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ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Το Ρέικι, Συμβουλές και 
μυστικά είναι ένας αναλυτικός οδηγός γι’ αυτή τη μορφή εναλλακτικής θεραπείας. Το βιβλίο 
είναι κατάλληλο για αρχάριους και για πιο έμπειρους μαθητές που θέλουν να μάθουν πε
ρισσότερα. Για να το κάνουμε πιο εύχρηστο, χωρίσαμε το βιβλίο σε επτά ενότητες, συμπε
ριλαμβάνοντας κεφάλαια για το πώς δουλεύει το ρέικι και πώς να αποκομίσετε όσο το δυ
νατόν περισσότερα από μια συνεδρία. Το Ρέικι, Συμβουλές και μυστικά σας καθοδηγεί στην 
εκμάθηση των τεχνικών και στην εφαρμογή της θεραπείας, βήμα προς βήμα. Υπάρχουν 
επίσης ενότητες για το πώς να συμπεριλάβετε το ρέικι στην καθημερινότητά σας και πώς 
να μάθετε περισσότερα. Το τελευταίο κεφάλαιο εξηγεί το εύρος του ρέικι και σας προτείνει 
τρόπους χρήσης, ώστε να το αξιοποιήσετε όσο το δυνατόν περισσότερο.

Τα βασικά
Τα πρώτα κεφάλαια αυτού του βιβλίου 
εξηγούν τι είναι το ρέικι και πώς θα το 
μάθετε.

Θεραπεία από τα χέρια
Στο Ρέικι, Συμβουλές και μυστικά, 
θα μάθετε να χρησιμοποιείτε τα 
χέρια σας σαν εργαλείο για τη 
μεταφορά ενέργειας.

Σημαντική παρατήρηση

Όλες οι θεωρίες και οι ισχυρισμοί 
αυτού του βιβλίου έχουν γίνει από 

δασκάλους και θεραπευτές του 
ρέικι, καθώς και από τους πελάτες 
και τους μαθητές τους. Ο εκδότης 

και ο συγγραφέας δεν μπορούν 
να θεωρηθούν υπεύθυνοι για 
οποιοδήποτε συμβάν, θεωρία 
ή ισχυρισμό που περιγράφεται 

στο βιβλίο. Αν έχετε κάποιο 
ιατρικό ή ψυχιατρικό πρόβλημα, 

συμβουλευτείτε το γιατρό 
σας πριν ξεκινήσετε να κάνετε 
ρέικι. Το ρέικι δεν αντικαθιστά 
καμία ιατρική, νοσοκομειακή ή 

ψυχιατρική αγωγή.
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ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ Τα σεμινάρια ρέικι διαφέρουν σε περιεχόμενο, ανά-
λογα με το δάσκαλο που τα διδάσκει. Στα περισσότερα πάντως η διδασκαλία είναι 
άτυπη, συνδυάζοντας τη θεωρία με την πρακτική, την ιστορία και τις παραδόσεις του 
ρέικι, τον τρόπο που λειτουργεί καθώς και τα οφέλη που θα έχετε. Όλοι οι μαθητές θα 
συντονιστούν στο κατάλληλο επίπεδο (δείτε τις επόμενες σελίδες) και θα μάθουν να 
δουλεύουν με την ενέργεια του ρέικι. Ο δάσκαλος θα μιλήσει επίσης στους μαθητές 
για τις πιθανές επιδράσεις που μπορεί να έχει η εκμάθηση κάθε επιπέδου του ρέικι.

Μοιραστείτε τις εμπειρίες σας
Μια τάξη μπορεί να αποτελείται από 
12 το πολύ άτομα. Οι αντιδράσεις 
και οι εμπειρίες των διαφόρων 
ανθρώπων και η κοινωνική επαφή 
μπορούν να ωφελήσουν όλη την 
ομάδα.

Μάθετε να θεραπεύετε
Ένα σημαντικό κομμάτι της 
διδασκαλίας είναι να μάθετε να 
θεραπεύετε τους άλλους με το 
ρέικι.

