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ROZDZIA£ 4.

Poszerzona œwiadomoœæ
w przekazie Reiki

4.1. UWAGI OGÓLNE

wykle nie uœwiadamiamy sobie istnienia w nas mocy
dotychczas niewykorzystanych, których mo¿emy u¿yæ
do wzmocnienia siebie samego na poziomie fizycznym,

umys³owym, emocjonalnym i duchowym. Do rozbudzenia w so-
bie tych mocy s³u¿y szereg metod, a w szczególnoœci koncen-
tracja na poziomie alfa, oddychanie pe³ne, czyli rebirthing, me-
dytacja oraz afirmacja. Wymienione metody dostarczaj¹ nam
okreœlonych narzêdzi do uruchomienia procesów wewnêtrznej
przemiany i budowy pomostu ³¹cz¹cego w prosty sposób ele-
menty cia³a fizycznego, umys³u i Ducha.

Zastosowanie tych metod mo¿e byæ punktem zwrotnym w na-
szym ¿yciu, gdy¿ daj¹ one poprzez Wy¿sz¹ JaŸñ poczucie jed-
noœci i ³¹cznoœci z Najwy¿szym Bytem, Najwy¿sz¹ Œwiadomo-
œci¹, zawsze Wieczn¹ Istot¹, absolutnie jedyn¹, nienaruszon¹,
kompletn¹, doskona³¹, niepodzieln¹, ponadczasow¹, bez for-
my i wieku, bez twarzy i kszta³tu, cich¹ obecnoœci¹ w sercach
wszystkich ludzi, Praenergi¹ czyli Uniwersaln¹ Energi¹ ¯ycia
(Reiki), tj. naszym Bogiem.
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Energia ta przebywa w naszym ciele i u¿ywa umys³u jako
narzêdzia. Zatem – zawsze tworzymy rzeczywistoœæ z surowca,
którym jest myœl.

Jesteœmy bowiem wspania³¹, podobn¹ do Najwy¿szej Ener-
gii istot¹, tj. Œwiat³em, czyli Energi¹, której jedynym ogranicze-
niem jest sposób, w jaki postrzegamy siebie oraz rzeczywistoœæ,
w której ¿yjemy. Aby staæ siê bardziej wra¿liwym na sygna³y
z w³asnego cia³a, musimy otworzyæ siê na g³os wewnêtrzny.

Wymaga to uœwiadomienia sobie, ¿e nie jesteœmy w izolacji
od Wszechœwiata, ale z³¹czeni z ca³¹ jego energi¹, a tym samym
z wszystkimi formami przyrody o¿ywionej i nieo¿ywionej. W mo-
mencie, kiedy uœwiadomimy sobie tê zale¿noœæ, bêdziemy mo-
gli ws³uchiwaæ siê w swoje cia³o i jego „system kierowania”
z³¹czony z ca³ym Uniwersum.

Powstanie wówczas wspólna p³aszczyzna i zwi¹zek energii
naszego cia³a fizycznego z emocjami, umys³em i intuicj¹. Opa-
nowanie umiejêtnoœci ws³uchiwania siê w te wzajemnie po³¹-
czone informacje dostêpne przez cia³o, emocje i intuicjê pomo-
¿e nam wejœæ na wy¿sze poziomy œwiadomoœci, gdy¿ w³¹czamy
w ten proces praw¹ pó³kulê mózgu, dotychczas niewykorzy-
stan¹.

Tak umys³, jak i mózg, a tak¿e cia³o maj¹ daleko wiêksze
mo¿liwoœci, ani¿eli mamy o tym pojêcie.

Cia³o mo¿e bowiem dzia³aæ w sposób ponadfizyczny, jako
przed³u¿enie mózgu i intuicji, niezale¿nie od funkcji piêciu na-
rz¹dów zmys³u, wszak stanowimy czêœæ tej samej Energii i tego
samego Œwiat³a, które jest manifestacj¹ ka¿dej istoty oraz wszel-
kiego ¿ycia.

