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ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το Ρέικι, δεν αντικαθιστά την ιατρική ή ψυχολογική διάγνωση και
θεραπεία. Για οποιοδήποτε πρόβλημα απευθυνθείτε στον κατάλληλο ειδικό. Τα
άτομα που ασκούν τέτοιες τεχνικές δεν κάνουν διαγνώσεις και δεν θεραπεύουν
με την κλασσική έννοια του όρου, δεν συστήνουν φάρμακα ή άλλες ουσίες
και δεν παρεμβαίνουν στον ιατρικό, ψυχολογικό ή φαρμακευτικό τομέα. Δεν
υπόσχονται θεραπεία αλλά συντελούν στην ολική χαλάρωση και τη γαλήνη, μια
κατάσταση που σταθερά οδηγεί το άτομο σε βαθιά εσωτερική αρμονία, καθαρότητα και δύναμη. Αυτές με τη σειρά τους είναι οι προϋποθέσεις για τη στήριξη
κάθε είδους προβλήματος.
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ΜΕΡΟΣ Α΄
Όλα Όσα Θέλετε
να Γνωρίζετε για το Ρέικι!

ΜΙΚΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΪΚΙ

Η λέξη «ΡΕΪ-ΚΙ» στα ιαπωνικά.
Πρόκειται για τη νεότερη γραφή
των ιαπωνικών γραμμάτων «κάντζι».
«Ρέι»: συμπαντικό / πνευματικό
«Κι»: ζωτική ενέργεια
«ΡΕΪΚΙ»: Συμπαντική Ζωτική Ενέργεια
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Τι είναι το Ρέικι;
Tο Ρέικι είναι μια ιαπωνική θεραπευτική τέχνη που
εφαρμόζει το απλό και φυσικό άγγιγμα των χεριών
πάνω στο σώμα για τη μετάδοση καθαρής συμπαντικής ζωτικής ενέργειας. Για την ακρίβεια «Ρέικι» στα
ιαπωνικά σημαίνει «συμπαντική ζωτική ενέργεια», δηλαδή ενέργεια που βρίσκεται άφθονη στο σύμπαν (τη
φύση) και η οποία προσφέρει ζωή / ζωτικότητα.
Η θεραπεία μέσω του αγγίγματος ή μέσω της μετάδοσης μιας λεπτοφυούς και μη-ορατής (αλλά συχνά αισθητής) αναζωογονητικής ενέργειας υπήρχε
σε όλους τους πολιτισμούς, σε ολόκληρη τη γνωστή
ιστορία και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Το
άγγιγμα για την ανακούφιση του πόνου αποτελεί στη
ουσία έμφυτο ένστικτο του ανθρώπου.

Η Ιστορία του Ρέικι
Το Ρέικι «ξανα-ανακαλύφθηκε» για το σύγχρονο άνθρωπο από τον Μικάο Ουσούι το 1922 στο Κίοτο
της Ιαπωνίας, όταν ο ίδιος μετά από μια εντατική περίοδο 21 ημερών νηστείας, προσευχής και διαλογισμού στο ιερό βουνό Κουράμα έξω από το Κιότο,
11
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ανακάλυψε την έμφυτη ικανότητα και δυνατότητα που
έχει ο άνθρωπος για αυτοθεραπεία. Ανακάλυψε τη
δυνατότητα σύνδεσης με την ενέργεια της ζωής, την
απεριόριστη και παγκόσμια ζωτική ενέργεια αλλά και
την ευκολία μετάδοσης της σε άλλα άτομα μέσω του
απλού αγγίγματος των χεριών. Ο Μικάο Ουσούι μύησε χιλιάδες άτομα στην τέχνη και την τεχνική του Ρέικι
που, όπως δίδασκε ο ίδιος, μπορούσε να βοηθήσει
σε κάθε ψυχολογική και σωματική νόσο όσο και να
οδηγήσει το άτομο στην ευτυχία!
Τον Μικάο Ουσούι διαδέχτηκε ο Τσουζίρο Χαγιάσι
που άνοιξε μια διάσημη κλινική Ρέικι στο Τόκυο και κατόπιν η Χαβάγιο Τακάτα, η οποία ήταν η πρώτη δασκάλα που έφερε το Ρέικι στη Δύση και συγκεκριμένα
στη Χαβάη, όπου ζούσε και δίδασκε έως το θάνατό
της το 1980. Σήμερα υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες
δάσκαλοι και πρακτικοί του Ρέικι σε ολόκληρο κόσμο
και αμέτρητοι άνθρωποι λαμβάνουν καθημερινά τα
πολλαπλά οφέλη του.

