocje. Podczas przekazu Reiki zdejmujemy
te emocje, lecz znacznie u³atwi¹ zadanie stosowne afirmacje, zapobiegn¹ one dalszemu ich produkowaniu, pomog¹
w zrozumieniu siebie, a tak¿e w przebudowie systemu wartoœci i struktur myœlowych, nieœwiadomi których zapraszamy do siebie ró¿ne niedobre zdarzenia, popadamy w chorobê.
Na samym pocz¹tku budujemy wzorzec swojej pozytywnej
i twórczej to¿samoœci.
– Jestem wspania³ym, szlachetnym, uczciwym i dobrym
cz³owiekiem. Nie wolno nam siê oskar¿aæ, piêtnowaæ, poni¿aæ. Nasza podœwiadomoœæ bardzo potrzebuje pozytywnego
wzorca. Oto on. Jeœli nawet na pocz¹tku jawi siê on nieprawd¹, jawnym k³amstwem, to wiedz, ¿e ka¿de k³amstwo
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powtórzone sto razy staje siê prawd¹, któr¹ zaakceptuje, przyjmie za prawdê twoja podœwiadomoœæ. Powtórz to sto razy
a nawet dwieœcie i trzysta razy, a po dwu tygodniach przekonasz siê jak to dzia³a i czy dzia³a. Jeœli to ciê nie usatysfakcjonuje, to wiedz, ¿e obowi¹zuje tak¿e regu³a 90 dni, po których
twój zamys³ powinien siê urzeczywistniæ. 90 x 1 afirmacja
dziennie + 10 na wszelki wypadek = 100 razy.
Nastêpn¹ bardzo wa¿n¹ afirmacj¹ bêdzie mi³oœæ i akceptacja siebie.
– Kocham i akceptujê siebie.
Pamiêtaj, ¿e masz zaraz po Panu Bogu przenieœæ mi³oœæ na
siebie, poniewa¿ jesteœ Jego cz¹steczk¹ i Jego dzieckiem oraz
w³asnoœci¹. Pamiêtaj tak¿e, ¿e poziom mi³oœci do siebie wyznaczy poziom mi³oœci do bliŸniego, w ¿adnym razie odwrotnie. A jeœli z powodu poczucia winy znienawidzisz siebie,
tak¹ sam¹ nienawiœæ poniesiesz w sercu do bliŸniego, ponadto ka¿da wina wymusi sprowadzenie na ciebie kary w postaci bólu, utraty czegoœ, choroby. Inaczej byæ nie mo¿e.
Ogromna wiêkszoœæ populacji ludzkiej ma zniekszta³cony
i upoœledzony czakram serca, bowiem kazano nam zaraz po
Bogu kochaæ bliŸniego. Poniewa¿ nikt nie jest bez winy lub
jakiegoœ obci¹¿enia, nale¿y zaakceptowaæ swoj¹ u³omnoœæ,
aby tym ³atwiej d¹¿yæ ku dobru i doskona³oœci. Dlatego nale¿y w nastêpnej afirmacji to zaakceptowaæ.
– Kocham i akceptujê siebie takim, jakim jestem.
Pamiêtaj, ¿e inni maj¹ tak¿e prawo, aby ich akceptowano
takimi jacy oni s¹.
– Kocham i akceptujê tak¿e moich bliŸnich takimi, jakimi
oni s¹.
Nastêpnie bardzo jest potrzebny akt wybaczenia sobie
i innym wszelkich krzywd i urazów, oczekiwañ, niespe³nio88

nych lub pok³adanych nadziei. Nie mo¿e byæ uzdrowienia
bez wybaczenia.
– Wybaczam sobie ca³kowicie i szczerze wszystko, co uczyni³em niedobrego i uwalniam siê od poczucia winy.
Przesz³oœæ jest martwa, nikt jeszcze jej nie zawróci³, aby
coœ w niej naprawiæ. Jedynie jako zdrowy i œwiadomy mo¿esz coœ naprawiæ poprzez dobre uczynki.
– Ca³kowicie i szczerze przebaczam wszystko moim bliŸnim
i uwalniam siê od problemów, które mnie wi¹¿¹ z nimi.
Pamiêtaj, ¿e nie wyœwiadczasz im ¿adnej ³aski ani przys³ugi, to ty uwalniasz siê od problemu, który dr¹¿¹c twoj¹
psychikê za³amuje i niszczy twoje zdrowie. Wyœwiadczasz
³askê samemu sobie. Nastêpnie zapewnij sobie bezpieczeñstwo i otoczenie z dobrych ludzi.
– ¯yjê w bezpiecznym i przyjaznym dla mnie œwiecie.
Wspó³czesna telewizja emituje du¿o przemocy, fa³szu ob³udy, wszelkiego z³a. Ludzie boj¹ siê wychodziæ z domu. Z³a nie
da siê nam wykorzeniæ ca³kowicie, ale my mo¿emy je usun¹æ
ze swej drogi, stawiaj¹c na niej dobro, pozytywnych ludzi
i pozytywne zdarzenia. Poza tym ze z³em mo¿emy i powinniœmy walczyæ, ale nie wolno nam z³a os¹dzaæ, bowiem os¹dzanie jest przyczyn¹ wielu chorób, w tym tak¿e raka.
– Na swojej drodze spotykam tylko dobrych i przyjaznych
mi ludzi. Nie musisz przecie¿ spotykaæ tych niedobrych
i nieprzyjaznych. Zaproœ wiêc do siebie tych dobrych i przyjaznych. Mo¿esz lekk¹ rêk¹ uwalniaæ siê od zagro¿enia
finansowego stwierdzaj¹c jedynie:
– Pieniêdzy wystarcza mi na wszystkie moje potrzeby.
– Pieni¹dze przychodz¹ do mnie zawsze we w³aœciwym czasie i w odpowiedniej iloœci.
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– Zas³ugujê na dostatek i bogactwo.
Pieni¹dze musz¹ byæ w ustawicznym ruchu, wtedy na zwolnion¹ przestrzeñ nap³yn¹ nowe. Strach, zagro¿enie brakiem
powoduje, ¿e na zwolnion¹ przestrzeñ nie mog¹ nap³yn¹æ
pieni¹dze, poniewa¿ nie ma ju¿ wolnej przestrzeni, wype³ni³
j¹ strach.
Uwolnij siê od sklerozy i nie zapraszaj jej do siebie ustawicznym przywo³ywaniem.
– Mam doskona³¹ pamiêæ, pamiêtam wszystko to, co jest mi
potrzebne. Chêtnie siê uczê i ³atwo zapamiêtujê. Nauka
przychodzi mi z ³atwoœci¹. Nie musisz przecie¿ mieæ komputerowej pamiêci, a jeœli coœ zapomnia³eœ widocznie tak
lepiej dla ciebie.
Poniewa¿ wiêkszoœæ z nas kieruje samochodami to:
– Je¿d¿ê bezpiecznie i rozwa¿nie.
– Kiedy prowadzê samochód, przede mn¹, za mn¹ i po bokach jest bezpiecznie, a policja zajêta czym innym. Jeœli
tylko afirmujesz bezpieczeñstwo jazdy i nosisz poczucie
winy, to afirmacja na policjantów mo¿e nie zadzia³aæ, gdy¿
poczucie winy sprowadzi na ciebie potrzebê ukarania, a mo¿e to wype³niæ siê w postaci mandatu.
Zafunduj sobie doskona³e zdrowie i samopoczucie, co ci
to szkodzi. Dlaczego by nie?
– Ciszê siê doskona³ym zdrowiem i samopoczuciem.
– Z ka¿dym dniem poprawia siê stan mojego zdrowia, coraz
lepiej funkcjonuje moje cia³o. Albo: proces zdrowienia jest
ju¿ rozpoczêty.
– Poprawia siê tak¿e stan mojego ducha.
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Afirmacje zdrowia mo¿esz dopasowaæ do potrzeb lub okolicznoœci, nie wolno ci tylko afirmowaæ stanów niechcianych, bo twoja podœwiadomoœæ mo¿e przyj¹æ to za twoje
zapotrzebowanie na okreœlon¹ chorobê, bowiem np.: w afirmacji „nie chcê byæ chory na raka” przewa¿a sens np. „chcê
byæ chory na raka”, przy tym energetycznie puste s³owo nie,
pomijane jest przez podœwiadomoœæ. Okreœl lepiej jasno to,
czego chcesz, a nie to czego siê boisz. Zrób to w czasie teraŸniejszym i w trybie dokonanym. Twoja podœwiadomoœæ nie
analizuje i nie bardzo pojmuje, co to jest czas przesz³y i przysz³y i czy jest to dla ciebie dobre czy nie. Ona jest tu i teraz,
oczekuje na pozytywny i twórczy wzorzec, jest bardzo ³akoma na pozytywne stwierdzenia. Mo¿esz te¿ zwróciæ siê
z proœb¹ do Boga: Panie Bo¿e, proszê Ciê o uzdrowienie mojej
duszy i cia³a. I podziêkuj: Dziêkujê Ci Panie za wys³uchanie
i spe³nienie mojej proœby.
Kiedy robisz komuœ Reiki, niech powtarza g³oœno za tob¹
wybrane afirmacje. Podaj¹c je komuœ, ty tak¿e siê afirmujesz
i umacniasz. Przeka¿ tak¿e now¹ œwiadomoœæ, a staniesz siê
prawdziwym sprzymierzeñcem Pana Boga, uczestnicz¹c w wype³nianiu Jego planów. Przynajmniej nie bêdziesz przeszkadzaæ. Zmiana œwiatopogl¹du szczególnie w stosunku do
przesz³oœci, jest warunkiem odmiany przysz³oœci.

Reiki dla siebie

K

iedy uzyskasz inicjacje na pierwszy stopieñ Reiki, naprawê „ca³ego œwiata” rozpocznij od siebie. Dobrze ci
to zrobi, umocnisz swój organizm i ca³y system energetyczny. Podobno ok. 1100 roku pewien biskup w Anglii kaza³
wyryæ na swoim nagrobku taki mniej wiêcej napis: „Kiedy
by³em m³odzieñcem, zapragn¹³em zmieniæ ca³y œwiat. Kiedy
sta³em siê ju¿ doros³ym cz³owiekiem zrozumia³em, ¿e nie
uda mi siê to, postanowi³em chocia¿ zmieniæ swój kraj. Gdy
sta³em siê ju¿ dojrza³ym cz³owiekiem zrozumia³em, ¿e mojego kraju tak¿e nie uda mi siê zmieniæ. Poprzesta³em na
postanowieniu, aby przynajmniej zmieniæ swoj¹ rodzinê. Dziœ,
kiedy znalaz³em siê u schy³ku ¿ycia zrozumia³em, ¿e nawet
i tego nie uda³o mi siê uczyniæ. Teraz ju¿ wiem, ¿e gdybym
by³ zmieni³ samego siebie, by³bym doskona³ym przyk³adem
dla mojej rodziny. Rodzina, daj Bo¿e, mog³aby byæ inspiracj¹ dla kraju, a kraj, któ¿ to wie, mo¿e i dla ca³ego œwiata”. Trzeba by³o d³ugiego biskupiego ¿ycia, aby to zrozumieæ
i jeszcze wiêkszej biskupiej pokory, aby kazaæ wyryæ tê prawdê
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na swoim nagrobku, mo¿e i nam ku przestrodze oraz do
zastanowienia?
Sobie tak¿e mo¿esz dawaæ Reiki skrócone, przy ka¿dej
okazji. Proponujê ci nastêpuj¹ce pozycje:
– Wygodnie usi¹dŸ z wyprostowanym krêgos³upem. Lew¹
rêkê po³ó¿ na splocie s³onecznym, a praw¹ nieco nad czakramem serca na grasicê. Jeœli to mo¿liwe, wczeœniej w³¹cz
muzykê do medytacji, zapal œwieczkê i pomedytuj. Nastêpnie po kilku minutach przesuñ lew¹ rêkê na Harê – nieco
poni¿ej pêpka, a praw¹ na gard³o. Najlepiej jednak bêdzie
jeœli zrobisz dla siebie pe³ne Reiki poœwiêcaj¹c sobie ok. pó³
godziny, jednoczeœnie medytuj¹c. Medytacja zawsze umacnia i rozbudowuje czakramy. Medytuj¹c uwolnij siê od ¿alów,
zawiœci, gniewu i os¹dzania poprzez zmianê stosunku do
przesz³oœci. Tam, gdzie ty by³eœ nie w porz¹dku – przeproœ
w myœlach i poproœ o wybaczenie, tam gdzie dozna³eœ upokorzenia i pokrzywdzenia – zastanów siê, dlaczego musia³o
ciê to spotkaæ, co by³o w tobie nie tak, ¿e zes³ano ci to
doœwiadczenie, a ³atwiej ci bêdzie wybaczyæ. Poni¿ej podajê
logiczny i sprawdzony uk³ad r¹k na sobie.
Ka¿dego dnia przed zaœniêciem, albo po przebudzeniu mo¿esz porównaæ sobie czakry. Jedna rêka na czole, druga na
kroczu. Nastêpnie z czo³a na obojczyki i z krocza na wzgórek
³onowy. PóŸniej z obojczyków na serce i ze wzgórka ³onowego na splot s³oneczny. Po oko³o 2 minutach zamieniamy
d³onie i równowa¿ymy w kierunku odwrotnym. Zamiast na
czo³o, k³adziemy na szczyt g³owy i na krocze, by zrównowa¿yæ czakrê korony i czakrê podstawy. Równowa¿enie czakr
mo¿e nam pomóc zasn¹æ, jeœli z jakichœ powodów mamy
trudnoœci z zaœniêciem.
Poniewa¿ bardzo wa¿n¹ rzecz¹ jest zrównowa¿enie na koniec energetyki na g³ównej osi energetycznej i czakrze pierw94

szej oraz siódmej (korony i podstawy) nale¿y po³o¿yæ lew¹
rêkê na koronie, a praw¹ na kroczu. Je¿eli usuniête zosta³y
blokady na krêgos³upie, to szybko powinniœmy poczuæ gor¹co na koronie i takie mocne „chuchniêcie” energi¹ na d³oni
z krocza, czyli czakry podstawy.