Naukê dostrajania siê do poszerzonej œwiadomoœci rozpo-
czynamy od ca³kowitego zaufania swojemu cia³u, które jest
wspania³ym narzêdziem naszej istoty. Poprzez podœwiadomoœæ,
czyli Ni¿sz¹ JaŸñ mo¿emy po³¹czyæ siê z Duchem Opiekuñ-
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czym, Nadœwiadomoœci¹, naszym Wy¿szym Ja, które w rzeczy-
wistoœci jest jednym z aspektów Wy¿szego Umys³u. Duch ten
jest bowiem w stanie obdarzyæ nas mo¿liwoœciami, o jakich
dotychczas nie mieliœmy pojêcia. Mimo ¿e ka¿dy posiada takie-
go Ducha w g³êbi umys³u, niewielu ma œwiadomoœæ jego obec-
noœci i mocy.

Dopiero gdy poznamy, jak skutecznie wspó³pracowaæ z Du-
chem Opiekuñczym naszego umys³u i zaczniemy korzystaæ z jego
mocy i energii, wówczas staniemy siê istotami, jakimi pragnie-
my byæ i zaczniemy przyci¹gaæ do siebie wszystko, czego ocze-
kujemy. Aby zrealizowaæ te pragnienia w œwiecie zewnêtrznym,
nale¿y najpierw zharmonizowaæ swój œwiat wewnêtrzny, wów-
czas œwiat zewnêtrzny bêdzie odbiciem tej harmonii.

To œwiat wewnêtrzny kreuje œwiat zewnêtrzny, jest jego
twórc¹, a nie na odwrót. Zwykle wydaje siê, ¿e aby ¿ycie uczy-
niæ pe³nym, potrzebujemy czegoœ z zewn¹trz, czy to zarobienia
dodatkowych pieniêdzy, wiêkszej mi³oœci, pozbycia siê bólu,
czy te¿ spokoju wewnêtrznego, podczas gdy to, czego szukamy
naprawdê, to poczucie pe³ni istnienia wewn¹trz siebie samego.

Ale jak uczyniæ ¿ycie zupe³nie pe³nym?
Jak odszukaæ ten brakuj¹cy element, jeœli nie wiemy od

czego zacz¹æ, a nawet czym jest ten element?
Dlatego w³aœnie do tych poszukiwañ potrzebna jest metoda

dr¹¿¹ca zmiany w psychice. Drog¹ do osi¹gniêcia œwiadomoœci
pe³ni istnienia jest komplementarny system metod, które mo¿e-
my stosowaæ oddzielnie lub w po³¹czeniu z jedn¹ czy kilkoma
pozosta³ymi. Metody te stanowi¹ istotê i podstawê przeobra¿eñ
naszego ¿ycia we wszystkich jego aspektach. Gdy w³¹czymy je
w rytm ¿ycia, odkryjemy ich kreacyjne dzia³anie. Najlepszy re-
zultat osi¹gamy, stosuj¹c je w nastêpuj¹cej kolejnoœci: koncen-
tracja na poziomie alfa, oddychanie pe³ne – czyli rebirthing,
relaksacja i wreszcie afirmacja.
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4.2. KONCENTRACJA NA POZIOMIE ALFA

Koncentracja na poziomie alfa wykorzystywana jest w celu
skupienia uwagi na tych elementach codziennoœci, które pra-
gniemy w³¹czyæ do wewnêtrznego œwiata. Istot¹ koncentracji
jest wykorzystanie myœli i wyobra¿eñ w po³¹czeniu z emocjami
do osi¹gniêcia tego, czego pragniemy w ¿yciu.

Koncentracja odbywa siê w stanie relaksu, gdy¿ aktywnoœæ
mózgu obni¿a siê, dochodz¹c do poziomu alfa, bêd¹cego nieco
ni¿szym poziomem aktywnoœci ni¿ normalny stan czuwania, czyli
stan beta. Myœl i wyobra¿enia staj¹ siê twórcze dopiero wtedy, gdy
doznajemy silnych emocji, a jednoczeœnie pracuje wyobraŸnia.
Wówczas myœl staje siê rzeczywistoœci¹, bowiem po³¹czenie myœli
i wyobra¿eñ z silnymi emocjami tworzy rzeczywistoœæ, która od-
dzia³uje na nasze ¿ycie jednoznacznie i ca³kiem zauwa¿alnie, przy
czym, aby osi¹gn¹æ sukces, nie trzeba rozumieæ istoty procesu
tworzenia materialnej rzeczywistoœci przez wizualizacjê i emocje.