Ώρα να μιλήσουμε
Πολλοί δάσκαλοι του ρέικι 
περιλαμβάνουν ασκήσεις 
προσωπικής ανάπτυξης σε ένα 
μάθημα του ρέικι. Οι ασκήσεις 
βοηθούν τους μαθητές να 
αποκτήσουν μια αίσθηση 
εμπιστοσύνης προς το δάσκαλο 
και τους άλλους μαθητές. 
Συνήθως, υπάρχει αρκετός 
χρόνος για να θέσουν οι μαθητές 
τούς προβληματισμούς τους στο 
δάσκαλο.

Κλείστε τα μάτια σας και 
νιώστε τη ροή της ενέργειας.

Συγκεντρώστε την 
προσοχή σας στα 

χέρια.

Η διδασκαλία 
γίνεται κυρίως 
προφορικά.
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Εξάσκηση στο σπίτι
Σελίδες σαν τη διπλανή δείχνουν όλες 
τις θέσεις για τη θεραπεία.

Λεπτομέρεια
Οι ασπρόμαυρες σελίδες 

συμπληρώνουν τις πρακτικές σελίδες 
και σας δίνουν τη θεωρία πίσω από 

κάθε θεραπευτική θέση.

Καταστάσεις βγαλμένες από 
τη ζωή
Αυτές οι σελίδες σάς δείχνουν 
πώς να προσαρμόζετε και να 
χρησιμοποιείτε αυτά που μάθατε.

104

Η σημασία των θέσεων  
των χεριών 1 με 4

Μείνετε σε αυτή την περιοχή για τρία με 
πέντε λεπτά.

3 Σαγόνι
Η ένταση στο σαγόνι μπορεί να σημαίνει 
ότι υπάρχουν εμπόδια στη συναισθημα-
τική και προφορική επικοινωνία. Οποιοσ-
δήποτε φόβος στην έκφραση μπορεί 
επίσης να πηγάζει από εδώ. Το ρέικι βοη-
θάει επειδή διευκολύνει την επικοινωνία, 
διαλύοντας τα συναισθηματικά εμπόδια 
γύρω από το σαγόνι και ανανεώνοντας τα 
ενεργειακά κανάλια. Μείνετε σε αυτή την 
περιοχή για δύο λεπτά περίπου.

4 Κάτω από το πίσω μέρος  
του κεφαλιού
Αυτή η θέση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
τη θεραπεία πονοκεφάλων, πεπτικών δια-
ταραχών και προβλημάτων όρασης, καθώς 
και για την εξάντληση και το άγχος. Σε αυτή 
την περιοχή συναντιούνται οι σκέψεις και 
τα συναισθήματα. Το ρέικι εδώ βοηθά στην 
ένωση σώματος, νου και πνεύματος. Μεί-
νετε σε αυτή την περιοχή για τρία με πέντε 
λεπτά.

Συνήθως η θεραπεία ξεκινάει από το 
κεφάλι και το πρόσωπο. Αυτές οι 
περιοχές είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες, 

φυσικά και συναισθηματικά, έτσι έχουν 
ιδιαίτερη σημασία στο ρέικι. Έχουν επίσης 
ισχυρή σύνδεση με το μυαλό και την πνευ-
ματική μας ενέργεια. Για παράδειγμα, η πε-
ριοχή των ματιών είναι η έδρα της θέλησης 
και της ενόρασης. Εδώ, ίσως περισσότερο 
από οπουδήποτε αλλού, το άγγιγμά σας 
πρέπει να είναι απαλό.

1 Πάνω από τα μάτια
Αυτό είναι ένα από τα τρία χάρα που συν-
δέονται με την ουράνια ενέργεια. Σχετίζεται 
με την υπόφυση, η οποία εκκρίνει ορμόνες 
που ελέγχουν λειτουργίες όπως η ανάπτυ-
ξη και η πίεση του αίματος. Αυτή η θέση 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία 
προβλημάτων των ιγμόρειων, κρυολογη-
μάτων, διαταραχών της όρασης και του 
άγχους.