Μικάο Ουσούι
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Τσουζίρο Χαγιάσι

Χαβάγιο Τακάτα

Η Διδασκαλία του Ρέικι
Είναι πολύ απλό και εύκολο να διδαχθεί κανείς Ρέικι
και να το εφαρμόσει τόσο στον εαυτό του όσο και σε
άλλους. Το Ρέικι όμως δεν μαθαίνεται από τα βιβλία
ούτε από το διαδίκτυο. Το άτομο θα πρέπει να παρακολουθήσει ένα σεμινάριο Ρέικι (συγκεκριμένο, τον
«Πρώτο Βαθμό Ρέικι») με κάποιον Δάσκαλο του Ρέικι
ώστε να λάβει τους ενεργειακούς συντονισμούς
(ενεργειακές ενδυναμώσεις ή μυήσεις) που ουσιαστικά
«αφυπνίζουν» τις θεραπευτικές ικανότητες του ατόμου
και δίνουν τη χαρακτηριστική θερμότητα και ροή της
ζωτικής ενέργειας στα χέρια.
Πιο συγκεκριμένα, το Ρέικι διδάσκεται σε τρεις βαθμίδες ή «βαθμούς» εκπαίδευσης: Τον Πρώτο Βαθμό,
το Δεύτερο Βαθμό και τον Τρίτο Βαθμό. Ο Πρώτος
Βαθμός Ρέικι είναι ανοιχτός σε όλα τα άτομα και δεν
χρειάζεται καμία προηγούμενη γνώση ή ικανότητα ή
άλλη προεργασία. Γίνεται συνήθως σε δύο ημέρες.
Σε αυτό το διήμερο σεμινάριο το άτομο αποκτά τη
13
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σύνδεση με τη συμπαντική ζωτική ενέργεια: λαμβάνει, δηλαδή, ενεργειακούς συντονισμούς (λέγονται και
μυήσεις ή ενδυναμώσεις) που ανοίγουν τα κανάλια της
ενέργειας στο σώμα και αφυπνίζουν την ικανότητα
αυτοθεραπείας (θεραπεία στον εαυτό) και αλλοθεραπείας (θεραπεία σε άλλους) μέσω του αγγίγματος των
χεριών. Αυτό το πολύτιμο «δώρο» το άτομο μπορεί να
το λάβει μόνο από έναν Δάσκαλο του Ρέικι.
Μετά τον πρώτο βαθμό ακολουθεί μια περίοδος
κάθαρσης και γι’ αυτό το άτομο θα πρέπει να κάνει
καθημερινή εξάσκηση στο Ρέικι, εφαρμόζοντας ολοκληρωμένη αυτοθεραπεία για 21 ημέρες (ή και
περισσότερο, εάν επιθυμεί). Στην ολοκληρωμένη αυτοθεραπεία το άτομο τοποθετεί τις παλάμες του σε
διάφορα σημεία του σώματός του, από το κεφάλι ως
τα πέλματα, και δίνει ζωτική ενέργεια σε κάθε σημείο
για αρκετά λεπτά. Αυτό έχει πολλαπλά οφέλη σε όλα
τα επίπεδα (σώμα, αύρα, νους, ψυχισμός).
Στο Δεύτερο Βαθμό Ρέικι το άτομο λαμβάνει από το
Δάσκαλο του επιπλέον ενεργειακούς συντονισμούς
και η ικανότητα του να μεταδίδει ζωτική ενέργεια
μέσω των χεριών αυξάνει. Λαμβάνει επίσης τρία ενεργειακά σύμβολα για την ενδυνάμωση της ενέργειας και
14
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μαθαίνει να στέλνει Ρέικι από απόσταση αλλά και να
«θεραπεύει» καταστάσεις.
Στον Τρίτο Βαθμό Ρέικι (ονομάζεται και Βαθμός Μάστερ ή Δασκάλου) το άτομο λαμβάνει τον ανώτερο
συντονισμό στη ζωτική ενέργεια, διδάσκεται άλλο
ένα ενεργειακό σύμβολο (τέταρτο και τελευταίο στο
παραδοσιακό σύστημα Ουσούι Ρέικι) και εκπαιδεύεται
στο πώς να περνάει ολόκληρη τη διδασκαλία, τους
συντονισμούς και τις τεχνικές σε άλλα άτομα (το άτομο γίνεται Μάστερ ή Δάσκαλος). Ολοκληρώνοντας
τον Τρίτο Βαθμό Ρέικι, το άτομο μπορεί και αυτό πλέον να διδάξει και τους τρεις βαθμούς σε άλλα άτομα
και να τους προσφέρει έτσι αυτό το μεγάλο δώρο της
ζωτικής ενέργειας και της αυτοθεραπείας.