Pozycje rąk
przy przekazywaniu reiki
dla siebie

D³onie, jak czapeczki, k³adziemy na oczy i czo³o.
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D³onie na skronie, palce na w³osach tak, jak siê zaczynaj¹.
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Jedna rêka na szczycie g³owy, druga na potylicy.
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Palce na pierwszych krêgach szyjnych, a d³onie na uszach.
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D³onie pod brod¹ i na policzkach

100

Pozycja „komunijna”, skrzy¿owane rêce na piersiach.
Niech ciê nie odstrasza regu³a niekrzy¿owania r¹k, bowiem jak wiesz,
ka¿da regu³a ma wyj¹tek. Doskonale dzia³a, równowa¿y tak¿e pó³kule i uczy pokory.
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Z prawej strony, jedna rêka na ¿ebrach, druga pod ¿ebrami.
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Z lewej strony, jedna rêka na ¿ebrach, druga pod ¿ebrami.
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D³onie poziomo na brzuchu, na wysokoœci pêpka.
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D³onie w kszta³cie litery V w pachwinach pomiêdzy
koœæmi miednicy.
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D³onie na krêtarzu wielkim z boku na udach.

106

D³onie na kolanach.

107

D³onie z ty³u na karku.

108

D³onie nad nerkami.

109

D³onie na nerkach.

110

D³onie na poœladkach.
Jeœli ci twój mistrz poda inne uk³ady d³oni, s³uchaj przede wszystkim
jego lecz wiedz, ¿e najwa¿niejsza jest tutaj sama logika, ¿e ma byæ po
kolei cia³o „ob³o¿one” d³oñmi.
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Łagodny
posłaniec

W

istotnych momentach naszego ¿ycia nie pozostajemy
opuszczeni i pozostawieni swojemu losowi, ale Bóg
posy³a do nas ³agodnego pos³añca z misj¹ lub informacj¹.
£agodny pos³aniec mo¿e byæ przez nas rozpoznany i przyjêty albo nie. Jeœli w porê go nie rozpoznamy i nie przyjmiemy,
to bêdziemy zmuszeni przyj¹æ bolesne doœwiadczenia, które
tak¿e mog¹ byæ jeszcze potêgowane, poniewa¿ cz³owiek dysponuj¹c woln¹ wol¹ decyduje o sobie, choæ zawsze staæ
bêdzie przed koniecznoœci¹ dokonywania wyboru. Jednak¿e
z woli i ³aski Bo¿ej mo¿emy niektórych przykrych doœwiadczeñ, wynikaj¹cych z dziedzictwa po przodkach unikn¹æ, o
ile dostrze¿emy dla siebie szansê i dokonamy niezbêdnych
zmian w swoim ¿yciu. Pewnemu m³odemu cz³owiekowi, przygodnie napotkana cyganka wywró¿y³a, ¿e pójdzie do wojska
i tam tragicznie zginie. Ci¹gnê³o siê za nim dziedzictwo po
jego dziadku jeszcze z czasów I wojny œwiatowej i rewolucji
w Rosji. Rozpozna³ w niej pos³añca i wst¹pi³ do Seminarium
Duchownego. Gdyby tego nie uczyni³, bolesne doœwiadcze113

nie niew¹tpliwie dotknê³oby nie tylko jego, ale jeszcze jego
najbli¿szych. £agodny pos³aniec i przykre doœwiadczenia
mog¹ tak¿e byæ zwi¹zane z wydarzeniami stopuj¹cymi. W
przypadkach odchodzenia od wybranej drogi ¿ycia albo schodzenia na drogê z³¹ „£agodny” pos³aniec nie zawsze musi
byæ taki bardzo ³agodny, poniewa¿ mo¿e on byæ ju¿ kolejnym pos³añcem, a jeœli i jego nie rozpoznajemy przejawiaj¹c
zamiast pokory agresjê i gniew, to wtedy doœwiadczymy ju¿
bardzo bolesnych wydarzeñ. Poniewa¿ nasza wewnêtrzna
pycha zawsze nas zaœlepia i zag³usza g³os wewnêtrznego
sumienia, to tak wa¿ne staj¹ siê pokora i pokonywanie samego siebie, a w istocie swojej wewnêtrznej pychy.
Kto chce, ten niech wierzy i pilnie siê rozgl¹da, a kto nie
chce, niech nie wierzy i nadstawia kark albo nawet i g³owê.

Drugi
stopień reiki

P

o pierwszym stopniu wznios³eœ siê na subtelniejsze poziomy wibracyjne, na których uzyska³eœ dostêp do
wszechogarniaj¹cych Energii ¯ycia. Po³¹czy³eœ siê z ni¹, ale
ostro¿nie, jakby na próbê. Nie jesteœ jeszcze gotów do „romansu” z energiami, nie ca³kiem je rozumiesz, nie znasz, nie
wszystko pojmujesz. Umys³ ludzki nie ogarnie zapewne nigdy wszystkich wymiarów, a jest ich wiele. Musisz siê uczyæ
i „dojrzewaæ”, pokornieæ. Dopiero po okresie tzw. dojrzewania, który mo¿e wynosiæ od trzech miesiêcy nawet do
trzech lat, bêdziesz siê móg³ zg³osiæ na drugi stopieñ. Po
inicjacji na drugi stopieñ twoje mo¿liwoœci wzrosn¹ co najmniej trzykrotnie, choæ bêdzie to tylko jedna inicjacja, podczas której nast¹pi jeszcze doskonalsze zestrojenie twoich
czakramów i tzw. subtelnych cia³ z otaczaj¹c¹ nas Energi¹
¯ycia. Otrzymasz trzy symbole: Mocy, Pos³añca i Pomostu,
które zostan¹ ci przez mistrza wpisane w twoje d³onie. Otrzymasz przez te symbole mo¿liwoœæ kondensowania energii,
ochrony i pieczêtowania (znak pierwszy – symbol Mocy),
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inteligentnego doboru iloœci i jakoœci energii oraz skierowanie jej tam, gdzie trzeba (drugi znak – symbol Pos³añca,
który wype³ni twoje mentalne intencje, zwany jest te¿ Mentalem) i uzdrawiania na odleg³oœæ (trzeci znak – symbol zwany Pomostem). Mo¿e on s³u¿yæ do uzdrawiania zdarzeñ
z przesz³oœci i torowanie lepszej drogi na przysz³oœæ. Znak
ten dzia³a poza czasem i przestrzeni¹. Wysubtelniej¹ twoje
d³onie, rozwin¹ siê na nich i uaktywni¹ czakramy. Prawdopodobnie powiêksz¹ siê znacznie, przynajmniej g³ówne czakramy, bo one bêd¹ twoim turbodo³adowaniem Energii ¯ycia
z Powszechnego Pola. Pamiêtaj, ¿e s¹ to jedyne symbole przekazane przez twórcê Reiki – Mikao Usui i tylko one obowi¹zuj¹ w Reiki. Jest jeszcze czwarty znak – Mistrza. Wiêcej
znaków nie ma. Dodawanie „nowych” symboli mo¿e siê
staæ zacz¹tkiem spychania Reiki ku magii i prowadziæ do
powstania sporego zamieszania w Reiki.
Do Reiki niezbêdne jest twoje mi³uj¹ce serce, chêæ niesienia pomocy, emanowanie mi³oœci¹, bo mi³oœæ mo¿e wszystko, uleczyæ ka¿d¹ chorobê, pojednaæ nieprzyjació³, zniweczyæ
magiê, a nawet wyg³adziæ grzech. Nie uczyni za ciebie tego
¿aden, choæby najwymyœlniejszy symbol. Ty masz jeszcze do
tego dodaæ uœwiadomienie przyczyn powstawania chorób,
roli wybaczenia i pokory, zaproponowaæ afirmacje, które
poprzez kreatywn¹ podœwiadomoœæ pomog¹ w uzdrowieniu
i cia³a, i ducha, pomog¹ wykreowaæ lepsz¹ przysz³oœæ i przemieniæ wewnêtrznie. Terapia bez uœwiadomienia przesuwa
tylko problem w czasie, wiêcej szkodzi ni¿ pomaga, bo czas
tak¿e p³ynie do przodu.
Pozytywna przemiana zapocz¹tkowana u jednego cz³owieka
ma swoje dobre reperkusje w postaci przemian u najbli¿szych i w jego otoczeniu. Pamiêtajcie, ¿e niczego nie ma „na
zawsze” w naszym ziemskim pielgrzymowaniu. Przez ca³e
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nasze ¿ycie pod¹¿aæ bêdziemy w amplitudzie pomiêdzy dobrem i z³em, ró¿nymi stanami naszego ducha, a najgorzej
jest z tymi, których zabrak³o pomiêdzy skrajnoœciami, którzy widz¹ tylko czarno i bia³o. Pomiêdzy czarnym i bia³ym
zawarta jest proza ¿ycia ze wszystkimi kolorami têczy. Skrajnoœci maj¹ to do siebie, ¿e z jednej popada siê w drug¹,
a cz³owiek skrajny nie mo¿e byæ miarodajny.

UZDROWIENIE SYTUACJI
Inaczej mówi¹c relacji miêdzyludzkich. Tam gdzie relacje
s¹ chore rodzi siê z³oœæ, pretensje i ¿ale, jakaœ agresja, poczucie winy i os¹d. To wszystko sprzyjaæ bêdzie blokowaniu
energii i powstawaniu chorób. Postarajcie siê jednoczeœnie z
przekazywaniem energii uzdrawiaæ „chore” relacje. Nie zawsze tzw. krzywdziciel dzia³a ze z³ej woli. Czêsto jest tylko
œlepym wykonawc¹ uzgodnionego pomiêdzy podœwiadomoœciami scenariusza na ukaranie, w przypadku noszonego w
sobie poczucia winy. Oczyszczajmy swoje myœli i uczynki,
tak¿e s³owa, opieraj¹c ¿ycie na uczciwoœci i prawdzie, a znikaæ zacznie wszelkie poczucie winy. Obdarzajmy przede wszystkim siebie coraz wiêksz¹ mi³oœci¹, a zatem i bliŸniego.