Αυτή η περιοχή είναι το κέντρο της δι-
αίσθησης του ανθρώπου και καθορίζει 
το πώς βλέπει τον κόσμο. Το ρέικι μπορεί 
να προσφέρει διαύγεια και ενόραση στον 
αποδέκτη, επιτρέποντάς του να δει προς τα 
μέσα. Μείνετε σε αυτή την περιοχή για τρία 
με πέντε λεπτά.

2 Στην κορόνα του κεφαλιού
Αυτή η θέση σχετίζεται με την επίφυση, η 
οποία ρυθμίζει τις ορμόνες. Η θεραπεία 
στην περιοχή αυτή μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί για την καταπολέμηση του άγχους και 
των προβλημάτων μνήμης και για τη ρύθ-
μιση της λειτουργίας του εγκεφάλου.

Το ρέικι μπορεί να μας φέρει σε επαφή με 
τον πνευματικό εαυτό μας και να μας οδη-
γήσει στην πνευματική διαφώτιση.  

Ο σω σ τό ς χρ όνο ς

Η ενέργεια του ρέικι θα βρει το δικό της επίπεδο. 
Δεν είναι αυστηρά απαραίτητο να περάσετε από 
όλες τις θέσεις των χεριών σε κάθε συνεδρία.

Σιγουριά και απαλότητα
Πολλοί άνθρωποι προτιμούν να μην 
αγγίξει ο θεραπευτής το πρόσωπό 

τους κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.
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ΡΕΪΚΙ ΣΕ ΚΑΘΙΣΤΗ ΣΤΑΣΗ Μερικές φορές είναι προτιμότερο να κάνετε 
ρέικι ενώ ο αποδέκτης είναι καθιστός αντί για ξαπλωμένος. Η διαδικασία είναι απλή, 
αν και δεν θα μπορέσετε να ασχοληθείτε με κάποιες περιοχές του σώματος. Μπορεί-
τε, ωστόσο, να περάσετε περισσότερο χρόνο στα χέρια, το κεφάλι, τους ώμους, τα γό-
νατα και τα πόδια. Μην ξεχνάτε ότι το ρέικι βρίσκει το δικό του δρόμο και θεραπεύει 
εκεί που χρειάζεται.

Σύντομη θεραπεία
Ξεκινήστε από το κεφάλι, 
δουλεύοντας σταδιακά προς το 
κάτω μέρος του σώματος. Αν ο 
ασθενής δυσκολεύεται να 
σκύψει, απλώς δουλέψτε 
στις μπροστινές περιοχές 
του σώματος.

Γρήγορα και εύκολα
Όταν δεν έχετε χρόνο για πλήρη 
θεραπεία, το ρέικι σε καθιστή στάση 
είναι ιδανική λύση.

Βάλτε τα χέρια σας 
απαλά στους ώμους 
του αποδέκτη, για να 
τον ανακουφίσετε.

Ξεκινήστε από το 
πάνω μέρος του 
κεφαλιού.

Βάλτε και τα δυο σας 
χέρια πάνω στην 
καρδιά του αποδέκτη 
για 3 λεπτά ή και 
παραπάνω.

Χαλαρώστε 
τους ώμους 
σας.

Εστιάστε την 
προσοχή σας 
στα χέρια σας.

Ποιος το χρειάζεται;
Στους ανθρώπους που μπορεί να 
χρειαστεί να τους κάνετε ρέικι ενώ 
είναι καθιστοί περιλαμβάνονται 
όσοι είναι σε αναπηρική πολυθρόνα, 
όσοι βρίσκονται σε ένα γραφείο, 
κάποιος που ταξιδεύει μέσα 
σε αυτοκίνητο, σε τρένο ή σε 
αεροπλάνο και κάποιος που 
παρακολουθεί τηλεόραση (αυτό 
ισχύει ιδιαίτερα για μικρά παιδιά και 
πολύ ηλικιωμένους).
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ΟΙ 27 ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΡΕΪΚΙ Σε μια ολοκληρωμένη θεραπεία 
ρέικι υπάρχουν 27 θέσεις, που παρουσιάζονται από αυτή τη σελίδα μέχρι τη σελίδα 
125. Οι θέσεις αυτές χρησιμοποιούνται όταν ο αποδέκτης είναι ξαπλωμένος, αλλά οι 
περισσότερες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και όταν είναι καθιστός (δείτε τις σελί-
δες 130-131). Μια ολοκληρωμένη συνεδρία διαρκεί μία με μιάμιση ώρα, ανάλογα με 
το διαθέσιμο χρόνο και την κατάσταση του αποδέκτη. Αν πρόκειται για παιδί, καλό 
είναι να διαρκέσει λιγότερο ή να του ζητήσετε να καθίσει αντί να ξαπλώσει.