Χαρακτηριστικά του Ρέικι
Το Ρέικι είναι προσιτό, εύκολο και εύχρηστο. Όλοι
μπορούν να εκπαιδευτούν σε αυτό - ακόμα και τα παιδιά. Επιπλέον, τα περισσότερα άτομα αναφέρουν πως
το Ρέικι δεν μοιάζει με τίποτα άλλο από όσα έχουν
διδαχτεί στο παρελθόν!
Το Ρέικι δεν είναι θρησκεία ούτε έχει σχέση με αυτήν. Άτομα όλων των θρησκειών, των ιδεολογιών και
των φιλοσοφιών εξασκούν Ρείκι και ανακαλύπτουν με
χαρά τις ανώτερες, καλύτερες και φωτεινότερες εκφράσεις του εαυτού τους όπως και πιο θετικές πλευρές της Ζωής.
Το Ρέικι δεν είναι αυθυποβολή, αν και η θετική και
ανοιχτή στάση του ατόμου μπορεί να παίξει κάποιο
θετικό ρόλο. Το Ρέικι δεν στηρίζεται στην πίστη ούτε
στην αυτοσυγκέντρωση. Είναι άγγιγμα και φυσική ροή
ενέργειας.
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Το Ρέικι αποτελεί μια ουσιαστική ψυχοσωματική φροντίδα. Είναι ανιδιοτελής προσφορά, στήριξη και αγάπη. Παρ’ όλα αυτά, για τις συνεδρίες και τα σεμινάρια
καλό είναι να υπάρχει κάποια ανταλλαγή ενέργειας
για τις υπηρεσίες και το χρόνο που διαθέτει το άτομο που προσφέρει Ρέικι. Αυτό μπορεί να είναι κάποιο
χρηματικό αντίτιμο, καθώς τα χρήματα αποτελούν μια
παγκόσμια, αποδεκτή, επιθυμητή, χρήσιμη και εύχρηστη μονάδα ανταλλαγής. Είναι ευρέως γνωστό πως
πρέπει «να δώσεις για να λάβεις» και «να δίνεις / να
προσφέρεις, όταν λαμβάνεις», για τη διατήρηση της
ισορροπίας σε όλα τα επίπεδα. Το να προσφέρεις κάτι
που έχει αξία για σένα (όπως είναι τα χρήματα, για
παράδειγμα) εκφράζει και δηλώνει αποδοχή, αναγνώριση και ευγνωμοσύνη. Δηλώνει επιλογή. Επίσης, είναι γεγονός πως τα χρήματα που δίνει το άτομο για
ατομικές συνεδρίες ή για σεμινάρια εκμάθησης Ρέικι
αποτελούν ένα πολύ μικρό αντίτιμο σε σχέση με αυτό
που λαμβάνει, το οποίο είναι αληθινά ανεκτίμητο, έχει
αμέτρητα οφέλη και διαρκεί πραγματικά για μια ζωή.
Είναι σημαντικό επίσης να τονιστεί πως οι πρακτικοί
και οι δάσκαλοι του Ρέικι δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υποσχεθούν θεραπεία ή τη λύση κάποιου
προβλήματος, παρά μόνον χαλάρωση. Για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας το άτομο θα πρέπει πάντα να
απευθύνεται στον κατάλληλο ειδικό, ιατρό ή ψυχολόγο. Οι πρακτικοί και οι δάσκαλοι του Ρέικι δεν παρεμβαίνουν ποτέ στον ιατρικό ή φαρμακευτικό τομέα
και σε καμία περίπτωση δεν κάνουν διαγνώσεις.
Το Ρέικι είναι ήπιο και ασφαλές για όλους και μπορεί
να συνδυαστεί με κάθε εναλλακτική και συμβατική μέθοδο και θεραπεία. Το Ρέικι είναι απλό, φυσικό, γαλήνιο και ζωογόνο άγγιγμα και δρα πάντοτε προληπτικά
αλλά και συμπληρωματικά.
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Τέλος, το Ρέικι συνδυάζεται εύκολα με κάθε άλλη τεχνική, π.χ. με μασάζ, με ρεφλεξολογία, με σιάτσου, με
ομοιοπαθητική, με γιόγκα, με διαλογισμό, αλλά ακόμα
και με όλες τις τέχνες (χορό, μουσική, ζωγραφική κ.α.)
με καταπληκτικά αποτελέσματα! Πράγματι, έχει ανεξάντλητες εφαρμογές τόσο στον εναλλακτικό χώρο και
τις φυσικές θεραπευτικές μεθόδους όσο στην καθημερινή ζωή.

Η Θετικότητα του Ρέικι
Σύγχρονες ιατρικές και επιστημονικές έρευνες ενισχύουν αυτό που βιώνουν χιλιάδες άνθρωποι, το ότι
δηλαδή το Ρέικι, σταδιακά ή άμεσα, βελτιώνει τη συνολική ευεξία και ψυχοσωματική κατάσταση του ατόμου.
Λόγω της απεριόριστης θετικότητας του, πολλοί άνθρωποι αντιλαμβάνονται το Ρέικι ως μια μορφή καθαρής και ουσιαστικής αγάπης. Ολοκληρωτικής Αγάπης.
Απεριόριστης Αγάπης. Αληθινής Αγάπης: Αγάπης για
το εαυτό (κάτι που είναι δύσκολο ή «απαγορευμένο»
για τους περισσότερους), αγάπη για το σώμα (κάτι που
είναι πρωτόγνωρο για τους περισσότερους) και αγάπη
για όλους τους ανθρώπους αλλά και για όλα τα πλάσματα (κάτι που φαίνεται ανέφικτο πρακτικά). Aποτελεί έναν έμπρακτο τρόπο, μέσω του αγγίγματος και
της θεραπευτικής ζωτικής ενέργειας, να εκφράσουν
βαθιά φροντίδα και ανιδιοτελή αγάπη τόσο στον
εαυτό τους όσο και στους αγαπημένους τους.