W koncentracji alfa istniej¹ cztery podstawowe elementy
konieczne do pe³nego powodzenia tej metody, tj. emocje, wizu-
alizacja i akceptacja oraz postawa „jak gdyby to siê ju¿ sta³o”.
Trzeba naprawdê pragn¹æ tego, co wizualizujemy i mobilizo-
waæ wszystkie swoje emocje. Energia kosmiczna przejawia bo-
wiem swoje dzia³anie dopiero wtedy, gdy jesteœmy bardzo moc-
no zwi¹zani uczuciowo z obrazem z wyobraŸni.

Emocje dzia³aj¹ wówczas jak magnes, przyci¹gaj¹c do siebie
wszystko to, co sobie wyobrazimy, wzmacniaj¹c jednoczeœnie
te emocje, które aktualnie prze¿ywamy. Równoczeœnie, im wy-
raŸniej zobaczymy obraz w swoich myœlach, czyli im wizualiza-
cja bêdzie lepiej wykonana, tym stanie siê efektywniejsza, po-
niewa¿ jasnoœæ myœli potêguje jej wynik.

Im dok³adniej wiemy, czego pragniemy, tym wiêksza jest szan-
sa, ¿e to osi¹gniemy. Wa¿ne jest, aby obraz w myœlach wype³niaæ
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w maksymalny sposób wszystkimi szczegó³ami, jakie mo¿na sobie
wyobraziæ. Otrzymujemy wtedy dok³adnie to, co by³o szczegó³o-
wo zwizualizowane. Dalszym elementem tej metody jest akcepta-
cja, czyli trzeba byæ gotowym do zaakceptowania swojego dobra,
kiedy siê ono pojawi. Koniecznym warunkiem, aby byæ, robiæ czy
te¿ mieæ coœ, jest zrozumienie, ¿e wszystko w istocie mo¿emy
mieæ. Ostatnim elementem w omawianej metodzie jest przyjêcie
postawy „jak gdybyœmy ju¿ posiedli przedmiot naszych pragnieñ”,
co oznacza dzia³anie koncentracji na poziomie alfa. Pamiêtajmy
przy tym, aby podczas koncentracji na poziomie alfa zadawaæ
sobie pytanie: Jak bêdê siê czu³ (czu³a), kiedy oczekiwany cel
stanie siê rzeczywistoœci¹?

Nastêpnie nale¿y natychmiast prze¿ywaæ te emocje, ponie-
wa¿ poprzez to ulegaj¹ one wzmocnieniu. A zatem podstawo-
wym warunkiem efektywnego stosowania koncentracji alfa, czyli
takiego sposobu, by doprowadzi³ do zmian w naszym ¿yciu
fizycznym, jest osi¹gniêcie g³êbokiego stanu odprê¿enia, zwa-
nego stanem relaksacji.

Dla przypomnienia – w zwyk³ym stanie czuwania fale mó-
zgowe oscyluj¹ w granicach 14–21 Hz. Stan ten okreœlamy jako
poziom beta. Poprzez g³êbok¹ relaksacjê mózg zwalnia swój
rytm do oko³o 7–14 Hz, co nazywamy poziomem alfa, a czasem
obni¿a siê do oko³o 4–7 Hz, nazywanym poziomem theta.

Poni¿ej 4 Hz to stan delta, który osi¹gamy podczas pe³nej
nieœwiadomoœci. Jedynie w stanie g³êbokiego relaksu, tj. rytmie
mózgu od 4 do 14 Hz, podœwiadomoœæ otwarta jest na odbiór
poleceñ ze œwiadomoœci.

Relaksacja i osi¹gniêcie poziomu alfa jest bardzo naturalnym
zjawiskiem.