Symbole reiki

P

IERWSZY SYMBOL, zwany symbolem „Mocy” s³u¿y do
kondensowania energii, powiêkszenia przepustowoœci
twojego kana³u przekazu. Jest swoistym kondensatorem,
otwieraczem przepustu energii Reiki, ochronn¹ barier¹, pieczêci¹. Tym tak¿e, czym amen w modlitwie. U¿ywamy go
przed rozpoczêciem ka¿dego przekazu Reiki, w zasiêgu rêki
i na odleg³oœæ, do spotêgowania miejscowego przekazu Reiki, „przypieczêtowania” przekazu lub wzmocnienia innych
znaków, do zabezpieczania mieszkañ, samochodów, zabezpieczenia przed agresj¹ lub jakimiœ innymi przejawami z³a,
do bezpiecznej jazdy samochodem, do energetyzowania pokarmów, lekarstw, napojów, neutralizowania szkodliwych
substancji itp.
Jest jedynym symbolem, którego mo¿emy u¿ywaæ bez
wczeœniejszego pytania o zgodê. Mo¿emy tym symbolem
energetyzowaæ pisma i listy urzêdowe w intencji pozytywnego ich za³atwienia, pieni¹dze – by pomno¿y³y siê, roœliny
i zwierzêta.
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Mo¿emy równie¿ uzdrawiaæ sytuacje. Znak bardzo przyjazny dla obydwu stron w konflikcie, oparty na mi³oœci.
DRUGI SYMBOL, zwany Pos³añcem, obdarzony swoist¹
inteligencj¹, zdolny do w³aœciwego doboru energii, iloœci
i jakoœci, zdolny do poprowadzenia jej tam, gdzie potrzeba
i obdarzenia funkcjami, jakie jej mentalnie nadamy. Zwany jest tak¿e Mentalem. Takimi funkcjami mog¹ byæ zdejmowanie i usuwanie warstw emocji, które tworz¹ blokady
energetyczne w ciele, usuwanie innego rodzaju blokad energetycznych, przywracanie normalnej cyrkulacji energetycznej, doenergetyzowanie ubogich w energiê obszarów,
uzdrowienie schematów myœlowych i sfer emocjonalnych,
czyszczenie mentalne pomieszczeñ.
TRZECI SYMBOL, zwany Pomostem, jest znakiem z³o¿onym, dzia³aj¹cym poza czasem i przestrzeni¹. S³u¿y przede
wszystkim do przekazu energii Reiki na odleg³oœæ bêd¹c dla
niej pomostem, noœnikiem, dla którego czas i przestrzeñ nie
istniej¹. Skoro dzia³a poza czasem i przestrzeni¹, w takim
razie istnieje mo¿liwoœæ cofniêcia siê w czasie z intencj¹ uzdrowienia przysz³ych zdarzeñ, których negatywne skutki przejawiaj¹ siê teraz.
Uzdrowienie tamtych zdarzeñ, a szczególnie odmiana stosunku do przesz³oœci, mo¿e spowodowaæ ust¹pienie skutku
na przysz³oœæ i odmianê losu. Poniewa¿ stan, tak¿e naszego
zdrowia, w jakim siê znajdujemy obecnie, jest konsekwencj¹
naszej przesz³oœci, warto wiêc j¹ uzdrowiæ g³ównie poprzez
zmianê stosunku do niej. Przede wszystkim dotyczyæ to bêdzie rozpoczêcia i kontynuowania procesu wybaczania i innym i sobie. Aby to siê mog³o odbyæ, poleciæ nale¿y uczynienie
swoistej retrospekcji ¿ycia z intencj¹ wybaczenia sobie i in120

nym, proœby uczynionej w myœlach, aby nam wybaczono,
a skierowanej do tej osoby lub osób, w stosunku do których
sami czujemy siê nie w porz¹dku. Na doznane natomiast
przez nas przykroœci powinniœmy popatrzeæ nastêpuj¹co:
czego one nas mia³y nauczyæ, dlaczego nam je dano, jakiego
rodzaju poczucie winy wywo³a³o potrzebê ukarania, jaki
os¹d lub pycha zagoœci³y w nas. Co takiego niedobrego zagoœci³o w nas. Przy pomocy tego znaku mo¿na równie¿ wyruszyæ w przysz³oœæ, aby oczyœciæ, przygotowaæ grunt pod
przysz³e, spodziewane zdarzenia, obdarzaj¹c je energi¹ mi³oœci jako noœnikiem pomyœlnych zdarzeñ.

Przekaz po drugim
stopniu reiki

P

o drugim stopniu otrzyma³eœ nie tylko jeszcze jedn¹ inicjacjê, trzy symbole wraz z mantrami, ale zapewne mo¿liwie du¿o wykonywa³eœ przekazów uzdrawiaj¹cej energii
Reiki dla siebie i dla innych. W trakcie tych przekazów æwiczy³eœ swoje d³onie, przez co tak¿e udro¿ni³y siê jeszcze
bardziej twoje „kana³y energetyczne”, uczy³eœ siê interpretowania swoich odczuæ na d³oniach. Te bardzo delikatne
mrowienia, powiewy, ch³ód i gor¹co, które dawniej nic dla
ciebie nie znaczy³y, dziœ ju¿ staj¹ siê noœnikami informacji.
Tego alfabetu nikt ciê nie nauczy, poniewa¿ bardzo ró¿nimy
siê od siebie pod wzglêdem zmys³owego i pozazmys³owego
postrzegania, odczuwania.
Podobnie jak i po pierwszym stopniu musimy zadbaæ o dobry nastrój, relaksacyjn¹ muzykê, œwieczkê, jakieœ modlitwy, mo¿e byæ obrazek œwiêty lub krzy¿. Symbole religijne
i modlitwy nie s¹ obowi¹zkowym elementem zale¿¹ tylko
i wy³¹cznie od przekonañ i potrzeb reikowicza, od jego podejœcia do procesu uzdrawiania. Jeœli uwa¿acie za stosowne
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mo¿ecie eliptycznymi ruchami od g³owy do stóp wyrównaæ
aurê.
Nastêpnie prosicie o uzdrawiaj¹c¹ Energiê Reiki: „Panie,
proszê Ciê o uzdrawiaj¹c¹ Energiê Reiki dla...” trzykrotnie.
Nastêpnie dyskretnie rysujemy symbole 1–2–1 i dystansujemy siê stwierdzaj¹c: lecz zgodnie z Twoj¹ wol¹ – trzykrotnie. Mo¿emy dodaæ jeszcze: „Przekazujê ci najczystszy
strumieñ uzdrawiaj¹cej energii bo¿ej”, aby siê uchroniæ przed
przekazem w³asnych emocji. Chronimy te¿ siebie stawiaj¹c
mentaln¹ zaporê przed przejmowaniem czegokolwiek od
osoby, której dajemy Reiki. Teraz mo¿esz dokonaæ tzw. harmonizowania czakr od przodu, ale nie musisz tego robiæ.
Zale¿y to tylko od ciebie.
W normalnym przekazie nie czynimy tego. Ten sposób mo¿na
z ³atwoœci¹ wykonaæ na sobie samym. Najpierw harmonizujemy czakrê szóst¹ i pierwsz¹, przez po³o¿enie jednej rêki na
czole, a drugiej na kroczu. Trzymamy do momentu zrównowa¿onych odczuæ na jednej i drugiej d³oni. Nastêpnie równowa¿ymy czakrê pi¹t¹ (do³ek miêdzyobojczykowy) i drug¹
(poni¿ej pêpka), k³ad¹c jedn¹ rêkê na dó³ szyi i obojczyki,
a drug¹ na wzgórku ³onowym. Jako ostatnie równowa¿ymy
czakrê czwart¹ – na sercu i trzeci¹ – na splocie s³onecznym
(miêdzy pêpkiem a mostkiem), k³ad¹c jedn¹ rêkê na œrodku
klatki piersiowej, a drug¹ na splocie s³onecznym, zawsze do
momentu jednakowych odczuæ ok. 2–3 min. Jeœli uznacie za
stosowne uzdrowienie pewnych sytuacji z przesz³oœci, mo¿ecie dodaæ jeszcze trzeci znak, pieczêtuj¹c go jednak pierwszym. Jeœli sam jesteœ osob¹ wierz¹c¹ i ¿yczy sobie tego twój
biorca, robi¹c pozycje na g³owie, mo¿esz odmówiæ wybrane
przez ciebie modlitwy, które wycisz¹ i ciebie, i biorcê, uczyni¹ przekaz skuteczniejszym, bowiem modlitwa sama w sobie
jest najsilniejsz¹ energi¹ i os³on¹ dla ciebie.
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Resztê czasu mo¿esz poœwiêciæ na serdeczn¹ rozmowê,
która pomo¿e ci zrozumieæ problemy emocjonalne biorcy,
które sta³y siê przyczyn¹ jego dolegliwoœci, a nastêpnie pomó¿
mu zrozumieæ samego siebie, zrozumieæ emocjonalne pod³o¿e jego dolegliwoœci. Na czym polegaj¹ jego fa³szywe przekonania i jak siê ich pozbyæ. Nie os¹dzamy, lecz z mi³oœci¹
upominamy. Podaj podstawowe afirmacje. Ka¿da choroba,
to jakiœ nie wybaczony problem, przejawiona z³oœæ i agresja,
d³ugotrwa³e ¿ale, pretensje, obwinianie siebie albo os¹dzanie innych. Czasem utrata najbli¿szej osoby mo¿e spowodowaæ umiejscowienie siê emocjonalnych pok³adów np.
w nogach, rêkach lub w jednej nodze, rêce, kiedy po stracie
wytwarza siê przekonanie np: „bez mê¿a, jak bez nogi, rêki”.
Bez ukochanej mamusi, która by³a doradc¹, prowadzi³a przez
¿ycie, wytwarza siê stan „jak bez nóg”. Prawie natychmiast
zaczynaj¹ siê dolegliwoœci w tamtych czêœciach cia³a.
Zamiast rozmawiania mo¿esz na czas seansu w³¹czyæ wybran¹ przez siebie kasetê Luizy Hay – „Uzdrowienie siebie”,
Bo¿eny Figarskiej – „Uzdrowienie cudem przebaczania”, Ewy
Foley – „Wybaczanie” lub inne kasety, stosownie do okolicznoœci. Mo¿esz tak¿e „nie przeszkadzaæ” i pozwoliæ na ten
cudowny, g³êboki relaks, prawdziwe „odloty” do g³êbi siebie.
Teraz nie musisz ju¿ trzymaæ siê sztywno piêciu minut na
ka¿dej pozycji. Po drugim stopniu teoretycznie mo¿esz ograniczyæ siê do 3–4 minut, praktycznie niektóre pozycje bêd¹
bardziej bior¹ce, inne mniej. Zale¿eæ to bêdzie od „gruboœci” pok³adów negatywnych energii (emocji), które trzeba
bêdzie „rozpuœciæ”, pousuwaæ, zlikwidowaæ wytworzone
blokady w cyrkulacji energii, do³adowaæ tam, gdzie pojawi³y siê braki.
Po wykonaniu wszystkich pozycji na tu³owiu, zarówno
z przodu jak i z ty³u cia³a, mo¿na sprawdziæ czy nie ma
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jeszcze potrzeby doenergetyzowania jakiegoœ obszaru cia³a.
W tym celu wodzimy rêk¹ nad tu³owiem szukaj¹c czegoœ
innego w odczuciu, co by siê w jakiœ sposób wyró¿nia³o.
K³adziemy tam jeszcze rêkê dodatkowo na trochê w celu
oczyszczenia i doenergetyzowania.

WYRÓWNYWANIE, RÓWNOWA¯ENIE CZAKR
Na koniec, a wiêc kiedy s¹ plecy na górze, równowa¿ymy
czakry, czyli przywracamy je do normalnego funkcjonowania. Ka¿da z siedmiu g³ównych czakr jest bardzo wa¿nym
oœrodkiem energetycznym odpowiedzialnym za prawid³owe
funkcjonowanie organów w danym obszarze. Prawid³owo
funkcjonuj¹ca czakra powinna byæ stabilna, przypominaæ
kwiat lotosu z p³atkami ustawionymi pod k¹tem 45o do góry,
wygl¹daæ œwietliœcie w kolorze danej czakry. Nasze przekonania i emocje powoduj¹ zdeformowanie oœrodka energetycznego – czakry. Zdeformowana mo¿e mieæ opadniête
p³atki, albo dziwacznie powykrzywiane, mo¿e wirowaæ za
szybko lub chybotliwie, mo¿e byæ ciemna lub czarna zamiast
œwietlistej. Harmonizuj¹c nale¿y nadaæ Energii Reiki powy¿sze funkcje i rejestrowaæ swoje odczucia na koñcach swoich
palców po³o¿onych na czakrach od strony krêgos³upa lub na
d³oni po³o¿onej na czakrze. Harmonizujemy w nastêpuj¹cej
kolejnoœci: 2 i 5 (prawa rêka na koñcu krêgos³upa, a lewa na
7 wystaj¹cym krêgu szyjnym), 3 i 4 (prawa rêka w pasie,
a lewa na dole pomiêdzy ³opatkami). Na koñcu harmonizujemy g³ówn¹ oœ energetyczn¹ na krêgos³upie, czyli siódemkê
z jedynk¹. Siódemkê – k³ad¹c d³oñ na czubku g³owy i jedynkê – ekranizuj¹c d³oni¹ tu¿ za poœladkami, bowiem wychodzi ona pomiêdzy odbytem i narz¹dami rodnymi do ty³u.
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Poczujesz energetyczne chuchniêcie na d³oni. Taki energetyczny wiaterek.
W trakcie tzw. harmonizowania mo¿ecie mieæ odczucia
przep³ywu przez wasze palce energii o bardzo wysokiej czêstotliwoœci, oznaczaæ to bêdzie, ¿e zarówno z czakry, jak i z
jej obszaru zaczynaj¹ siê uwalniaæ pok³ady emocji, tworz¹c
jakby ob³oczek drobin, który pêczniej¹c uniesie siê z wolna
i opuœci nasze cia³o energetyczne tzw. biopole. Pojedyncze
mocne impulsy odczuwalne na palcach mog¹ œwiadczyæ, ¿e
podnosz¹ siê opadniête p³atki. Ró¿norodne impulsiki mog¹
oznaczaæ stabilizowanie siê obrotów czakry, a poczucie stabilnoœci, harmonii mo¿e œwiadczyæ o doœwietleniu i przywróceniu normalnej funkcji czakry. Mo¿e to potrwaæ nawet
do 4 minut na jednej pozycji. Z naszych doœwiadczeñ wynika, ¿e za aktualny stan czakr odpowiedzialne s¹ nasze przekonania i jeœli w trakcie przekazów Reiki nie wp³yniemy na
zmianê przekonañ, zrównowa¿one czakry powróc¹ wkrótce
do stanu poprzedniego. Zalecamy dokonanie ju¿ po wszystkim wzajemnego, ciep³ego uœcisku mi³oœci, trwaj¹cego ok.
10–15 sekund.
Przedtem jeszcze nale¿y mentalnie siê roz³¹czyæ, wykonuj¹c jedn¹ rêk¹ gest przeciêcia niewidzialnego sznura energetycznego, który was po³¹czy³ z biorc¹ i podziêkowaæ trzykrotnie
za Reiki: „Dziêki Ci Panie, za Uzdrawiaj¹c¹ Energiê Reiki
dla...” trzykrotnie.