Το Ρέικι Σήμερα
Σήμερα το Ρέικι διδάσκεται σε όλες τις πόλεις όλων
των χωρών του κόσμου, καθώς το στοιχείο της αυτοθεραπείας το καθιστά πολύ χρήσιμο και σημαντικό.
17
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Ρέικι προσφέρεται σε μεγάλα νοσοκομεία και κλινικές
τόσο στην Αμερική όσο και στην Ευρώπη και ένας αυξανόμενος αριθμός από ιατρούς και ψυχολόγους
το προσθέτουν στην πρακτική τους. Το ότι μπορεί να
εφαρμοστεί παντού και πάντοτε, χωρίς προεργασία
και άλλες προϋποθέσεις, καθώς και το ότι δεν έχει καμία παρενέργεια είναι στοιχεία που το κάνουν άκρως
δημοφιλές.

Η Εξέλιξη του Ρέικι
Αν και το παραδοσιακό / ιαπωνικό Ρέικι του Ουσούι
είναι ένα πλήρες και πολύ αποτελεσματικό σύστημα, τα τελευταία 25 χρόνια η τεχνική και διδασκαλία
του Ρέικι έχει επηρεαστεί από τη Νέα Εποχή (η «πολύ-πνευματικότητα» του σήμερα) και την πολύπλευρη
φιλοσοφία της. Σαν αποτέλεσμα έχουν δημιουργηθεί
διάφορα νέα συστήματα Ρέικι όπως Αγγελικό Ρέικι,
Κρυσταλλικό Ρέικι, Ρέικι Ανώτερου Εαυτού, Κουνταλίνι Ρέικι, Καρούνα Ρέικι®, Λαϊτάριαν ΡέικιΤΜ,
Σεκέμ-Ρέικι, Σαμπάλλα Ρέικι κα. Τα συστήματα αυτά
δημιουργούνται συνήθως από χαρισματικούς δασκάλους του Ρέικι και αφορούν συχνά μετεκπαίδευση
ατόμων που είναι ήδη πρακτικοί ή και δάσκαλοι στο
Ρέικι ή άτομα με περαιτέρω πνευματικές αναζητήσεις.
Μπορούμε να φανταστούμε όλα αυτά τα διαφορετικά συστήματα (το καθένα με διαφορετικά σύμβολα,
συντονισμούς, τεχνικές, διαλογισμούς κοκ) σαν τις
ακτίνες ενός ήλιου (παγκόσμια ενέργεια ή Φως) ή
σαν διαφορετικές «γεύσεις» Ρέικι. Μπορούμε επίσης
να πούμε πως όλα τα συστήματα είναι μια εμβάθυνση
στον κόσμο του Ρέικι ή μια διεύρυνση και εξέλιξη
του, ανάλογα με τις ποικίλες σύγχρονες ανάγκες και
την άσβεστη ανθρώπινη πνευματική αναζήτηση για
18
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γνώση και αυτοβελτίωση. Το Ρέικι είναι πάντοτε Ένα:
ένας μεγάλος και άγνωστος ενεργειακός κόσμος γεμάτος από νέες, ενδιαφέρουσες, χρήσιμες και φωτεινές
πλευρές κάθε στιγμή!
Προτείνεται πάντοτε η εκπαίδευση του ατόμου στο
παραδοσιακό Ουσούι Ρέικι (μέχρι το δεύτερο βαθμό
τουλάχιστον) και μετά μπορεί, εάν επιθυμεί, να συμμετέχει και σε σεμινάρια άλλων «ειδών» Ρέικι (και πάντα
ανάλογα με το τι ενδιαφέρει το άτομο - πολλά άτομα
είναι ικανοποιημένα με το Ουσούι Ρέικι ενώ άλλα επιθυμούν την εξερεύνηση των σύγχρονων / μοντέρνων
συστημάτων του). Το Ρέικι, όπως κάθε τέχνη, εξελίσσεται συνεχώς σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο ροής
και αντιθέσεων. Είναι σημαντικό να έχουμε πάντοτε
τα μάτια, την καρδιά και το νου μας ανοιχτά ώστε να
ακολουθούμε με ευκολία τη ροή - και επομένως την
ευτυχία!