Stanu tego doœwiadczamy wiele razy w ci¹gu dnia, a w szcze-
gólnoœci tu¿ po przebudzeniu, ale tak¿e w momencie zasypia-
nia. Bardzo istotnym warunkiem osi¹gniêcia oczekiwanych
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wyników poprzez koncentracjê na poziomie alfa jest tak¿e
usuniêcie z podœwiadomoœci energii statycznej w postaci nawy-
kowych wzorców zachowañ, b³êdnych przekonañ oraz takich
stanów, jak poczucie winy, ¿alu, gniewu, strachu, zazdroœci itp.

St³umiony gniew lub inna negatywna reakcja staje siê blokiem
energetycznym dlatego, ¿e przechowujemy te emocje w pod-
œwiadomoœci. Jeœli zaœ energia tych emocji by³aby prze¿ywana
natychmiast, czyli w czasie jej pojawienia siê, wówczas zintegro-
wa³aby siê z ca³oœci¹ psychiki. Wystarczy zatem oczyœciæ pod-
œwiadomoœæ, by rozszerzyæ postrzeganie rzeczy i stanów wy¿szej
œwiadomoœci, których przedtem byliœmy nieœwiadomi.

Strach i inne negatywne emocje ograniczaj¹ ponadto prze-
p³yw strumienia energii ¿yciowej w nerwach, parali¿uj¹c i zmniej-
szaj¹c witalnoœæ ca³ego ustroju ³¹cznie z mózgiem, co prowadzi
w efekcie do objawów chorobowych na poziomie fizycznym.
Stosuj¹c zatem wspomnian¹ wy¿ej metodê, przy uwzglêdnieniu
wszystkich jej aspektów, wywo³ujemy pozytywne zmiany na
ka¿dym poziomie naszej egzystencji.

4.3. ODDYCHANIE PE£NE, CZYLI REBIRTHING

Rebirthing bierzemy pod uwagê, jeœli pragniemy ponownie
prze¿yæ i scaliæ z w³asn¹ psychik¹ wyparte do podœwiadomoœci
negatywne emocje i bloki energetyczne, zwi¹zane w szczegól-
noœci ze sfer¹ fizyczn¹, emocjonaln¹ i duchow¹, a nagromadzo-
ne tam od momentu naszych narodzin. Rebirthing jest jedn¹
z technik oddychania, s³u¿¹c¹ do ³agodnego i delikatnego usu-
wania blokad oraz st³umionych emocji w sferze mentalnej, umy-
s³owej i fizycznej, w szczególnoœci tych z okresu porodu i wcze-
snego dzieciñstwa.
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ROZDZIA£ 9.

Co nie jest Reiki

eiki jako system czerpi¹cy sw¹ Moc wy³¹cznie z Unitar-
nej Inteligencji Centrum Wszechœwiata, czyli Najwy¿-
szej Œwiadomoœci Absolutu, tj. Boga, odcina siê zdecy-

dowanie i jednoznacznie od bia³ej i czarnej magii, wszelkich
ruchów religijno-uzdrowicielskich, sekt terapeutycznych, si³ de-
monicznych, praktyk okultystycznych, mediumicznych i magicz-
no-spirytystycznych oraz wszelkich systemów religijnych, a tak-
¿e ruchów satanistycznych. Nie uto¿samia siê równie¿ z ruchem
New Age oraz energiami niewiadomego pochodzenia i nie ma
nic wspólnego z grupami destrukcyjnymi, aspo³ecznymi i anty-
wychowawczymi.

Nie jest tak¿e zwi¹zkiem pseudoreligijnym, religi¹ naturaln¹,
czy nadreligi¹.

W swoim systemie odrzuca rytua³y czy misteria pogañskie
i masoñskie. Nie ma tak¿e nic wspólnego z ruchami filozoficz-
nymi o pod³o¿u materialistycznym. Jest bowiem wy³¹cznie tera-
pi¹ manomentaln¹.

Reiki nie zawiera w swoim systemie elementów ¿adnej wia-
ry czy religii i stosowana mo¿e byæ z jednakow¹ skutecznoœci¹
zarówno przez ludzi wielu religii, jak i niewierz¹cych, a tak¿e
przez zwolenników najrozmaitszych kierunków filozoficznych



i œwiatopogl¹dowych, oczywiœcie bez uto¿samiania siê z tymi
systemami filozoficznymi czy œwiatopogl¹dowymi.