Filis Furumoto – duchowy przywódca Reiki

Skrócone reiki

S

krócone Reiki mo¿emy wykonywaæ dopiero wtedy, kiedy jesteœmy ju¿ pod drugim stopniu, kiedy nie mamy
normalnych warunków do po³o¿enia potrzebuj¹cego. Mo¿e
to byæ w pracy, w podró¿y, albo wtedy, kiedy brakuje nam
czasu. Jest to oddzia³ywanie w³aœciwie na czakramy, ale obustronnie. Najpierw powinniœmy nawi¹zaæ kontakt z pacjentem i wejœæ w jego energetykê po³o¿ywszy rêce na ramionach.
Nastêpnie maj¹c œwiadomoœæ, ¿e w istocie pracujemy tylko z
czakramami, mentalnie oczyszczamy czakramy œci¹gaj¹c
„brudne” energie z obszaru ka¿dego czakramu i oczywiœcie z
samej czakry przede wszystkim. Rozwirowujemy i doœwietlamy oczyszczone czakramy.
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PIERWSZA POZYCJA

Kciuki na siódmym krêgu szyjnym, a d³onie na ramionach, jest
pozycj¹ pozornie wstêpn¹. Dobrze jest wykonaæ wczeœniej kilka
„g³asków” od ramion po rêkach i plecach oraz pomasowaæ miêœnie
kapturowe na ramionach. S¹ dobrze odbierane, zbli¿aj¹. Pierwszy
uk³ad pozwala pod³¹czyæ siê do g³ównych kana³ów energetycznych
sushumna, pingala, ida oraz do wielu meridianów i na dobr¹ sprawê z tej pozycji mo¿na mentalnie rozprowadziæ energiê po ca³ym
ciele, rejestruj¹c zatrzymanie przekazu energii o okreœlonej czêstotliwoœci wibracji, nastêpnie przekaz innej ju¿ czêstotliwoœci wibracyjnej itd.
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DRUGA POZYCJA

Obie d³onie na szczycie g³owy, czyli na czakramie korony. Obie
d³onie obok siebie.
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TRZECIA POZYCJA

D³onie na czole i potylicy, czyli czakram szósty, tzw. trzeciego oka.
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CZWARTA POZYCJA

D³onie na czakramie gard³a. Jedna z ty³u na siódmym krêgu wystaj¹cym, a druga z przodu, na obojczykach.
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PI¥TA POZYCJA

Na czakramie serca, na œrodku klatki piersiowej z przodu i z ty³u.

134

SZÓSTA POZYCJA

Jedna rêka nad mostkiem na splocie s³onecznym, a druga z ty³u na
tej wysokoœci.
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SIÓDMA POZYCJA

Jedna rêka na podbrzuszu, blisko krocza, a druga pionowo na krêgos³upie, nasad¹ d³oni w okolicy pasa, a palce na koœci ogonowej albo
poziomo po przeciwleg³ej stronie krocza. Na koniec takie same „g³aski” jak na pocz¹tku oraz wyrównanie aury poprzez prowadzenie
r¹k w bliskiej odleg³oœci od cia³a, od pozycji nad g³ow¹, a¿ do stóp,
z przodu i z ty³u.
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Reiki dla dzieci

P

ojawi³a siê w niektórych ksi¹¿kach opinia, ¿e dzieciom i
ludziom w starszym wieku robimy Reiki krócej. Z moich
doœwiadczeñ wynika ¿e akurat ludzie starsi s¹ „wyg³odzeni”
energetycznie, w zwi¹zku z tym potrzebuj¹ energii ¿ycia wiêcej, natomiast dzieci – ogólnie rzecz bior¹c, mniej, choæ w niektórych skrajnych przypadkach z pewnoœci¹ wiêcej. Dzieciom
malutkim nie potrzeba te¿ tyle pozycji. Wystarczy jedna lub
dwie na g³owie, na piersiach oraz na brzuszku. Mo¿na to
zrobiæ w pozycji siedz¹cej, albo na le¿¹co najlepiej kiedy dziecko
œpi, albo le¿y chore. Wtedy na g³ówce obie d³onie intuicyjnie
dopasowaæ od przodu, nastêpnie jedna na piersiach, a druga
na brzuszku. Mo¿na te¿ i na nó¿kach obie d³onie. Jeœli dziecko nie œpi to poleciæ, aby po³o¿y³o siê na boczku albo na
brzuszku i zrobiæ na g³ówce i ramionach oraz na pleckach
i pupci. Mo¿na te¿ na nó¿kach. Œpi¹ce dziecko mo¿na lekko
obróciæ na któryœ boczek i zrobiæ pozycje z ty³u jak wy¿ej.
Te same pozycje mo¿na wykonaæ dziecku na aurze – kilka
centymetrów nad cia³em. Poniewa¿ dziecko do 7 roku ¿ycia
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jest energetycznie powi¹zane z matk¹, to obowi¹zkowo nale¿y wykonaæ Reiki i dla mamy. Jeœli robimy Reiki swojemu
dziecku, to obowi¹zkowo robimy Reiki sobie z regulacj¹ czakramów.
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System
energetyczny
człowieka

M

amy w ciele cz³owieka kilka wa¿nych uk³adów, jak
choæby uk³ad krwionoœny, pokarmowy, nerwowy, oddechowy, miêœniowy, limfatyczny, kostny, moczowo-p³ciowy. Co do tych uk³adów nie ma najmniejszej w¹tpliwoœci,
poniewa¿ s¹ one namacalne i widzialne. Jest jeszcze, zwi¹zany z cia³em cz³owieka, uk³ad energetyczny, który bêdziemy
nazywali systemem energetycznym. Nie jest on dla przeciêtnego cz³owieka ani widzialny, ani namacalny, chocia¿ mog¹
go odczuwaæ ludzie o szczególnej wra¿liwoœci oraz widzieæ
jasnowidze. Taki system istnieje, mimo ¿e budzi u wielu
ludzi kontrowersje i w¹tpliwoœci.
Ponadto niewidzialna energetyka jest nieodzowna dla normalnego funkcjonowania ka¿dego ¿ywego organizmu. Zubo¿ony energetycznie obszar cia³a jest podatny na dolegliwoœci
i choroby. Zubo¿enie dop³ywu energii wi¹¿e siê z naszymi emocjonalnymi prze¿yciami, które zaburzaj¹ jej obieg, tworz¹c blokuj¹ce pola, tzw. blokady energetyczne. Aby przywróciæ zdrowie,
trzeba przywróciæ system energetyczny do prawid³owego funk143

cjonowania, poprzez usuniêcie blokuj¹cych pól, tzw. blokad
energetycznych i przywrócenie obiegu energetycznego do normalnoœci oraz doenergetyzowanie. Najwa¿niejsze centra energetyczne, nazywane czakramami, zwi¹zane s¹ z okreœlonymi
obszarami naszej œwiadomoœci, potrzebna wiêc bêdzie jej przebudowa, poniewa¿ oczyszczone czakramy znów mog¹ siê zanieczyœciæ i Ÿle pracowaæ, dostarczaj¹c mniej ni¿ potrzeba energii
do obszaru, który jest z nimi zwi¹zany.
U podstaw harmonijnego obiegu energetyki, jak i dobrego
zdrowia, jest nasze ¿ycie oparte na zdrowych i dobrych,
pozytywnych emocjach, które bêd¹ mia³y swoje Ÿród³o
w uczciwym ¿yciu opartym na prawdzie, pokorze i czystoœci. Kiedy brakuje w nas pokory, to bierze górê pycha, która
podsyca agresjê i zaœlepiaj¹c nie pozwala widzieæ rzeczy takimi, jakimi one s¹, utrudniaj¹c naprawê samego siebie.
Bêdziemy wówczas tracili czas i energiê na usi³owanie zmienienia innych zamiast siebie i naprawianie œwiata.

W SK£AD SYSTEMIE ENERGETYCZNEGO
CZ£OWIEKA WCHODZ¥:
1. Kana³y energetyczne. Najwa¿niejszy z nich, to Sushumna,
id¹cy przez œrodek krêgos³upa od jego podstawy do szczytu
g³owy. Nastêpnie biegn¹ dwa boczne odga³êzienia Ida i Pingala,
rozpoczynaj¹ce swój bieg od skrzyde³ek nosa, biegn¹ do szczytu
g³owy, krzy¿uj¹c siê miêdzy oczami, nastêpnie spiralnie wzd³u¿
Sushumny i krzy¿uj¹ siê ze sob¹ na czakramach. Tworz¹ one
g³ówn¹ oœ energetyczn¹, na której rozmieszczonych jest siedem
g³ównych czakramów, czyli wirów energetycznych.
Nastêpnie kana³ów parzystych, zwanych meridianami, a s¹
to: 1. meridan p³uc, 2. meridian jelita grubego, 3. meridian
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¿o³¹dka, 4. meridian œledziony, 5. meridian serca, 6. meridian
jelita cienkiego, 7. meridian nerek, 8. meridian pêcherza moczowego, 9. meridian osierdzia, 10. meridian potrójnego ogrzewacza, 11. meridian pêcherzyka ¿ó³ciowego, 12. meridian
w¹troby oraz dwa nieparzyste tzw. regulator przedni i tylny.
Oprócz g³ównych kana³ów mamy ca³¹ sieæ drobnych kanalików energetycznych oplataj¹cych ca³e nasze cia³o.
2. Trzy aury, tzw. zbiorniki energii, które znajduj¹ siê
pomiêdzy czterema cia³ami subtelnymi i cia³em fizycznym.
W nich mo¿e znajdowaæ siê du¿o brudnej energii wymagaj¹cej oczyszczenia.
3. Oœrodek Hara, energetyczny zbiornik znajduj¹cy siê na
trzy palce poni¿ej pêpka, w którym wszystko ulega zrównowa¿eniu.
4. Siedem czakr, które s¹ oœrodkami i przetwornikami
energii. Rozmieszczone s¹ wzd³u¿ krêgos³upa, a¿ do szczytu
g³owy. £¹cz¹ je kana³y energetyczne z trzema aurami, które
otaczaj¹ cia³o fizyczne i cia³a subtelne. Dlatego te¿, kiedy
oczyszczamy i równowa¿ymy czakramy, to uwolnione brudy
energetyczne i z czakry, i z obszaru, za który jest ona odpowiedzialna, jakby ugrzêzn¹ w zbiornikach energetycznych
w aurze i dobrze zrobi oczyszczenie te¿ aury.
Dobre zdrowie zale¿y wiêc od dobrej energetyki, a dobra
energetyka od uczciwego i prawego ¿ycia, prowadzonego
w czystoœci, mi³oœci i pokorze, w harmonii z otoczeniem, ze
sob¹ samym i z Bogiem.
Czakra pierwsza – MULADHARA
Znajduje siê u podstawy krêgos³upa w okolicy koœci ogonowej. Symbolizuje j¹ czterop³atkowy lotos, a œwieci ogni145