Πόσος χρόνος απαιτείται;
Για κάθε θέση υπάρχουν 
προτεινόμενοι χρόνοι, αλλά 
μπορείτε να τους τροποποιήσετε 
ανάλογα με τις ανάγκες του 
αποδέκτη και να ξοδέψετε 
παραπάνω χρόνο στις περιοχές 
που υπάρχει πρόβλημα. Αν 
νιώσετε ζέστη ή φαγούρα στα 
χέρια σας, μπορεί να σημαίνει 
ότι είναι ώρα να τα μετακινήσετε 
σε μια νέα θέση. Αυτή η αίσθηση 
μπορεί να είναι πιο έντονη 
όταν η ανάγκη για θεραπεία 
είναι μεγαλύτερη και λιγότερο 
έντονη όταν ο αποδέκτης έχει 
απορροφήσει αρκετή ενέργεια.

Μάτια
1 Βάλτε τα χέρια σας απαλά πάνω 
από τα μάτια του αποδέκτη και μετά 
αφήστε τα εκεί για 3 με 5 λεπτά.

Κορόνα του κεφαλιού
2 Βάλτε τα χέρια σας στην κορόνα 
του αποδέκτη για 3 με 5 λεπτά.

Σαγόνι
3 Βάλτε τα χέρια σας στο σαγόνι 
του αποδέκτη για 2 λεπτά, ή 
παραπάνω αν έχει προβλήματα 
με τα δόντια του ή πονάει.

Πίσω μέρος του κεφαλιού
4 Βάλτε τα χέρια σας κάτω από 
το κεφάλι του αποδέκτη για 3 με 
5 λεπτά.
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Εισαγωγή

Το ρέικι είναι μια μέθοδος χρήσης 
της συμπαντικής ενέργειας για τη 
βελτίωση της ευεξίας σας. Υπάρ

χουν πολλά διαφορετικά είδη ρέικι. Αυτό 
το βιβλίο επικεντρώνεται στο παραδοσι
ακό Usui Reiki, που είναι γνωστό και ως 
Usui Shiki Ryoho. 

Μέσω μιας τεχνικής με χρήση των 
χεριών, το ρέικι χρησιμοποιείται για να 
φέρει ηρεμία και ισορροπία στο πνεύμα, 
το σώμα και το νου. Η θεραπεία με ρέικι 
βασίζεται στην προσπέλαση της συμπα

ντικής ζωτικής ενέργειας, που οι οπαδοί 
του ρέικι πιστεύουν ότι υπάρχει σε όλους 
και στα πάντα. Η θεραπεία με ρέικι είναι 
διαθέσιμη στους πάντες εφόσον επιλέ
ξουν να τη δοκιμάσουν.

Γνωριμία με το ρέικι
Συχνά οι άνθρωποι νιώθουν να τους 
ελκύει το ρέικι, ακόμη και αν γνωρίζουν 
πολύ λίγα γι’ αυτό. Οι τεχνικές του ρέικι 
περνάνε παραδοσιακά από το δάσκαλο 
στο μαθητή, μέσω της προφορικής πα
ράδοσης. Τα πιο πρόσφατα χρόνια, όμως, 
το ρέικι έχει εξαπλωθεί αρκετά και όλο 
και περισσότεροι άνθρωποι μαθαίνουν 
γι’ αυτό μέσω φίλων, γνωριμιών και των 
μέσων ενημέρωσης.