Zaliczanie tego systemu do magii czy sekt religijnych jest
powa¿nym nadu¿yciem ze strony osób tak twierdz¹cych, bez
wzglêdu na to, z jakich œrodowisk siê wywodz¹ i do jakich
tradycji religijnych nale¿¹. G³oszenie tego typu opinii ma na
celu zastraszenie ludzi wierz¹cych i odci¹gniêcie ich od tej
terapii, widz¹c w niej zagro¿enie dla swoich monopolistycz-
nych pozycji jako jedynych interpretatorów prawdy objawionej.

Pejoratywne opinie o Reiki, ze strony œrodowisk koœciel-
nych, nie ogranicz¹ jednak dynamicznego rozwoju owej terapii
w skali globalnej. Opinie takie mog¹ jedynie przyhamowaæ eks-
pansjê tego systemu w œrodowiskach bêd¹cych pod silnym
wp³ywem kleru.

Œrodowiska te w chwili obecnej nie s¹ jeszcze gotowe do
przeciwstawienia siê opiniom g³oszonym przez przedstawicieli
Koœcio³a katolickiego.

System dezinformacji o terapii Reiki odnosi jedynie po³o-
wiczne i ograniczone sukcesy poœród ludzi o pogl¹dach dewo-
cyjnych i zachowawczych, mimo wspomnianej wy¿ej zmaso-
wanej i k³amliwej propagandy, prowadzonej na ³amach prasy,
w Internecie, radio, telewizji oraz w wydawnictwach ksi¹¿ko-
wych.

Ale i w tych œrodowiskach daje siê zauwa¿yæ zmiany, prowa-
dz¹ce do odrzucenia „jedynie s³usznej prawdy”. Szerzej o tych
problemach piszê w rozdziale dziesi¹tym.
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ROZDZIA£ 10.

Polemika na temat Reiki

by zniechêciæ i wzbudziæ poczucie grzechu poœród osób
zwi¹zanych z dan¹ tradycj¹, a w szczególnoœci z tradycj¹
katolick¹, wielu duchownych lansuje opiniê w prasie,

Internecie, radio i telewizji oraz wydawnictwach ksi¹¿kowych,
i¿ Reiki to ruch religijno-uzdrowicielski albo sekta terapeutycz-
na, której za³o¿enia s¹ sprzeczne z doktryn¹ wiary, a uczenie
siê Reiki i jej praktykowanie jest wyparciem siê wiary chrzeœci-
jañskiej.

Terapiê tê próbuje siê tak¿e przedstawiaæ jako jedn¹ z form
magii. „Reiki jest systemem religijnym i uzdrowicielskim (mó-
wi¹c dosadniej »sekt¹«), którego nie da siê pogodziæ z wiar¹
katolick¹”*.

Pewni dostojnicy Koœcio³a katolickiego g³osz¹ tak¿e tezê, ¿e
poprzez Reiki mo¿na dzia³aæ na szkodê innych osób i oddzia³y-
waæ na psychikê wbrew ich woli. Wyjaœniam przeto, i¿ terapeu-
ta Reiki zwraca siê mentalnie przed rozpoczêciem ka¿dego
zabiegu do Uniwersalnej Œwiadomoœci, czyli Boga (Kriszny,

* Wszystkie wypowiedzi przytoczone w tym rozdziale pochodz¹ z ksi¹¿ki
„Reiki. Deszcz niebiañskiej energii?”, której autorami s¹: ks. dr Roman Pindel,
ks. dr hab. Andrzej Zwoliñski, ks. dr Miros³aw Cholewa oraz o. dr Aleksander
Posacki SJ, Stowarzyszenie Ewangelizacji przez Media LIST, Kraków 1997.
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Jahwe, Buddy, Tao, Jezusa, Allacha – w zale¿noœci jak¹ wiarê
wyznaje), prosz¹c go o to, aby móg³ byæ czystym kana³em,
transmiterem, przekaŸnikiem jego Mocy dla danego pacjenta
i zawsze koñczy tê inwokacjê s³owami: „...zgodnie z Prawami
Uniwersum i wszystkich zainteresowanych” lub „...zgodnie z wol¹
Bo¿¹ i wszystkich zainteresowanych”. A zatem rozwi¹zuj¹c pro-
blem pacjenta, zdrowotny lub inny, nigdy nie mo¿e to byæ ze
szkod¹ dla osób trzecich. Zasada ta obowi¹zuje w Reiki bez
¿adnych wyj¹tków.