stym kolorem czerwonym. Jest otwarta do do³u w kierunku
ziemi i kojarzona z odpornoœci¹ i trwa³oœci¹. W niej bior¹
swój pocz¹tek trzy g³ówne kana³y energetyczne: sushumna,
ida i pingala. Uzyskanie wewnêtrznej równowagi wymaga
zrównowa¿enia czakry pierwszej z siódm¹. Tworzy ona fundament ¿yciowy i Ÿród³o si³ witalnych dla wy¿szych czakr
tzw. kundalini, pewny grunt pod nogami, na którym mo¿emy budowaæ nasze ¿ycie oraz zaopatrywaæ w energiê potrzebn¹ do twórczej aktywnoœci w ¿yciu. Zwi¹zana jest
z macic¹ u kobiet i prostat¹ u mê¿czyzn. Odpowiedzialna za
problemy w tym obszarze: choroby macicy, prostatê, zaparcia i hemoroidy. Czakra ta steruje zmys³em powonienia oraz
nogami: biodrami, kolanami, stopami. Odpowiada za instynkt przetrwania, egzystowania. Jeœli czakra podstawy jest
normalna i harmonijna, to masz dobry zwi¹zek z Ziemi¹ i jej
stworzeniami, poczucie stabilnoœci i wewnêtrznej si³y. Upoœledzone dzia³anie tej czakry powoduje myœlenie wokó³
materialnego posiadania i bezpieczeñstwa. Czego po¿¹dasz,
musisz natychmiast mieæ, bez wzglêdu na skutki. Myœlisz
tylko o w³asnych potrzebach. Przy blokadzie czakry twoja
konstrukcja cielesna oraz odpornoœæ fizyczna i psychiczna
s¹ bardzo ma³e.
Czakra druga – SVADHISTHANA
Znajduje siê tu¿ nad narz¹dami p³ciowymi, na wysokoœci
koœci ³onowej. Odpowiedzialna za rozmna¿anie i popêd seksualny oraz zmys³ smaku. Jest centrum pierwotnych nie
oczyszczonych emocji, energii seksualnej i si³ twórczych. Czakra ta pozwala mê¿czyŸnie odczuæ swoj¹ wewnêtrzn¹ mêskoœæ, a kobiecie wewnêtrzn¹ kobiecoœæ. Symbolizuje j¹
szeœciop³atkowy lotos, a œwieci kolorem pomarañczowym.
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Powi¹zana jest z gruczo³ami p³ciowymi mêskimi i ¿eñskimi
oraz czêœciowo za prostat¹, nerkami, pêcherzem moczowym,
wszystkimi p³ynami jak krew, limfa, soki trawienne i sperma. Wp³ywa równie¿ na inne organy trawienia. Reguluje
energiê seksualn¹, która ma wiêksze znaczenie ni¿ zwyczajny erotyzm czy seksualnoœæ fizyczna. Czakra ta jest siedzib¹
duszy, a poniewa¿ dusza ma œcis³y zwi¹zek z trzecim okiem,
³atwo jej zaszkodziæ nieczystymi myœlami i wyobra¿eniami.
Czakra druga jest odpowiedzialna za przep³yw energii przez
piêæ krêgów krzy¿owego odcinka krêgos³upa, zwi¹zana te¿
jest z poczuciem smaku. Z powodu bliskoœci Hary odgrywa
¿yciow¹ funkcjê w rozprzestrzenianiu i przep³ywie energii.
Czakra trzecia – MANIPURA
Symbolizuje j¹ 10-p³atkowy lotos, œwieci ¿ó³tym i z³oto-¿ó³tym kolorem. Jest umiejscowiona w okolicy splotu s³onecznego. Zwi¹zana z gruczo³em trzustk¹, która pe³ni decyduj¹c¹
rolê przy trawieniu. Wydziela hormon insulinê, która utrzymuje w³aœciwy poziom cukru we krwi i reguluje przemianê
wêglowodanów, t³uszczów i bia³ek. Odpowiada za system
trawienny, ¿o³¹dek, w¹trobê, trzustkê, œledzionê, jelita, czêœciowo za nerki oraz wegetatywny uk³ad nerwowy. Czakra
ta kontroluje energiê ca³ego cia³a, jest te¿ odpowiedzialna za
produkcjê krwi. Jest mocno zwi¹zana z emocjami cz³owieka
(z³oœæ, brak przywi¹zania i akceptacji siebie) i odgrywa wa¿n¹
rolê w zwi¹zkach cz³owieka ze œwiatem, ludŸmi, miejscami
i rzeczami. Zwi¹zana tak¿e ze zmys³em wzroku i oczami.
Gdy czakra ta jest otwarta i dzia³a normalnie, to cz³owiek
zachowuje spokój i opanowanie nawet w nieszczêœciu. Tak¿e zdolnoœci tworzenia i utrzymywania d³ugotrwa³ych zwi¹zków intymnych, mi³oœci do domu, rodziny, kraju itp. s¹
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zwi¹zane z t¹ czakr¹. Aby utrzymaæ trwa³y zwi¹zek miêdzy
dwoma osobami oparty na wzajemnym zaufaniu, musz¹ one
byæ po³¹czone ze sob¹ nie tylko przez oœrodek serca, ale
i splotu s³onecznego. Promienie mi³oœci i zaufania powinny
przep³ywaæ swobodnie.
Czakra czwarta – ANAHATA
Symbolizuje j¹ 12-p³atkowy lotos, œwieci kolorem zielonym oraz ró¿owym i z³otym. Zwi¹zana jest z gruczo³em grasic¹, która reguluje wzrost i steruje systemem limfatycznym,
pobudza i wzmacnia uk³ad odpornoœciowy. Znajduje siê na
wysokoœci ósmego krêgu piersiowego. Odpowiada za serce
i uk³ad kr¹¿enia, zawiaduje skór¹ i zmys³em dotyku oraz ma
wp³yw na funkcje seksualne. Zawiaduje obszarem trochê
poni¿ej obojczyków do miejsca na dwa palce powy¿ej splotu
s³onecznego. £¹czy siê j¹ ze wspó³czuciem i uzdrawianiem.
Otwieraj¹c czakrê serca mo¿emy pozytywnie wp³ywaæ na
pola innych ludzi. Istotne jest jaki chcemy osi¹gn¹æ efekt
uzdrawiania. Poprzez po³¹czon¹ emanacjê czakry serca i trzeciego oka mo¿na wysy³aæ energiê do innych ludzi, a wywrze
ona pozytywny wp³yw. Jeœli jest upoœledzone dzia³anie czakry serca, to równie¿ ulegnie zaburzeniu czynnoœæ grasicy
(system immunologiczny), która znajduje siê tu¿ nad sercem. Czakra serca jest bram¹ duszy, poniewa¿ ³¹cz¹ siê tam
nasze najg³êbsze i najwy¿sze uczucia mi³oœci z cz¹steczk¹
Boga, która zamieszkuje w nas. Przy zablokowanej czakrze
cz³owiek nie potrafi kochaæ, jest ch³odny i obojêtny, bardzo
podatny na zranienia, zale¿ny od sympatii i mi³oœci innych.
Odrzucony, czuje siê g³êboko dotkniêty. Zamyka siê i czuje
przybity i smutny. Strach przed ponownym odrzuceniem blokuje go.
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Czakra pi¹ta – VISUDHA
Symbolizuje j¹ 16-p³atkowy lotos, œwieci kolorem jasnoniebieskim. Zawiaduje gard³em, szczêkami, nosem i uszami.
Steruje zmys³em s³uchu.
Poprzez czakrê pi¹t¹ wyra¿amy ca³¹ nasz¹ ekspresjê werbaln¹, œmiech i p³acz, mi³oœæ i radoœæ, strach i wœciek³oœæ
oraz pragnienia i zamiary. Przez ni¹ odbywa siê przejawienie naszych stanów wewnêtrznych na zewn¹trz. Powi¹zana
jest z gruczo³em tarczycy, która odgrywa wa¿n¹ rolê przy
wzroœcie koœæca i organów wewnêtrznych. Reguluje przemianê materii, przemianê jodu, gospodarkê wapnia. Zasila
energiê, steruje i pobudza uk³ad oddechowy. Ta czakra odpowiada za wszystkie choroby uk³adu oddechowego: zapalenie gard³a, oskrzeli i p³uc, gruŸlicê, kaszel, przeziêbienie,
astmê, nie¿yty nosa, raka p³uc. Jeœli energia swobodnie przep³ywa wzd³u¿ krêgos³upa do czakry gard³a, to cz³owiek mo¿e
œmia³o stawiæ czo³o przeciwnoœciom, potrafi powiedzieæ: nie.
Czakra gard³a ma zdolnoœæ przekszta³cania innych form
energii w bezwarunkow¹ radoœæ. Wszystkie formy energii
z czterech ni¿szych czakr mog¹ byæ przetworzone przez pi¹t¹
czakrê i wykorzystane jako pokarm przez fizyczne i subtelne cia³a. Nadmiar energii mo¿e byæ wypromieniowany na
zewn¹trz emanuj¹c radoœæ, która nada takiej osobie charyzmatyczn¹ poœwiatê. Dziêki obudzeniu tej czakry mo¿na
pokonaæ lêk, a cz³owiek uzyskuje mo¿liwoœæ znalezienia siê
w ka¿dej sytuacji.
Czakra szósta – AD¯NA
Zwana trzecim okiem, znajduje siê pomiêdzy brwiami.
Symbolizuje j¹ 6-p³atkowy lotos (dwa rzêdy po 48 p³atków).
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Œwieci kolorem indygo od b³êkitu do fioletu. Przyporz¹dkowana przysadce mózgowej ³¹czy siê te¿ z podwzgórzem. To
poprzez trzecie oko mo¿emy materializowaæ i dematerializowaæ materiê, czyli tworzyæ now¹ rzeczywistoœæ i likwidowaæ
star¹. Mo¿emy równie¿ uzyskaæ dostêp do innych wymiarów rzeczywistoœci; tzw. struktur przyczynowo-skutkowych
w polu energetycznym cz³owieka, do poszczególnych ogniw
w ³añcuchach zdarzeñ poza czasowo-przestrzennych. Mo¿emy siê równie¿ zestroiæ z czêstotliwoœci¹ wibracji organów
wewnêtrznych i widzieæ wtedy wnêtrze organizmu. Na poziomie trzeciego oka odbywa siê widzenie pozazmys³owe,
jasnowidzenie, intuicja i jasnos³yszenie. Ma³o chorób leczymy t¹ czakr¹, s³u¿y ona przede wszystkim temu, kto daje
energiê i uzdrawia. Trzecie oko jest g³ównym miejscem, gdzie
spotykaj¹ siê ró¿ne strumienie energii, sk¹d nastêpnie s¹
rozdzielane. Rozga³êzia siê tam Sushumna, a Ida i Pingala
tam siê krzy¿uj¹ daj¹c odga³êzienia do nosa. Kontroluje widzenie w sensie fizycznym i mistycznym oraz inne paranormalne formy postrzegania.
Czakra siódma – SAHASRARA
Czakra korony zwana te¿ 1000-p³atkowym lotosem. Dok³adnie 972 p³atki lotosu. Œwieci kolorem fioletowym, bia³ym i z³otym.
Powi¹zana z szyszynk¹ oraz mózgiem, umiejscowiona jest
na szczycie g³owy i odpowiada najwy¿szemu poziomowi doskona³oœci duchowej. Poprzez czakrê siódm¹ zwi¹zani jesteœmy z boskim bytem i pocz¹tkiem, z którego wyszliœmy. Nasze
osobiste pole energetyczne stapia siê tutaj z Powszechnym
Polem. Poznanie, które osi¹gamy przez czakrê siódm¹ wychodzi daleko poza wiedzê otrzyman¹ dziêki czakrze szóstej.
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Przez rozwój czakry siódmej, energie w pozosta³ych czakrach
zaczynaj¹ wirowaæ w najwy¿szych, dostêpnych im czêstotliwoœciach. Wtedy ju¿ ona sama wysy³a energiê na zewn¹trz
tworz¹c ponad g³ow¹ koronê czystego œwiat³a. Etymologia
s³owa „œwiêty” pochodzi od „ten, który œwieci”. Z pomoc¹
tej czakry leczymy choroby zwi¹zane z centralnym uk³adem
nerwowym, g³ow¹, uk³adem kostnym, uk³adem miêœniowym oraz generalnie z uk³adem kr¹¿enia, takie jak: bóle
g³owy, migreny, stresy i wyczerpania nerwowe, z³e samopoczucia, bezsennoœæ, pora¿enia i parali¿e, urazy zewnêtrzne
cia³a, bóle w miêœniach i stawach, utrata przytomnoœci
i pierwsza pomoc.