Δέσμευση
Για να μάθετε ρέικι, πρέπει να δεσμευτείτε 
πραγματικά να βοηθήσετε τον εαυτό σας 
και τους άλλους. Οι τεχνικές του ρέικι μα
θαίνονται εύκολα και είναι προσπελάσι
μες από όλους. Ωστόσο, όποιος αποφασί
σει να τις χρησιμοποιήσει, πρέπει πρώτα 
να τις διδαχτεί από ένα δάσκαλο (μάστερ) 
του ρέικι.

Όταν τις μαθαίνετε για πρώτη φορά, οι 
τεχνικές του ρέικι χρησιμοποιούνται κυ
ρίως για να κάνετε θεραπεία στον εαυτό 

Rei-Ki
Τα γιαπωνέζικα ιδεογράμματα που βλέπετε παραπάνω 
είναι το Rei (Ρέι), που σημαίνει συμπαντικό και το Ki (Κι), 

που σημαίνει ζωτική δύναμη.
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σας ή για να βοηθήσετε τους φίλους και 
την οικογένειά σας. Πολλοί άνθρωποι 
τις χρησιμοποιούν για τη διευκόλυνση 
μιας αλλαγής ή για τη δοκιμή ενός νέου 
τρόπου ζωής. Για να έχει αποτελέσματα 
το ρέικι, πρέπει να δείξετε εμπιστοσύνη. 
Δεν χρειάζεται να έχετε συγκεκριμένες 
προσδοκίες, διότι θεραπεία δεν σημαίνει 
απαραιτήτως ίαση. Το ρέικι εστιάζει κυρί
ως στο να επαναφέρει μια αίσθηση πλη
ρότητας και αρμονίας. Πολλοί υποστη
ρικτές του ρέικι ισχυρίζονται ότι το ρέικι 
έχει τη δική του σοφία και μπορεί να σας 
ενδυναμώσει, ακόμη και όταν η σωματική 
θεραπεία δεν είναι εφικτή.

Τιμήστε το ρέικι
Ο σεβασμός στη δύναμη του ρέικι και 
στην τήρηση των απλών παραδόσεών 
του, μπορεί να μας ωθεί στην εκτίμηση της 
αξίας του στο σημερινό πολύπλοκο κόσμο 
μας. Αν μάθετε για τις παραδόσεις του, θα 
το κατανοήσετε καλύτερα, αλλά η πραγμα
τική κατανόηση επιτυγχάνεται μόνο με την 
πρακτική εξάσκηση. Αυτό το βιβλίο έχει 
ως σκοπό να βοηθήσει όσους επιθυμούν 
να βιώσουν την εμπειρία του ρέικι.

Σύνδεσ η με τη ζωή

Αν ανοίξουμε την ψυχή μας στο ρέικι, θα συνδε
θούμε με τη ζωή και θα ανακαλύψουμε ποιοι είμα
στε και ποια είναι η θέση μας στον κόσμο.
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ΤΟ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ 
ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ 

ΡΕΪΚΙ
Όλοι έχουν τη δυνατότητα να θεραπεύσουν τον εαυτό τους και να βοηθήσουν 

τους άλλους να θεραπευτούν. Η συμπαντική ενέργεια ρέει μέσα από όλους μας. 

Ωστόσο, η ροή της ενέργειας μπορεί να συναντήσει εμπόδια σε περιόδους άγχους 

και ασθένειας. Το ρέικι είναι μια απλούστατη αλλά ισχυρή μέθοδος θεραπείας, στην 

οποία με τη χρήση των χεριών τα εμπόδια εξαφανίζονται και η ροή της ενέργειας 

αποκαθίσταται στο σώμα. Το πνεύμα του ρέικι σάς προκαλεί και σας ανταμείβει 

και μπορεί να σας οδηγήσει σε μια πορεία πνευματικής αναζήτησης. Αυτή η 

ενεργοποιός δύναμη μπορεί να σας βοηθήσει να νιώσετε ότι είστε ένα 

συναισθηματικό ον, να αντιμετωπίζετε δημιουργικά τα προβλήματα που 

προκύπτουν, και να ενεργείτε στη ζωή σας ως αγωγός του καλού.