S¹ i tacy poœród oponentów, którzy twierdz¹, ¿e poprzez
Reiki nastêpuje oddzia³ywanie si³ demonicznych, które niszcz¹
cz³owieka na wszystkich p³aszczyznach ¿ycia, a w szczególno-
œci w sferze fizycznej, psychicznej czy duchowej.

Wielu przeciwników Reiki posuwa siê nawet do takich
k³amstw, jakoby z systemem tym wi¹za³a siê praktyka okulty-
styczna lub magiczno-spirytystyczna.

S¹ to oczywiœcie obrzydliwe kalumnie, nielicuj¹ce z osobami
duchownymi, ale cel uœwiêca œrodki, a celem ich jest zohydze-
nie tego systemu w oczach ludzi wierz¹cych, którzy w naszym
kraju stanowi¹ wiêkszoœæ (przynajmniej wed³ug oficjalnych sta-
tystyk).

Reiki nie jest ¿adnym systemem religijnym, okultystycznym,
czy sekt¹. Nie ma tak¿e nic wspólnego z praktykami magiczny-
mi lub si³ami demonicznymi, a czerpie sw¹ si³ê z Unitarnego
Źród³a, czyli z Jasnej Mocy, do której odwo³uj¹ siê wszystkie
wielkie systemy religijne, a w szczególnoœci hinduizm, buddyzm,
taoizm, judaizm, chrzeœcijañstwo oraz islam. Bêd¹c w Reiki, nie
musimy zatem zmieniaæ swej wiary czy pogl¹dów filozoficz-
nych, bowiem Reiki jest wy³¹cznie terapi¹ manomentaln¹ i ni-
czym wiêcej.

Próbuje siê tak¿e lansowaæ tezê, i¿ poprzez Reiki uzale¿niamy
siê od nauczyciela i jesteœmy przez niego manipulowani. Wspo-
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mniane metody stosowane s¹ i owszem, ale w ró¿nego rodzaju
sektach i ruchach satanistycznych, lecz w Reiki zdecydowanie
i jednoznacznie odrzucane s¹ takie praktyki. ¯adna osoba bêd¹-
ca w Reiki nie jest zale¿na w najmniejszym stopniu od swojego
mistrza, czy jakiegokolwiek guru. Mistrzem ka¿dego w Reiki jest
Najwy¿sza Jasna Moc, któr¹ uznaje dana osoba, bez wzglêdu na
to, jakim imieniem zwraca siê do niej. Inteligencja Uniwersalna,
czyli Bóg, ma bowiem wszystkie imiona i formy swojego przeja-
wiania siê, a zatem bêd¹c w Reiki, nie musimy zmieniaæ swych
pogl¹dów filozoficznych czy zrywaæ wiêzi z dan¹ tradycj¹. Reiki
to Najwy¿sza Œwiadomoœæ Uniwersum.

A jak¿e pokrêtne wyjaœnienia znajdujemy równie¿ u niektó-
rych teologów, którzy twierdz¹, ¿e gest dotykania pacjenta
podczas bezpoœredniego przekazu Energii Reiki potwierdza tezê
o praktykach okultystycznych w tej metodzie, czego ich zda-
niem nie mo¿na pogodziæ z wiar¹ katolick¹. Przecie¿ sam Jezus
poprzez dotyk przywraca³ zdrowie tym, którzy do Niego przy-
chodzili. Gest dotyku obserwowaliœmy ostatnio u Jana Paw³a II
w czasie jego spotkañ z wiernymi, podczas ca³ego pontyfikatu,
a chyba nikt nie odwa¿y³by siê twierdziæ, ¿e Jezus, a wspó³cze-
œnie Jan Pawe³ II, odwo³ywali siê do si³ okultystycznych.