19
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ΟΙ 5 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΡΕΪΚΙ
ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΕΣ
ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΝΤΖΙ
ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΜΙΚΑΟ ΟΥΣΟΥΙ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Η Μυστική Μέθοδος για να
Προσκαλέσεις την Ευτυχία
Η Θαυματουργική Θεραπεία
για Όλες τις Ασθένειες
Μόνο για σήμερα, μη θυμώνεις
Μην ανησυχείς και να είσαι ευγνώμων
Εργάσου σκληρά και να είσαι ευγενικός
με τους άλλους
Στο ξεκίνημα και στο τέλος κάθε ημέρας
Γκασό (χέρια σε θέση προσευχής),
σκέψου τις και ψάλε τις
20
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Θεραπεία Ουσούι Ρέικι για την
καλυτέρευση του νου και του σώματος
Ο ιδρυτής,
Μικάο Ουσούι.

ΟΙ 5 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΡΕΪΚΙ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ / ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

Μόνο για σήμερα
Δεν ανησυχώ
Δε θυμώνω
Σέβομαι όλους τους ανθρώπους
Εργάζομαι με τιμιότητα
Ευγνωμονώ κάθε έμβιο ον

21
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Το Ρέικι Με Μια Ματιά

Το Ρέικι είναι
* Απλό
* Απαλό
* Φυσικό
* Ασφαλές
* Ήπιο
* Γαλήνιο
* Χαλαρωτικό
* Αναζωογονητικό
* Εξισορροπητικό
* Ενδυναμωτικό
* Γεμάτο Αποδοχή,
Αρμονία και Αγάπη!
* Το Ρέικι είναι Ροή,
Θεραπευτική Ροή,
Ζωτική Ροή και
η Ροή είναι Ευτυχία!
* Το Ρέικι είναι Μέθοδος
& Μονοπάτι Ευτυχίας!
22
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Τα Αμέτρητα Οφέλη του Ρέικι!
* Το Ρέικι μας μαθαίνει την ξεχασμένη τέχνη του ανθρώπινου αγγίγματος και μας φέρνει σε επαφή με
το σώμα, τις ανάγκες, τις αισθήσεις τα εσωτερικά
μηνύματά του.
* Το Ρέικι δεν αφορά μόνο τα συμπτώματα μιας κατάστασης αλλά αποτελεί μια ολιστική θεραπεία.
Αφορά δηλαδή την ολότητα του ανθρώπου: σώμα,
ενέργεια, συναίσθημα, νου, ψυχή και πνεύμα. Το
Ρέικι φτάνει ως τα αίτια μιας κατάστασης.
* Το Ρέικι δεν έχει αυστηρούς κανόνες ή δύσκολες τεχνικές.
* Το Ρέικι απαλύνει και συχνά εξαφανίζει τον πόνο.
* Το Ρέικι έχει τη δική του ευφυΐα και η ενέργεια ρέει
μόνη της στο σώμα και πηγαίνει οπουδήποτε χρειάζεται.
* Κάθε άτομο μπορεί εύκολα να μάθει Ρέικι και να το
εφαρμόσει με θετικά αποτελέσματα στον εαυτό του
και σε άλλους.
* Το Ρέικι επιφέρει χαλάρωση, ήπια αποτοξίνωση, ψυχοσωματικό καθαρισμό, αυξημένη ενεργειακή αρμονία, ισορροπία, αίσθηση προστασίας και οδηγεί σε
γενικότερη εσωτερική πληρότητα. Το Ρέικι αυξάνει
επίσης τη διαίσθηση και μας φέρνει σε επαφή με τη
σοφία του σώματος. Παράλληλα, το Ρέικι καθαρίζει
το νου και τα αρνητικά συναισθήματα και ενδυναμώνει όλες τις λειτουργίες και τις άμυνες του σώματος,
των συστημάτων και των οργάνων του.
23
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* Το Ρέικι δεν χρειάζεται αυτοσυγκέντρωση, πίστη ή
άλλες ιδιαίτερες ικανότητες και γνώσεις (αν και αυτές
μπορεί να ενισχύσουν τη δράση του).
* Στο Ρέικι δεν γίνεται ανταλλαγή ενέργειας, δεν χάνουμε τη δική μας ενέργεια, ούτε παίρνουμε αρνητική ενέργεια ή την ενέργεια του άλλου ατόμου. Χάρη
στους ενεργειακούς συντονισμούς που λαμβάνουμε
στους Βαθμούς Ρέικι, καθαρή ζωτική ενέργεια ρέει
τόσο στο άτομο που δίνει όσο και στο άτομο που
λαμβάνει Ρέικι.
* Το Ρέικι δεν έχει παρενέργειες. Δεν χρησιμοποιεί τίποτα, παρά μόνο το απαλό και φυσικό άγγιγμα των
χεριών.
* Το Ρέικι επιδρά θετικά ακόμα και σε ζώα και σε
φυτά!
* Ένας πολύ μεγάλος αριθμός ατόμων έχει οδηγηθεί σε υπέροχες ανώτερες / πνευματικές εμπειρίες
μέσω του Ρέικι, εμπειρίες που έδωσαν ομορφιά, νόημα και σκοπό στη ζωή τους.
* Το Ρέικι καλλιεργεί την αρμονική προσωπική και
πνευματική ανάπτυξη, τη θετικότητα, την αποδοχή,
την ελευθερία και την αγνή και ανιδιοτελή αγάπη.