REFLEKSJE KOÑCOWE
Jak ju¿ wspomnia³em wczeœniej, czakramy zwi¹zane s¹
z okreœlonymi obszarami œwiadomoœci i o niektórych opowiem nieco wiêcej. Chiñczycy uwa¿aj¹, ¿e najwa¿niejszymi
organami w ciele cz³owieka s¹ krêgos³up i nerki. Nerki z kolei mog¹ byæ blokowane lêkami i obawami, a przyblokowane nerki blokuj¹ dalej krêgos³up w dó³. Czêsto problemy
z krêgos³upem poni¿ej nerek wynikaj¹ z dysfunkcji tych¿e
organów, wynikaj¹cej ze œwiadomoœci poczucia zagro¿enia.
Pierwszy czakram powi¹zany jest ze œwiadomoœci¹ bytu
i przetrwania. Spodziewana kontrola Urzêdu Skarbowego
w s³abo prosperuj¹cej firmie zwykle blokuje nerki, blokuje
czakrê podstawy i dó³ krêgos³upa. Fa³szywe pojmowanie
naszej seksualnoœci, poczucie ciê¿kiego grzechu, nawet przy
niewinnych igraszkach mo¿e byæ przyczyn¹ blokowania czakry biodrowej (krzy¿owej). Tak zwany fa³szywy wstyd i strach
przed kar¹ Bo¿¹. Czakram serca u wiêkszoœci ludzi na œwie151

cie Ÿle pracuje, z powodu odciêcia nas od mi³oœci do siebie,
a zatem i od energii tworzenia, jak¹ jest mi³oœæ. Jednak¿e
jeszcze z powodu b³êdów wychowawczych i ustawicznego
strofowania, mo¿e siê wkodowaæ w psychikê dziecka poczucie winy i zrodziæ syndrom ofiary, który bêdzie pokutowaæ
w doros³ym ¿yciu. Stajemy siê wtedy przewra¿liwieni na
swoim punkcie i ³atwo nas zraniæ niewinnym, nawet nieopatrznym s³owem, co z kolei bêdzie nam blokowaæ czakram gard³a, z powodu du¿ej iloœci niewypowiedzianego ¿alu.
Gard³o mo¿e byæ blokowane wieloma jeszcze innymi sytuacjami, kiedy nie potrafimy siê broniæ i powiedzieæ uczciwie, co nam na sercu le¿y. Kiedy nie mo¿emy, albo nie
chcemy na coœ patrzeæ lub s³yszeæ o czymœ, to tak¿e bêdziemy blokowaæ czakram szósty – trzeciego oka.

SIEDEM CZAKR
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G£ÓWNE KANA£Y ENERGETYCZNE

Sushumna – g³ówny kana³ energetyczny, biegn¹cy przez œrodek krêgos³upa a¿ do szczytu g³owy.
Pingala i Ida – kana³y boczne, rozpoczynaj¹ce swój bieg od skrzyde³ek nosa, krzy¿uj¹ siê miêdzy oczami oraz u szczytu czaszki biegn¹c
ku do³owi krzy¿uj¹ siê na czakrach.
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SIEDEM CZAKRAMÓW G£ÓWNYCH
(widok z przodu i z ty³u)
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UK£AD WYDZIELANIA WEWNÊTRZNEGO
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CZTERY CIA£A SUBTELNE I CIA£O FIZYCZNE
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UPOŒLEDZENIE PRACY
NIEKTÓRYCH CZAKRAMÓW

Zamkniête lub zaburzone czakramy Ÿle zaopatruj¹ w energiê obszary cia³a, za które s¹ odpowiedzialne. Niedostatek energii to sprzyjaj¹ce warunki dla rozwoju choroby.
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Reiki
na odległość

Z

anim przyst¹pimy do przekazu Reiki na odleg³oœæ powinniœmy sobie przygotowaæ miejsce tak, aby nikt nam nie
przeszkadza³. Dobrze jest zapaliæ œwieczkê, w³¹czyæ jak¹œ
relaksacyjn¹ muzykê, któr¹ lubimy, wygodnie usi¹œæ. Wskazane jest, a¿eby o Reiki nas poproszono, lub zrobi³ to ktoœ
bardzo bliski w intencji chorego, ale tylko w takiej sytuacji,
kiedy ta osoba znajduje siê w potrzebie, a sama nie mo¿e siê
do nas zwróciæ. Mo¿emy przekazaæ Reiki swoim najbli¿szym
nieproszeni, tak¿e przyjacio³om, jednak¿e wtedy nale¿y siê
zdecydowanie zdystansowaæ od naszego chciejstwa poprzez
wyraŸne odwo³anie siê do Woli Bo¿ej.
Jest kilka sposobów przekazywania Reiki na odleg³oœæ.
Jednym z nich jest wykorzystanie swoich w³asnych ud, które bêd¹ symbolizowaæ przód (prawe udo) i ty³ cia³a (lewe
udo). Kiedy po³o¿ymy rêce na prawym kolanie, wyobra¿amy
sobie, ¿e nasze rêce spoczywaj¹ na twarzy i szyi tego, komu
przekazujemy Reiki na odleg³oœæ. Jeœli u³o¿ymy rêce na œrodku
naszego prawego uda, to energia pop³ynie na klatkê pier159

siow¹, górn¹ czêœæ brzucha. Rêce u³o¿one na naszym udzie
przy podbrzuszu bêd¹ przekazywa³y energiê na podbrzusze
i nogi. Podobnie rêce u³o¿one na lewej nodze przeka¿¹ energiê na ty³ cia³a: 1. Ty³ g³owy, szyja. 2. Plecy, do pasa. 3.
Poni¿ej pasa i nogi. Wymienione pozycje mo¿na doraŸnie
modyfikowaæ, nieco zmieniaj¹c u³o¿enie i daj¹c mentalne
polecenie przekazu energii np. na w¹trobê itd. Innym sposobem jest wyobra¿enie sobie, ¿e zmniejszamy osobê do rozmiarów laleczki, która mieœci siê w naszych d³oniach. Bierzemy
j¹ w d³onie i uruchamiamy przekaz energii, jakby by³a w k¹pieli energetycznej. Jeszcze inny i najciekawszy sposób to
zaproszenie do siebie fantoma osoby, której przekazujemy
Reiki tzw. sobowtóra energetycznego. Mo¿emy wtedy uk³adaæ fantoma dowolnie: na siedz¹co, robi¹c mu skrócone
Reiki, po³o¿yæ przed nami i obracaæ jak tylko jest to potrzebne. Doznacie odczucia przep³ywu energii, jakby osoba rzeczywiœcie by³a pod waszymi rêkami. Po skoñczonym
seansie pozwólcie fantomowi odejœæ, podziêkujcie za przybycie i Bogu za Reiki.
Zanim przyst¹picie do przekazu poproœcie o Reiki dla tego
kogoœ, podajcie adres, gdzie jest w tej chwili, albo gdziekolwiek jest w tej chwili, jeœli nie jest to wiadome. Zdystansujcie siê: lecz zgodnie z wol¹ Bo¿¹, zbudujcie pomost rysuj¹c
przed sob¹ trzeci symbol. Pieczêtujcie go pierwszym, który
jednoczeœnie otworzy was na przekaz i przysporzy wam mocy,
rysujcie drugi symbol i pieczêtujcie go pierwszym obdarzaj¹c te¿ moc¹. Niektórzy mistrzowie uwa¿aj¹, ¿e ka¿dy znak
powinien byæ poprzedzony i zapieczêtowany pierwszym.
Mentalnie (w myœlach) nadajcie mu funkcje, które ma tam
do wype³nienia: oczyszczenie brudów energetycznych, usuniêcie blokad, doenergetyzowanie oraz uzdrowienie tych
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wszystkich poziomów wibracyjnych, które powinny byæ
uzdrowione, a o których nie mamy pojêcia.
Poniewa¿ istnieje hologramowa budowa œwiata, zapraszaj¹c cia³o energetyczne cz³owieka, choæby nawet z drugiej
pó³kuli, w istocie zapraszamy jego hologram, z którego odtwarzamy ca³e cia³o energetyczne i mo¿emy pracowaæ tak,
jakby cia³o rzeczywiste by³o przed nami i robimy te wszystkie pozycje, które s¹ przewidziane dla skróconego Reiki i niektóre mo¿emy dodaæ. Przede wszystkim polegaj na tym, co
ci twój mistrz przeka¿e.
Po skoñczonym seansie, zwykle oko³o pó³ godzinie roz³¹czcie siê gestem przypominaj¹cym umycie d³oni, dziêkujecie za Reiki. Dobrze jest te¿ umyæ rêce pod wod¹ bie¿¹c¹.

Reiki sytuacyjne
na odległość

P

rzed egzaminem, przed wa¿n¹ wizyt¹ w urzêdzie, wa¿nym
spotkaniem itp.
Poniewa¿ trzeci symbol dzia³a poza czasem i przestrzeni¹
mo¿na wykonaæ Reiki sytuacyjne wczeœniej, np. poprzedniego
dnia wieczorem z intencj¹ mentalnego zawieszenia Reiki w przestrzeni i dotarcia lub skutkowania jej wraz z waszym wejœciem
do urzêdu, na salê egzaminacyjn¹. Mo¿emy równie¿ mentalnie
nadaæ funkcje, aby energia mi³oœci i ³aski bo¿ej towarzyszy³a
osobie w trudnej dla niej sytuacji, opresji itp. Prosimy wczeœniej o energiê mi³oœci Reiki na pomyœlnie zdany egzamin, za³atwienie jakiejœ sprawy, rozstrzygniêcie sporu czy konfliktu,
ale z korzyœci¹ dla wszystkich i zgodnie z Wol¹ Bo¿¹. Nale¿y po
wyra¿eniu intencji wygodnie usi¹œæ, skierowaæ d³onie przed
sob¹ do przodu i wyobraziæ sobie, ¿e energia p³ynie do okreœlonego miejsca, otacza tego kogoœ, tworz¹c wokó³ niego bia³¹
energetyczn¹ kulê, natomiast skutkowanie rozpocznie siê wraz
z wejœciem waszym lub wybranej osoby na egzamin, do urzêdu
itp. Seans oko³o 15 minut. Podziêkowaæ.
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Grupowe reiki

N

a spotkaniach grup warsztatowych reikowiczów, na których dzielimy siê swoimi doœwiadczeniami, powinniœmy
robiæ Reiki grupowe dla siebie. Proponujê dwa sposoby: pierwszy, to stajemy w krêgu k³ad¹c sobie rêce wzajemnie na ramionach, najpierw je sobie masujemy, a nastêpnie przekazujemy
energiê k³ad¹c kciuki na 7 krêgu szyjnym (wystaj¹cym),
a d³onie na ramionach. Na koniec poklepujemy siê po ramionach i odwracamy kierunek, robi¹c teraz Reiki temu,
kto robi³ nam przedtem. Wystarczy na to ok. 5–7 minut.
Dziêkujemy za Reiki i sobie wzajemnie przekazujemy uœciski wraz z energi¹ mi³oœci. Drugim sposobem mo¿e byæ
wykonanie Reiki dla jednej osoby, przez kilka osób. Taki
przekaz dla jednej osoby mo¿e byæ znacznie krótszy, do 15
minut, zale¿nie od iloœci osób bior¹cych udzia³ w przekazie. Musi byæ jedna osoba zarz¹dzaj¹ca, gdzie kto ma po³o¿yæ rêce i jak d³ugo ma to trwaæ. Jeœli bêd¹ to np. zespo³y
3-osobowe, to dla ka¿dej z tych osób mo¿na przeznaczyæ
15–20 minut.
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Medytacja i
„Zawsze istnia³a i do dziœ istnieje zasada Absolutnego Prawa i Porz¹dku,
której nic naruszyæ nie mo¿e. Ludzkoœæ zadawa³a i zadaje sobie pytania:
„Czy Bóg istnieje?”