.
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Το ρέικι είναι μια θεραπευτική μέθο
δος που βασίζεται στην αντίληψη 
μιας συμπαντικής ζωτικής δύναμης. 

Οι θεραπευτές του ρέικι πιστεύουν ότι 
μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτή 
την ενέργεια και να τη χρησιμοποιήσουμε 
για τη θεραπεία του πνεύματος, του σώ
ματος και του νου.

Παγκόσμια ενέργεια
Η έννοια της ζωτικής δύναμης έχει ανα
γνωριστεί εδώ και χιλιάδες χρόνια σε πολ

λούς πολιτισμούς και παρόμοιες έννοιες 
χρησιμοποιούνται σε πολλές άλλες θερα
πείες, όπως ο βελονισμός και το σιάτσου, 
καθώς και σε πρακτικές όπως η γιόγκα 
και το τάι τσι. Στην Κίνα, αυτή η δύναμη 
ονομάζεται chi, στον Ινδουισμό λέγεται 
prana, ενώ οι αρχαίοι Αιγύπτιοι την ονό
μαζαν ka.

Οι θεωρίες και η πρακτική του ρέικι 
ξεκίνησαν στην Ιαπωνία στα μέσα του 
δεκάτου ενάτου αιώνα, και από κει μετα
φέρθηκαν στη Χαβάη, την Καλιφόρνια και 
τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο. Η λέξη «ρέικι» 
αποτελείται από τη λέξη «rei» που σημαίνει 
«συμπαντική» στα Γιαπωνέζικα και τη λέξη 
«ki», που σημαίνει «ζωτική δύναμη».

Φυσική ροή
Οι θεραπευτές του ρέικι αντλούν ενέρ
γεια από την συμπαντική ζωτική δύναμη 
που βρίσκεται γύρω μας και μετά την 
αφήνουν να περάσει από τα χέρια τους 
στο άτομο που χρειάζεται τη θεραπεία. 
Ο αποδέκτης αντλεί την ενέργεια που 
χρειάζεται: ο θεραπευτής δεν μπορεί από 
μόνος του να του τη δώσει.

Ακουμπώντας με τα χέρια διάφορα 
μέρη του σώματος με τη σειρά, μεταδί
δουν ενέργεια για να βοηθήσουν στην 
επαναφορά της φυσικής ροής της στο 

Τι είναι το ρέικι;

Συγκέντρωση ενέργειας
Ο θεραπευτής του ρέικι συγκεντρώνει τη ζωτική 

ενέργεια που βρίσκεται γύρω μας και γίνεται αγωγός για 
τη θεραπεία.
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Τι είναι το ρέικι; σώμα του αποδέκτη. Απομακρύνουν επί
σης τυχόν υπάρχοντα εμπόδια που δεν 
επιτρέπουν στους αποδέκτες να φτάσουν 
στο πλήρες δυναμικό τους. Η επίδραση 
του ρέικι δεν είναι πάντα άμεση ή προ
φανής, μολονότι σε μερικές περιπτώσεις 
είναι δραματική και άμεση. Οι υποστηρι
κτές του ρέικι πιστεύουν ότι έχει τη δική 
του εσωτερική σοφία και λειτουργεί σαν 
μια δύναμη που δίνει στους ανθρώπους 
αυτό που χρειάζονται, και όχι αυτό που 
ζητάνε.

Μπορείτε να δεχτείτε θεραπείες ρέικι 
χωρίς να χρειαστεί να μάθετε τις τεχνικές 
του, ωστόσο πολλοί άνθρωποι επιδιώ
κουν να μάθουν τις τεχνικές από ένα δά
σκαλο του ρέικι.