24
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Προσωπική Συνεδρία Ρέικι

* Πρόκειται για μια ατομική «θεραπεία» Ρέικι (ο όρος
«θεραπεία» με την ευρεία και γενικότερη έννοια της
λέξης).
* Μια ατομική συνεδρία Ρέικι είναι ιδιαίτερα χαλαρωτική και αναζωογονητική. Είναι πράγματι μια πολύ
ευχάριστη εμπειρία!
* Διαρκεί μία ώρα περίπου και γίνεται πάντοτε πάνω
από τα ρούχα.
* Κοστίζει περίπου όσο μια συνεδρία μασάζ.
* Το άτομο που θα λάβει Ρέικι ξαπλώνει συνήθως σε
ένα κρεβάτι του μασάζ ή σε ένα στρωματάκι ή μοα
κουβέρτα στο πάτωμα. Μπορεί να ακούγεται και χαλαρωτική μουσική.
* Το άτομο που θα λάβει Ρέικι αφαιρεί τα παπούτσια
του, το κινητό του, τη ζώνη του και μεταλλικά αντικείμενα όπως κοσμήματα και χρήματα από πάνω
του.
* Κατά τη διάρκειά της συνεδρίας, ο πρακτικός του
Ρέικι (το άτομο δηλαδή που έχει εκπαιδευτεί στον
25
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Πρώτο, το Δεύτερο ή και τον Τρίτο Βαθμό του Ρέικι)
τοποθετεί απαλά τις παλάμες του σε διάφορα σημεία του σώματος (αν και μπορεί να γίνει και χωρίς
άγγιγμα, σε μια μικρή απόσταση από το σώμα) και
μεταδίδει ήρεμα και απαλά την καθαρή ζωτική ενέργεια.
* Το άτομο που «λαμβάνει Ρέικι» συνήθως αισθάνεται
την ενέργεια αυτή ως θερμότητα. Μπορεί όμως να
την αισθανθεί και ως ροή, ως κύματα, μαγνητισμό,
ηλεκτρισμό, κρύο, μυρμήγκιασμα, παλμό και δόνηση. Μπορεί επίσης να τη βιώσει και ως βαθιά ηρεμία, ψυχική απελευθέρωση, διεύρυνση, συγκίνηση,
χαρά, πληρότητα.
* Σταδιακά, ο πρακτικός του Ρέικι καλύπτει όλο το
σώμα, του ατόμου από το κεφάλι ως τα πόδια. Αφήνει ακίνητα τα χέρια του σε κάθε θέση του σώματος
για μερικά λεπτά. Κινείται αργά και διαλογιστικά. Δεν
σκέφτεται κάτι συγκεκριμένο, πηγαίνει σύμφωνα με
τη ροή και ακολουθεί τη διαίσθησή του. Η ενέργεια
καθοδηγεί τη διαδικασία και ο πρακτικός αφήνεται
σε αυτήν.

26
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* Το Ρέικι καθαρίζει το σώμα, το νου και το πνεύμα και
εξισορροπεί και ενδυναμώνει το άτομο με ασφάλεια
και γαλήνη. Η χαλάρωση και η αρμονία που προσφέρει είναι ουσιαστικά το πλαίσιο και η βάση για
κάθε αλλαγή και αυτοβελτίωση.
* Καλό είναι το άτομο να λάβει μερικές συνεδρίες Ρέικι
στη σειρά (για παράδειγμα 4 συνεχόμενες συνεδρίες Ρέικι, μια κάθε μέρα). Για κάποιο συγκεκριμένο /
σοβαρό πρόβλημα προτείνονται 21 συνεδρίες ή 2
με 3 συνεδρίες την εβδομάδα για 2 με 3 μήνες.

27
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Υπάρχουν τρία επίπεδα εκπαίδευσης στο Ρέικι,
τρεις «βαθμοί» Ρέικι.