B

adania naukowe ostatnich lat odkry³y, ¿e istnieje si³a
uniwersalna nazywana tak¿e energi¹ uniwersaln¹ lub
energi¹ pierwotn¹, przenikaj¹c¹ ca³y œwiat i nape³niaj¹c¹
nieskoñczon¹ przestrzeñ. Energia ta promieniuje przez ca³¹
przestrzeñ, wszystkie warunki i wszystkie rzeczy. Nie nale¿y ona ani do jednej osoby, ani do jednej grupy – jest ona
wszystkim we wszystkim i nale¿y do ka¿dego. Jest ona zawsze obecna, wszechobecna, przenikaj¹ca wszystkie rzeczy.
Jest to Boski pr¹d, Boska energia, która jest sta³a, wieczna, wszechobejmuj¹ca. Istnieje wielki rezerwuar dobra. Ten
potê¿ny zbiornik dobra, Boskiej energii i pierwotnej czystoœci istnieje przez ca³y czas i czeka, abyœmy z niego czerpali.
Mamy siê tylko z nim zestroiæ, by tworzyæ jedno. Energiê tê
nazwano imieniem Bóg.
Dziœ dobrze wiemy, ¿e doskona³oœci nie mo¿na stworzyæ,
ona zawsze by³a i jest, tu i teraz. Najpierw by³a myœl, potem
wyra¿one s³owo. Biblia mówi: „Na pocz¹tku by³o S³owo,
a S³owo by³o u Boga, i Bogiem by³o S³owo”. Z chwil¹ gdy
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wymawiamy s³owa negatywne, trwonimy czyst¹ i doskona³¹
energiê Bosk¹. Dlatego im bardziej wyrobimy w sobie dyscyplinê i opanowanie myœli, uczuæ, mowy i czynów, by by³y
pozytywne i twórcze, tym wiêcej wytwarzamy energii potencjalnej dla wype³nienia naszych prac i przejawienia doskona³oœci.
Sama myœl doprowadza rzeczy do widzialnej postaci.
Wizja ta promieniuje tak zdecydowanie, ¿e wywo³uje rzecz
ze Ÿród³a wszelkiego bytu i konsoliduje je ca³kowicie. Jasno
przedstawiona wizja poprzedza rzecz. Wa¿n¹ spraw¹ jest
trzymanie siê jednego stanowiska w jednym czasie.
Nie pozwalajcie nigdy waszym myœlom b³¹dziæ tu i tam lub
wy³aniaæ inn¹ formê dopóki pierwsza nie jest dokonana. Gdy
czynnoœæ jest dope³niona dajcie myœli odejœæ zupe³nie i zwróciæ siê do nastêpnej akcji. Jezus mówi³: „Jesteœcie Bogiem
i synami Najwy¿szego”. Nigdy zw¹tpienia, nigdy niepowodzenia. Zawsze ta sama jednoœæ kieruj¹ca myœl¹. Z chwil¹ gdy
zatrzymujemy swoje si³y, nastêpuje zastój, lecz jeœli wydajemy z tego co mamy, zawsze nap³ywa nowe dla zape³nienia
zwolnionej przestrzeni. Energia jest niewyczerpalna, jeœli u¿ywamy jej we w³aœciwy sposób i we w³aœciwym kierunku. Cz³owiek powinien siê tylko uczyniæ przewodem dla Boskiej si³y,
która zawsze pulsuje i nie mo¿e byæ wyczerpana.
Istnieje nieœmiertelnoœæ ka¿dej myœli, ka¿dego czynu i s³owa. Jest si³a skupiaj¹ca, od której cz³owiek nie mo¿e siê
uchyliæ. Bóg nie ma kszta³tu ludzkiej istoty, w ¿adnym razie.
Bóg jest najwy¿sz¹ rozumn¹ potêg¹ przenikaj¹c¹ ka¿dy kszta³t
i ka¿dy atom w ca³ym Wszechœwiecie”.
„Nauki Mistrzów Dalekiego Wschodu”
Spaldingg Baird
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Medytacja ii
„Nêdzarzem jesteœ, sk¹dkolwiek pochodzisz i gdziekolwiek siê udajesz,
chyba ¿e zwrócisz siê ku Bogu. Po có¿
siê trapisz, ¿e nie wiedzie ci siê tak
jakbyœ chcia³ i pragn¹³?”

C

zy istnieje ktoœ taki, kto mia³by wszystko czego pragnie? Nie ma na œwiecie cz³owieka, który by nie zazna³
cierpienia choæby by³ królem czy papie¿em. Nigdy nie bêdziesz wewnêtrznie skupiony jeœli nie nauczysz siê milczeæ
o innych, a pilniej czuwaæ nad sob¹. Gdzie¿ jesteœ je¿eli nie
ma Ciê w tobie samym? Moglibyœmy cieszyæ siê pe³nym
pokojem, gdybyœmy nie zajmowali siê tym co do nas nie
nale¿y, co ktoœ powiedzia³ lub zrobi³. Jak mo¿e trwaæ w pokoju ktoœ, kto nieustannie miesza siê do cudzych spraw?
Patrz na siebie, ale wystrzegaj siê s¹dzenia innych. Daremnie cz³owiek trudzi siê os¹dzaniem innych, jak¿e czêsto siê
myli i jak ³atwo popada w b³¹d; s¹dziæ siebie i rozmyœlaæ
o sobie to dopiero trud owocny. Jak¿e czêsto s¹dzimy wed³ug tego, co nam przypada do serca i jak ³atwo zatracamy
poczucie sprawiedliwoœci przez mi³oœæ w³asn¹. Czego nie
mo¿na w sobie albo w innych naprawiæ, trzeba znosiæ cierpliwie, dopóki Bóg nie zrz¹dzi inaczej. Jeœli upomnisz kogoœ
raz i drugi, a on nie us³ucha, nie k³óæ siê z nim, ale zdaj
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resztê na Boga, aby spe³ni³a siê Jego wola. On bowiem potrafi z³o przemieniæ w dobro. Ucz siê cierpliwoœci w znoszeniu
cudzych wad i s³aboœci, bo ty tak¿e masz ich wiele, a inni
musz¹ siê z tym godziæ. Chcemy, aby innych upominano
i karcono surowo, ale sami nie lubimy byæ strofowani. A przecie¿ Bóg tak urz¹dzi³ œwiat, abyœmy nawzajem uczyli siê
znosiæ swoje ciê¿ary.
Trzeba, abyœmy wzajemnie siebie znosili, nawzajem siebie podtrzymywali i upominali, bo nikt nie jest bez wady,
nikt bez jakiegoœ obci¹¿enia, nikt, kto by³by doœæ m¹dry dla
siebie.
Prawdziwie wielki jest ten, kto ma w sobie mi³oœæ. Prawdziwie wielki jest ten, kto w g³êbi jest ma³y i za nic ma
najwy¿sze godnoœci.
Kempis
„O naœladowaniu Chrystusa”
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Ćwiczenia

WYRZUCENIE Z SIEBIE
NEGATYWNYCH EMOCJI
Jest to bardzo proste i skuteczne æwiczenie na wyrzucenie
z siebie nagromadzonych negatywnych emocji. Wystarczy
usi¹œæ na krzeœle z wyprostowanym krêgos³upem, wykonaæ
g³êboki wdech przez nos oraz podnieœæ do góry rêce i ramiona. Nastêpnie na chwilê wstrzymajcie oddech, aby nadaæ
mentalne polecenie wyrzucenia emocji i zrobiæ energiczny
sk³on dotykaj¹c d³oñmi pod³ogi. Wyrzucaj¹c z siebie powietrze razem z emocjami krzyczymy g³oœno Ha! Wykonujemy
je trzykrotnie. Im g³oœniej tym lepiej.

OCHRONA PRZED NEGATYWNYMI
ENERGIAMI
Negatywne emocje innych ludzi mog¹ byæ wch³oniête przez
nasz splot s³oneczny. Mo¿emy te¿ byæ celem negatywnych
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myœli i emocji kierowanych do nas. Czakram splotu s³onecznego jest g³ównym punktem dotarcia do nas energii emocjonalnych i mentalnych. Uzdrowiciele i wszyscy ludzie wra¿liwi
powinni chroniæ swój czakram splotu s³onecznego. W tym
celu nale¿y zwizualizowaæ sobie z³ocisty dysk na wysokoœci
splotu, zw³aszcza wtedy, gdy znajdziemy siê w atmosferze
prze³adowanej emocjami oraz wtedy, kiedy przy tobie ktoœ
wyra¿a negatywne myœli.
Jeœli sam znajdziesz siê w stanie wzburzenia mo¿esz gwizdaæ, œpiewaæ, krzyczeæ np. Aaa, Aaa, Aaa..., uderzaj¹c siê
na przemian piêœciami w piersi, a¿ wyrzucisz emocje, albo
wykonaj æwiczenie na wyrzucenie z siebie negatywnych
emocji.

GROMADZENIE
„UNIWERSALNEJ SI£Y ¯YCIOWEJ”
wed³ug barona E. Fersona
Stañ w rozkroku z ramionami wyci¹gniêtymi na wysokoœci barków i d³oni skierowanymi ku górze. Teraz wypowiedz
s³owa: „Uzdrawiaj¹ca energia bo¿a nap³ywa teraz do mnie...
i nape³nia mnie”. Powtórz to trzykrotnie z oko³o dwudziestosekundowymi przerwami. Powinieneœ w tym czasie czuæ
na d³oniach mrowienie, k³ucie, swêdzenie. Odczucia s¹
oznak¹ nap³ywania energii do cia³a. Twoja podœwiadomoœæ
szybko nauczy siê reagowania na twoje mentalne polecenia
i tworzenia du¿ego ³adunku uzdrawiaj¹cej energii ¿ycia. Teraz
wyobraŸ sobie, ¿e jesteœ pêczniej¹c¹ g¹bk¹ lub ³aduj¹cym siê
akumulatorem. To æwiczenie mo¿esz z powodzeniem wykonaæ przed zabiegiem Reiki, nawet gdy siedzisz wystarczy, ¿e
szeroko roz³o¿ysz rêce z d³oñmi ku górze i wyobrazisz sobie,
jak nape³niaj¹ siê one energi¹, nabrzmiewaj¹, pêczniej¹, jak
172

wype³nia ona wszystkie „wolne” przestrzenie w twoim ciele, pocz¹wszy od stóp, a¿ po czubek g³owy. W trakcie zabiegu Reiki mo¿esz jedn¹ rêkê trzymaæ na „chorym” miejscu,
a drug¹ do³adowywaæ lub wyobra¿aæ sobie, ¿e spe³nia ona
funkcjê dodatkowej „anteny”.

OS£ONA ENERGETYCZNA DLA SIEBIE
Mo¿esz j¹ wykonywaæ gdziekolwiek jesteœ, najlepiej na
siedz¹co, w skupieniu. Wykonaj kilka g³êbokich oddechów
i powiedz w myœlach: jestem zharmonizowany i zabezpieczony przed wszelkimi z³ymi energiami, myœlami i czynami.
Niech ¿adne z³e energie nie maj¹ do mnie dostêpu a te, które
zosta³yby na mnie skierowane, niech powróc¹ do Ÿród³a, nie
czyni¹c nikomu nic z³ego. Niech tak siê stanie.
Teraz wykonaj dla siebie os³onê energetyczn¹ w postaci
szklanego klosza, kokonu energetycznego z bia³ej, œwietlistej
energii albo stwórz nad sob¹ energetyczn¹ piramidê, mo¿esz
nawet trzy – jedna nad drug¹, ale z potrójn¹ piramid¹ nie
spiesz siê dopóki nie uporz¹dkujesz w³asnych emocji, bo one
tak¿e zostan¹ przez piramidê zatrzymane. Nastêpnie powiedz
sobie: jestem doskonale chroniony przed wszelkimi negatywnymi, kierowanymi do mnie emocjami, tak d³ugo, jak d³ugo
zechcê. Nikt nie jest w stanie zburzyæ mojej os³ony. Powtórz
to trzykrotnie.
A teraz ¿yczê ci, mój drogi przyjacielu reikowiczu, wspania³ych prze¿yæ i doœwiadczeñ, przemian w twoim ¿yciu, przebudowy struktur myœlowych, przekonañ i stosunku do
przesz³oœci, które dadz¹ pocz¹tek pozytywnym przemianom
w tobie, tak aby twój los przesta³ byæ dzie³em przypadku lub
fatum, lecz by móg³ byæ faktycznie w twoich rêkach. ¯yczê
ci wspania³ych doznañ wynikaj¹cych z prawdziwego poma173

gania innym, a nie „uszczêœliwiania”, bowiem lepiej pozostaw „uszczêœliwianie” – to tylko niedŸwiedzie przys³ugi.
Zast¹p je uœwiadamianiem, a zyskacie wtedy obaj, ty – prawdziw¹ satysfakcj¹ z pomocy i dobrze spe³nionego zadania,
ten ktoœ, komu pomagasz – prawdziw¹ pomoc, a nie iluzoryczne przesuniêcie problemu w czasie.
Jeœli chcesz byæ inicjowanym przeze mnie
na I i II stopieñ Reiki lub na Mistrza
skontaktuj siê ze mn¹.
0607-450-184
lub (085) 718-35-17 (wieczorem).
www.vigor.go.pl
Prowadzê w Bia³ymstoku Centrum Terapii VIGOR
tel. (085) 675-10-54
Prowadzimy profesjonaln¹ gamê us³ug takich jak: bioenergo
i psychoterapiê, masa¿e, œwiecowanie i konchowanie uszu,
bezpieczn¹, skuteczn¹ terapiê krêgos³upa, leczymy depresje, na³ogi (alkohol, nikotyna, nadwaga). Prowadzimy kursy
i szkolenia Reiki, Silvy, Feng-shui, DEIR (obrona psychicznej), masa¿u i inne.