Ένα πνευματικό δώρο
Το ρέικι δεν είναι απλώς μια συμπληρω
ματική θεραπεία, είναι ένα πλήρες σύ
στημα αποτελούμενο από πέντε στοιχεία, 
που επιτρέπει τη δημιουργία ενεργειακών 
συνδέσεων, οπότε μπορεί να θεωρηθεί 
ως ένα πνευματικό ταξίδι ή ένα μονοπάτι 
αναζήτησης. Πολλοί άνθρωποι ισχυρίζο
νται ότι η θεραπεία και η ισορροπία της 

Η ζωτι κή δύναμη

Η ζωτική δύναμη ρέει μέσα από όλους μας. Η θερα
πεία του ρέικι είναι απλά ένας τρόπος προσπέλασης 
αυτής της ενέργειας με άμεσο και δραστικό τρόπο.
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φυσικής ροής της ενέργειας του σώ
ματος δημιουργούν μια αίσθηση διεύ
ρυνσης της αντίληψης. Έτσι δίνεται η 
ευκαιρία στον ασθενή να διευρύνει τη 
συνειδητότητά του, καθώς και να απε
λευθερωθεί από μακροχρόνια άγχη 
και πόνους.

R-HEAL_Secrets_of_Reiki_006-045_US_Coedition_CS4_GR.indd   13 10/11/16   2:14 PM



14

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΣ ΔΥΝΑΜΗ Οι υποστηρικτές του πιστεύουν ότι το ρέικι είναι 
μια ενεργοποιός δύναμη που ξαναζωντανεύει και απελευθερώνει το δυναμικό που υπάρ
χει μέσα μας. Η δύναμη αυτή υπάρχει σε κάθε έμβιο ον της γης. Άλλες μορφές ενέργειας, 
όπως η θερμότητα και τα ηχητικά κύματα, πάλλονται διαρκώς γύρω μας, μολονότι δεν 
μπορούμε να τις δούμε. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι όλα κομμάτι της συμπαντικής 
ζωτικής δύναμης που χαλιναγωγείται από τους θεραπευτές του ρέικι και χρησιμοποιείται 
ως θεραπευτική ενέργεια για την εξισορρόπηση και την εστίαση του πνεύματος, του σώ
ματος και του νου.

Παγκόσμια ανάγκη
Οι απλούστερες μορφές ζωής, όπως 

οι φτέρες, χρειάζονται ενέργεια για 
να μεγαλώσουν και να επιβιώσουν.

Τροφή και ενέργεια
Όπως ένα λουλούδι χρειάζεται 
φροντίδα για να ανθίσει, έτσι και 
εμείς χρειαζόμαστε φροντίδα για να 
επιβιώσουμε.
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Το ρέικι δεν έχει όρια
Η ενέργεια του ρέικι φτάνει μέχρι τα 
κύτταρα του σώματός μας, καθώς 
και στα κύτταρα άλλων έμβιων 
οργανισμών.

Ενέργεια και ύλη
Από την επιστήμη της φυσικής 

γνωρίζουμε ότι η ενέργεια 
συγκρατεί την ύλη. Όλο το σύμπαν 

είναι μια ευαίσθητη ισορροπία 
μεταξύ ενέργειας και ύλης, από 

το μικρότερο άτομο μέχρι το 
μεγαλύτερο άστρο.

άτομο

δεσμός
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Ένα μοναδικό σύστημα

Το ρέικι είναι μια μέθοδος θεραπείας 
που διαφέρει από όλες τις άλλες. Σε 
αντίθεση με πολλά άλλα συστήματα, 

δεν προσπαθεί να πετύχει συγκεκριμένα 
αποτελέσματα: η θεραπεία κατευθύνεται 
από μόνη της, με φυσικό τρόπο, οπουδήπο
τε είναι απαραίτητο. Ο θεραπευτής ενεργεί 
απλώς σαν αγωγός, μέσω του οποίου η 
συμπαντική ενέργεια διοχετεύεται στον 
αποδέκτη. Το ρέικι ωφελεί τόσο το θερα
πευτή όσο και το άτομο που δέχεται τη θε

ραπεία. Η ζωτική δύναμη ρέει πρώτα μέσα 
στο σώμα του θεραπευτή, μεταλλάσσοντας 
τυχόν περιορισμούς αυτής της ενέργειας και 
μετά ταξιδεύει στο σώμα του αποδέκτη.