Πρώτος Βαθμός Ρέικι
Το σεμινάριο του Πρώτου Βαθμού διαρκεί συνήθως 2 ημέρες και μπορεί να γίνει σε ομαδικό ή
ατομικό επίπεδο.
Δεν χρειάζεται καμία προετοιμασία ή προηγούμενη γνώση και είναι ανοιχτό σε όλους. Είναι το
βασικό επίπεδο.
Περιλαμβάνει:
* Τι είναι το Ρέικι και τι μας προσφέρει.
* Η ιστορία του Ρέικι και του Μικάο Ουσούι.
* Οι 5 Αρχές του Ρέικι.
* Δίνονται Συντονισμοί (ονομάζονται και «ενεργειακές ενδυναμώσεις», «εναρμονίσεις» ή «μυήσεις») που
ανοίγουν τα κανάλια στο σώμα ώστε να μπορούμε
να διοχετεύουμε την καθαρή ζωτική ενέργεια με το
απαλό και φυσικό άγγιγμά μας.
* Αυτοθεραπεία: Διδάσκονται θέσεις των χεριών πάνω
στο σώμα μας ώστε να κάνουμε ολοκληρωμένη θεραπεία Ρέικι στον εαυτό μας.
* Γίνεται Εξάσκηση της Αυτοθεραπείας.
28
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* Συνεδρία Ρέικι σε άλλα άτομα: Διδάσκονται οι θέσεις
των χεριών πάνω στο σώμα ώστε να κάνουμε ολοκληρωμένη συνεδρία Ρέικι σε κάποιο άλλο άτομο.
* Γίνεται Ανταλλαγή Ρέικι.
* Μπορεί να δοθούν Διαλογισμοί ή άλλες Τεχνικές
Ρέικι (Γκασό, Ρέιτζι-Χο, Καθαρισμός της Αύρας, Εξισορρόπηση των Τσάκρας κ.α.)
* Ερωτήσεις & Απαντήσεις
* Συνίσταται περίοδος καθημερινής αυτοθεραπείας
21 ημερών και δίνονται και άλλες συμβουλές.
* Παροχή σημειώσεων και πιστοποιητικού παρακολούθησης.
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Δεύτερος Βαθμός Ρέικι
Το σεμινάριο του Δεύτερου Βαθμού διαρκεί συνήθως 2 ημέρες και μπορεί να γίνει σε ομαδικό ή
ατομικό επίπεδο.
Το άτομο θα πρέπει να έχει Πρώτο Βαθμό Ρέικι,
να έχει συμπληρώσει τις 21 ημέρες αυτοθεραπείας του Πρώτου Βαθμού και να έχουν περάσει τουλάχιστον 3 μήνες από τον Πρώτο Βαθμό. Καλό θα
είναι να έχει προετοιμαστεί επαρκώς για το Δεύτερο Βαθμό μελετώντας σε βάθος το υλικό του
Πρώτου Βαθμού και κάνοντας όλες τις τεχνικές
και επαρκή αυτοθεραπεία.
Ο Δεύτερος Βαθμός Περιλαμβάνει:
* Επιπλέον Συντονισμούς που δυναμώνουν τη ροή
της ζωτικής ενέργειας στο σώμα.
* Διδάσκονται τα τρία παραδοσιακά σύμβολα του Ρέικι
και οι χρήσεις τους και γίνεται εξάσκηση σε αυτά.
* Δίνονται Διαλογισμοί ή Τεχνικές Ρέικι (Καθαρισμός
Χώρου, Καθαρισμός των Τσάκρας, Ρέικι από Απόσταση, Ρέικι σε Καταστάσεις και Στόχους, Ρέικι στο
Παρελθόν και στο Μέλλον, Πλανητική Θεραπεία
κ.λπ.)
* Γίνεται Εξάσκηση σε Τεχνικές (Ρέικι από Απόσταση)
* Ερωτήσεις & Απαντήσεις
* Συνίσταται περίοδος καθημερινής αυτοθεραπείας
21 ημερών και δίνονται και άλλες συμβουλές.
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* Παροχή σημειώσεων και πιστοποιητικού παρακολούθησης.
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Τρίτος Βαθμός Ρέικι
Διαρκεί συνήθως 3-7 ημέρες ή γίνεται σε αρκετές συναντήσεις με το Δάσκαλο. Μπορεί να γίνει
σε ομαδικό ή σε ατομικό επίπεδο. Επίσης, συχνά
χωρίζεται σε δύο μέρη: Ρέικι 3Α, ή «επίπεδο Μάστερ-Πρακτικού» και Ρέικι 3Β ή «επίπεδο ΜάστερΔασκάλου».
Το άτομο θα πρέπει να έχει Πρώτο και Δεύτερο
Βαθμό Ρέικι, να έχει συμπληρώσει τις 21 ημέρες
αυτοθεραπείας του Δεύτερου Βαθμού και να έχουν
περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από το Δεύτερο Βαθμό. Καλό θα είναι να έχει προετοιμαστεί επαρκώς
για το Τρίτο Βαθμό μελετώντας σε βάθος το υλικό
του Πρώτου και του Δεύτερου Βαθμού και κάνοντας όλες τις τεχνικές και επαρκή αυτοθεραπεία.
Ο Τρίτος Βαθμός Περιλαμβάνει:
* Επανάληψη του Πρώτου και του Δεύτερου Βαθμού
Ρέικι.
* Διδάσκονται το παραδοσιακό μάστερ σύμβολο Ρέικι
(και παραλλαγές του), οι χρήσεις του και γίνεται εξάσκηση σε αυτό.
* Δίνονται οι τελευταίοι Συντονισμοί Ρέικι που δυναμώνουν τη ροή της ζωτικής ενέργειας.
* Γίνονται Διαλογισμοί και Τεχνικές Ρέικι (Προχωρημένες Τεχνικές Μάστερ)
* Διδάσκεται το πώς γίνονται οι συντονισμοί Ρέικι σε
όλα τα επίπεδα.
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* Πώς γίνεται η διδασκαλία και των τριών επιπέδων
Ρέικι.
* Ερωτήσεις & Απαντήσεις
* Συνίσταται περίοδος καθημερινής αυτοθεραπείας
21 ημερών και δίνονται και άλλες συμβουλές.
* Παροχή σημειώσεων και πιστοποιητικού παρακολούθησης.
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Tι Δεν Είναι το Ρέικι
Την τελευταία δεκαετία, εξασκώντας και διδάσκοντας
Ρέικι, έχω συγκεντρώσει κάποιες (ελάχιστες και επιφανειακές, ευτυχώς) αντιδράσεις, αντιρρήσεις, παρανοήσεις ή απλές απορίες που αφορούν το Ρέικι. Με αφορμή αυτές, θα εξηγήσουμε συνοπτικά τι είναι το Ρέικι
αλλά κυρίως τι δεν είναι, καθώς οι παρανοήσεις και οι
αντιδράσεις οφείλονται συνήθως στην ελλιπή ενημέρωση και σε προσωπικές προκαταλήψεις. Άλλωστε τα
πάντα στη ζωή είναι θέμα σωστής και πλήρους ενημέρωσης αλλά και μη-προσκόλλησης σε προκαταλήψεις
και στερεότυπα.. Είναι θέμα ανοιχτού νου. Αλλά και η
μη-προσκόλληση και ο ανοιχτός νους είναι και πάλι
θέμα σωστής και πλήρους ενημέρωσης! «Η Γνώση είναι Δύναμη!» «Η Γνώση Απελευθερώνει!» Ελπίζω πως
στο παρακάτω κείμενο θα λύσετε αρκετές απορίες και
πως θα ενημερωθείτε περισσότερο για τη θαυμαστή
τεχνική του Ρέικι που είναι τόσο ωφέλιμη και τόσο
αγαπητή στις μέρες μας.