174

Świecowanie uszu
metodą indian hopi

R

ozpowszechni³ j¹ w Polsce pan Adam Wiœniowiecki, który
w Toronto zapozna³ siê z t¹ metod¹ w czasie dorocznego
zjazdu czarowników, zetkn¹wszy siê z Indianami Hopi.
Metoda ta znana by³a w staro¿ytnych kulturach, a tak¿e nasze
babcie zapala³y (zwykle dzieciom) w uszach, lejki wykonane
z papieru albo nawoskowanego p³ótna.

Korzyœci ze œwiecowania
Najogólniej ujmuj¹c uwa¿a siê, ¿e œwiecowanie korzystnie dzia³a na ca³¹ laryngologiê, w szczególnoœci na dolegliwoœci zwi¹zane z uszami. Praktycy powiadaj¹, ¿e zauwa¿ali
korzystne oddzia³ywania nawet w tak odleg³ej czêœci cia³a,
jak¹ jest noga. Znany bioterapeuta pan dr P. Gutowski
zaleca stosowanie œwiecowania na hemoroidy, polecaj¹c
jednak¿e palenie œwiec tam, gdzie s¹ one (hemoroidy) umiejscowione. Powiada, ¿e energetyka œwiecowania siêga do
jednego metra.
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A wiêc œwiecowanie w szczególnoœci:
– usuwa woskowinê z uszu;
– powoduje ustanie uporczywych szumów i dzwonienia w uszach;
– powoduje zmniejszenie, powa¿ne ograniczenie lub usuniêcie zwyk³ych lub migrenowych bólów g³owy;
– korzystnie dzia³a przy stanach zapalnych zatok nosowych,
szczêkowych i czo³owych;
– reguluje nie¿yty nosa;
– poprawia s³uch;
– ³agodzi stresy i pobudliwoœæ nerwow¹.

Przeciwwskazania
Nie robimy œwiecowania:
– jeœli s¹ wycieki ropne z ucha;
– jeœli jest uszkodzona b³ona bêbenkowa.

Nale¿y wiedzieæ, ¿e:
– Nie ma szczególnych ograniczeñ wiekowych, ani co do
minimum, ani co do maksimum. Im póŸniej, tzn. ok. 60
lat, tym ostro¿niej z oczekiwaniami na rezultaty.
– Wykonujemy nieparzyst¹ iloœæ œwiecowañ na oba uszy: 3–
5–7 a nawet i 11.
– Œwiecowania wykonujemy w nastêpuj¹cym cyklu: profilaktycznie – po œwiecowaniu robimy dwa dni przerwy, a jeœli
doraŸnie – to po œwiecowaniu robimy jeden dzieñ przerwy,
lub nawet codziennie w szczególnej potrzebie, np. zapalenie ucha u dzieci. Œwiecujemy mo¿liwie o tej samej porze.
– Po œwiecowaniu nie powinno siê tego samego dnia myæ ani
uszu ani g³owy. Jeœli s¹ ch³ody, zw³aszcza w zimie, obowi¹zkowo trzymamy tampony w uszach do wieczora.
176

Co musimy mieæ do œwiecowania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dwie lub trzy œwiece Hopi.
Œwiecê i zapa³ki.
Krem nawil¿aj¹cy lub glicerynê kosmetyczn¹.
Chusteczki higieniczne.
Miseczkê lub popielniczkê.
Pa³eczki z wacikami.
Tward¹, grubsz¹ poduszeczkê (jasiek) pod g³owê.
Papierowy rêcznik pod g³owê.

Wykonanie œwiecowania
Dobrze jest w pokoju stworzyæ mi³y nastrój, zapaliæ
œwieczkê, w³¹czyæ dobr¹ kontemplacyjn¹ muzykê, odrobinê kadzide³ka. Osobê poddawan¹ œwiecowaniu najpierw
k³adziemy na wznak. Ruchami eliptycznymi, trzema z jednej i trzema z drugiej strony zdejmujemy nadmiar ³adunków dodatnich, wyg³adzaj¹c aurê i strzepujemy palce, jakby
by³y umoczone w wodzie. Nastêpnie polecamy wystawiæ
ucho „gorsze” do góry, k³ad¹c siê na bok w tzw. pozycji
bocznej ustalonej. Nanosimy krem lub wazelinê na ucho,
aby wykonaæ masa¿ (1,5–2 minut).
W chusteczce higienicznej z³o¿onej na pó³, wycinamy
z boku otwór wzd³u¿ny tak, aby mo¿na by³o po rozwiniêciu
za³o¿yæ j¹ na ucho. Nastêpnie na œwiecê, która jest kolorowym paskiem podzielona na czêœæ d³u¿sz¹ (do palenia)
i krótsz¹ (do ucha), nanosimy „ko³nierzyk” z wazeliny jako
uszczelniacz, na koñcówkê przeznaczon¹ do w³o¿enia w ucho.
Nastêpnie zapalamy koñcówkê d³u¿szej czêœci, przeznaczonej do palenia i „wkrêcamy” œwiecê w ucho, umieszczamy j¹
pomiêdzy palcem wskazuj¹cym i serdecznym, a drug¹ rêk¹
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„ekranujemy”, k³ad¹c j¹ na ramieniu, albo na g³owie, nerkach, w¹trobie itd. daj¹c „przy okazji” tam Reiki.
Po dopaleniu siê œwiecy do kolorowego paska ostro¿nie j¹
wyjmujemy, gasimy i rozwijamy, aby zobaczyæ co jest w œrodku. Ucho oczyszczamy pa³eczkami z wacikami, ostro¿nie opieraj¹c rêkê na g³owie. Jeœli na aluminiowej folii s¹ br¹zowe
nacieki, albo brunatne lub zielonkawe krople, to trzeba zabieg powtórzyæ, jeœli kakaowy proszek, to nie. Po oczyszczeniu, jeœli s¹ ch³ody, wk³adamy do ucha tamponik z waty.
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Z nauk Mistrzów
Dalekiego Wschodu

P

rzed ka¿dym snem zwracajcie siê do swej œwiadomoœci
nastêpuj¹cymi s³owami:
„Oto teraz staje siê dla mnie rzeczywistoœci¹, ¿e
w g³êbi mnie istnieje radosne duchowe cia³o, wiecznie m³ode, wiecznie piêkne. Posiada cudowny,
duchowy umys³, piêkne i zdrowe oczy, nos, usta,
uszy, zêby i skórê. Ca³e cia³o jest harmonijnie zbudowane, piêkne, kszta³tne, zdrowe i m³ode. W g³êbi
mnie rozpoœciera swe skrzyd³a duch i przepaja
œwiat³em moje duchowe cia³o, duchow¹ œwi¹tyniê. Wszystkie organy mojego cia³a pracuj¹ doskonale i w zupe³nej ze sob¹ harmonii. Posiadam
dzisiaj i zawsze doskona³e cia³o Dziecka Bo¿ego”.

Powtarzajcie te twierdzenia i rozmyœlajcie nad nimi, dopóki nie zaœniecie. Duchowa moc tych twierdzeñ powoduje,
¿e w ci¹gu nocy, podczas snu nastêpuje w ciele naszym prze179

miana, zu¿yte i martwe komórki zostaj¹ wydalone i nowe,
piêkne cia³o budzi siê znowu do ¿ycia odm³odzone i zdrowe.
Wstaj¹c rano mówcie znowu:
„W g³êbi mnie przebywa Boski Alchemik – prawdziwa Boska Mi³oœæ wyjawiona w wiecznej m³odoœci. W mej duchowej œwi¹tyni Boski Alchemik
buduje nieustannie nowe i piêkne komórki-dzieci.
Duch m³odoœci w moim ciele to moja ludzka postaæ boskoœci i wszystko we mnie jest zawsze zdrowe, piêkne i m³ode. Posiadam doskona³y kszta³t
boski, teraz jestem tym, czym pragnê byæ – uwidaczniam codziennie moje boskie istnienie, które
wyra¿am ¿yciem. Jestem Dzieckiem Boga, wszystkie potrzeby moje s¹ zaspokajane teraz i zawsze.
Bezgraniczna mi³oœæ nasyca mój umys³ i przepaja
moje cia³o swym doskona³ym ¿yciem. Niechaj
Mi³oœæ, M¹droœæ i Spokój rozlej¹ siê ze mnie na
ca³¹ ludzkoœæ. Posy³am dobre myœli ca³emu œwiatu. Niechaj ca³y œwiat i ca³a ludzkoœæ bêd¹ szczêœliwe i b³ogos³awione. Aum. Aum. Aum. Spokój,
Spokój, Spokój”.
Nauczcie siê uœmiechaæ ³agodnie jak dzieci. Uœmiech w g³êbi serca – to najlepszy odpoczynek. Szczery uœmiech – to
prawdziwe piêkno – artystyczne dzie³o w g³êbi nas kieruj¹cego nami nieœmiertelnego „Ja”. Czyñcie wszystko wokó³
siebie jasnym i piêknym. Rozwijajcie siê i podtrzymujcie
w sobie dobry nastrój ducha. Radujcie siê s³onecznym œwiat³em. Przytaczam to wszystko z nauk Siddhi. S¹ oni bowiem
najstarszymi spoœród Mêdrców i Nauczycieli Wschodu.
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STATUT I DEKLARACJA TO¯SAMOŒCI
ZWI¥ZKU MISTRZÓW REIKI

OKREŒLENIA PODSTAWOWE
– Jesteœmy Zwi¹zkiem Mistrzów Reiki.
– Traktujemy wszystkich Mistrzów Reiki jako równych sobie.
– Uznajemy Philis Lei Furumonto jako Wielk¹ Mistrzyniê,
która w prostej linii jest spadkobierczyni¹ duchowego zwi¹zku z Mikao Usui, Chujiro Hayashi i Hawayo Takat¹.
– Zamiarem Zwi¹zku jest pomaganie w naszej dzia³alnoœci
jako nauczycieli Systemu Reiki Mikao Usui.
CECHY MISTRZÓW REIKI
– Odpowiedzialne dzia³anie zgodne z posiadan¹ wiedz¹.
– D¹¿enie do osi¹gniêcia profesjonalnego poziomu.
– Aktywna wspó³praca z innymi Mistrzami.
POZIOM WIEDZY I OBOWI¥ZKI MISTRZA
Jesteœmy Zwi¹zkiem Mistrzów Reiki,
których obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:
1. STYL ¯YCIA MISTRZA
a) przestrzeganie duchowych zasad na co dzieñ;
b) zdobywanie doœwiadczenia w Reiki drog¹ udzielania i przyjmowania zabiegów;
c) doskonalenie w³asnych umiejêtnoœci;
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d) ci¹g³e doskonalenie swojej osobowoœci.
2. Nauczanie Systemu Reiki Usui
Obowi¹zuj¹ce zasady:
a) postrzeganie zasady nauczania
Stopieñ pierwszy;
– cztery inicjacje,
– nauka pozycji d³oni,
– æwiczenie uk³adów na sobie i innych.
Stopieñ drugi – minimum po trzech miesi¹cach po
pierwszym stopniu:
– jedna inicjacja,
– uczenie trzech symboli,
– uczenie stosowania symboli.
b) przestrzeganie nienaruszalnoœci symboli i zachowanie ich
w tajemnicy;
c) przestrzeganie niezmiennoœci formu³y inicjacji.
3. Przygotowanie kandydatów na stopieñ Mistrza
a) decyzjê inicjacji na Mistrza podejmuje siê po uznaniu
wieloletniego doœwiadczenia, dojrza³oœci duchowej oraz
bieg³oœci w udzielaniu zabiegów – przez Mistrza, z którym kandydat wspó³pracuje;
b) inicjacji na Mistrza mo¿na dokonaæ po czasie minimum
trzech lat intensywnej pracy w Reiki;
c) nale¿y utrzymywaæ sta³y kontakt z wybranym Mistrzem;
d) w czasie szkolenia nale¿y usk³adaæ 10.000 $, jako honorarium dla Mistrza udzielaj¹cego inicjacji. (Zgodnie ze
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statutem praktykuje siê to na Zachodzie, w Polsce cenê
ustala Mistrz);
e) nale¿y utrzymywaæ sta³y kontakt z Mistrzem inicjuj¹cym
(Wielkim Mistrzem);
f) kandydat powinien wspó³pracowaæ z Mistrzem inicjuj¹cym co najmniej jeden rok przed inicjacj¹;
g) decyzjê inicjacji kandydata podejmuje Mistrz po wnikliwej obserwacji i wyznacza termin inicjacji;
h) po inicjacji, nowy Mistrz zobowi¹zany jest do utrzymywania kontaktu z Mistrzem inicjuj¹cym w ci¹gu ca³ego ¿ycia.
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