Οποιοσδήποτε μπορεί να εξασκήσει το 
ρέικι, ωστόσο πρέπει πρώτα να μυηθεί ή 
να συντονιστεί με αυτό, για να δεχτεί τη 
θεραπευτική ενέργεια. Οι συντονισμοί είναι 
ειδικές διαδικασίες βασισμένες σε ιερά σύμ
βολα και τεχνικές που ανήκουν αποκλειστι
κά στο ρέικι.

Οι συντονισμοί πραγματοποιούνται από 
τους δασκάλους του ρέικι, χρησιμοποιώ
ντας ιερά σύμβολα, για να επαναευθυγραμ
μίσουν και να αυξήσουν τη δεκτικότητα του 
ατόμου και να επιτύχουν τη σύνδεσή του 
με την ενέργεια του ρέικι. Αυτή η σύνδεση 
επιτρέπει σε κάθε συντονισμένο άτομο την 
ελεύθερη ροή ενέργειας μέσα τους. Αυτή η 
πηγή συμπαντικής ενέργειας είναι διαθέσι
μη και απεριόριστη από τη φύση της.

Απλώς θεραπεία
Αν και στο ρέικι χρησιμοποιούμε τα χέρια 
μας, δεν γίνονται κάποιες συγκεκριμένες 
κινήσεις πάνω στο σώμα, όπως στην οστε
οπαθητική, τη χειροπρακτική, την κινησιο
λογία, το ρόλφινγκ, το μασάζ, το σιάτσου ή 
τη ρεφλεξολογία. Έτσι, δεν υπάρχει κανένας 

Αποκαλυπτική αύρα
Η αύρα που περιβάλλει το σώμα μας αλλάζει συνεχώς 

ανάλογα με το επίπεδο της ευεξίας μας.
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κίνδυνος τραυματισμού ή πόνου σε μια 
συνεδρία ρέικι, όπως συμβαίνει με άλλου εί
δους θεραπείες. Το ρέικι είναι κατάλληλο για 
άτομα που πάσχουν από κάποια ασθένεια 
ή αναπηρία, τα οποία ίσως να μην μπορούν 
να κάνουν, για παράδειγμα, οστεοπαθητική 
ή γιόγκα. Επίσης, το ρέικι είναι απολύτως 
ασφαλές για ηλικιωμένους, για μωρά και 
παιδιά.

Στο ρέικι δεν χρησιμοποιούνται ουσίες, 
όπως στην ανθοθεραπεία με ιάματα Μπαχ, 
στην ομοιοπαθητική, στη βοτανοθεραπεία, 
στην αρωματοθεραπεία, στη θεραπεία με 
αιθέρια έλαια, αλλά και στη συμβατική ια
τρική.

Το ρέικι μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιτυ
χώς σε συνδυασμό με άλλες συμπληρωμα
τικές μορφές θεραπείας και με αγωγές της 
συμβατικής ιατρικής.

Για όλους
Το ρέικι δεν είναι θρησκεία και έτσι μπο
ρούν να το εξασκήσουν όλοι οι άνθρωποι. 
Σε αντίθεση με μερικές μορφές θεραπείας, 
δεν σχετίζεται με κάποιο συγκεκριμένο δόγ
μα. Το ρέικι ενθαρρύνει τους ανθρώπους να 
πιστεύουν στον εαυτό τους και στο σύμπαν.

Το
 θ

ερ
απ

ευ
τι

κό
 π

νε
ύμ

α 
το

υ 
ρέ

ικ
ι Έ

να
 μ

ον
αδ

ικ
ό 

σύ
σ

τη
μα

17

 Δ ρ όμο ς για την αγά πη

Το ρέικι μπορεί να οριστεί ως ένα δίκτυο αγάπης 
που βασίζεται στη συμπαντική ζωτική ενέργεια. 
Αυτοί που το εξασκούν και αυτοί που το δέχονται 
πρέπει να το κάνουν με ευγνωμοσύνη.
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