W przekonaniu pewnych teologów potwierdzaj¹cym dowo-
dem zaliczenia Reiki do sekt terapeutycznych jest tak¿e jej
pochodzenie z Japonii. To bardzo oryginalna teoria i mo¿na j¹
jedynie zakwalifikowaæ do ksiêgi rekordów Guinnessa.

Teologowie ci twierdz¹ równie¿, ¿e inicjacja w Reiki, czyli
otwarcie czakramów oraz otrzymywanie kluczy Mocy, jest pod-
staw¹ zaliczenia tego systemu do magii. Takie stanowisko do-
wodzi zupe³nej ignorancji w sprawach podstawowych owej te-
rapii. Chcê podkreœliæ, ¿e dziêki inicjacji i otrzymaniu kluczy
Mocy zostajemy wyposa¿eni w skuteczne narzêdzia do prowa-
dzenia terapii bezpoœredniej i mentalnej, tj. na odleg³oœæ. Istot¹
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tego systemu jest zasada, i¿ terapiê mo¿emy prowadziæ jedynie
na wyraŸn¹ proœbê pacjenta, przy czym rozwi¹zuj¹c jego pro-
blemy natury fizycznej, emocjonalnej czy duchowej zawsze
dzia³amy dla jego dobra, ale nie mo¿e siê to odbywaæ kosztem
osób trzecich. Natomiast znaki Reiki, które otrzymuj¹ ucznio-
wie na seminariach, nie s¹ znakami ³¹cz¹cymi ludzi z si³ami
demonicznymi, jak to sugeruj¹ ci „oœwieceni” doktorowie Ko-
œcio³a katolickiego, ale kluczami, które otwieraj¹ terapeutê na
kana³ uzdrawiaj¹cej Energii, maj¹cy swe Źród³o w Unitarnej
Mocy, zawieraj¹cej wszystkie imiona i wszystkie formy widzial-
ne i niewidzialne. Reiki nie odwo³uje siê jednak do ¿adnej
nazwanej w tradycjach Si³y, bo ka¿da jest t¹ sam¹ Moc¹, tylko
ró¿nie nazywan¹. Natomiast mistrzowie Reiki, którzy wi¹¿¹ ten
system z konkretn¹ tradycj¹ religijn¹, czyni¹ wiele z³ego. Ich
pogl¹dy s¹ „wod¹ na m³yn” dla przedstawicieli innych tradycji,
by mogli oni g³osiæ pogl¹d, ¿e Reiki to sekta religijna. Reiki nie
uto¿samia siê jednak z ¿adn¹ konkretn¹ tradycj¹ religijn¹ i z ¿ad-
nym kierunkiem filozoficznym, a korzysta z Unitarnego Źród³a
Mocy, przyjmuj¹cego w ró¿nych tradycjach ró¿ne imiona, ale
w rzeczywistoœci jest tym samym PraŸród³em Unitarnej Inteli-
gencji, któr¹ nazywamy Si³¹ Wy¿sz¹, Œwiat³oœci¹, Brachmanem,
Budd¹, Jahwe, Tao, Allachem, Ram¹, Kriszn¹, Jezusem lub Bo-
giem Trójjedynym. Jaki zatem zachodzi zwi¹zek miêdzy Reiki
a magi¹? Trudno dopatrzyæ siê jakiegokolwiek podobieñstwa.
Ale jeœli teologowie katoliccy powiedzieliby, ¿e kolor bia³y nie
jest bia³y, a czarny, to wówczas tak nale¿a³oby go postrzegaæ,
bowiem by³by to pogl¹d potwierdzony autorytetem Koœcio³a.
Na szczêœcie mo¿emy teraz wyra¿aæ odmienne pogl¹dy, ni¿
stanowisko g³oszone oficjalnie przez Koœció³, gdy¿ okres inkwi-
zycji i palenia na stosach za odmienne pogl¹dy min¹³ bezpow-
rotnie.