Τι είναι το Ρέικι:
Ας πάρομε τα πράγματα από την αρχή: Το Ρέικι είναι
η μετάδοση συμπαντικής ζωτικής ενέργειας. Είναι η
ζωτική ενέργεια που βρίσκεται άφθονη στη φύση /
στο σύμπαν και που οι άνθρωποι μπορούν να μεταδώσουν με το άγγιγμα των χεριών αλλά και με άλλους
τρόπους. Είναι μια ιαπωνική ενεργειακή τεχνική ολιστικής θεραπείας στην οποία η ικανότητα να δίνουμε ζωτικότητα αποκτάται ή ενισχύεται μέσω ειδικών
συντονισμών (ενεργειακών ενδυναμώσεων). Αυτοί οι
συντονισμοί δίνονται σε καθέναν από τους τρεις βαθμούς εκπαίδευσης του Ρέικι και με αυτόν τον τρόπο
επιτυγχάνεται η όλο και ισχυρότερη ροή ζωτικής ενέργειας στο σώμα του «θεραπευτή». Μετά το πρώτο επί34
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πεδο εκπαίδευσης (πρώτος βαθμός) Ρέικι, το άτομο
μπορεί να δίνει καθαρή και αναζωογονητική ενέργεια
τόσο στον εαυτό του όσο και σε άλλα άτομα με το
απλούστατο και φυσικότατο άγγιγμά του! Είναι τόσο
εκπληκτικό όσο ακούγεται και πιο απλό από ότι μπορούμε να φανταστούμε!
Τώρα λοιπόν που είδαμε με μια ματιά τι είναι το Ρέικι περνάμε στο δεύτερο ερώτημα μας: τι ΔΕΝ είναι το Ρέικι;

Το Ρέικι ΔΕΝ είναι:
Θρησκεία ή Αίρεση
Όπως αρκετοί έχουν την εντύπωση, τουλάχιστον σε
πρώτο τους άκουσμα, αλλά μια εναλλακτική ολιστική
τεχνική θεραπείας μέσω της ζωτικής ενέργειας που
υπάρχει στη φύση. Παρόλο που το Ρέικι μπορεί να
έχει πνευματικές προεκτάσεις δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, τελετουργικά ή κάτι που να παραπέμπει στο θρησκευτικό χώρο. Το άτομο είναι τελείως
ελεύθερο και κάνει ό,τι θεωρεί καλύτερο με τη θεραπευτική δύναμη της ζωτικής ενέργειας που αποκτάει
στα αντίστοιχα σεμινάρια. Εκατομμύρια άτομα όλων
των θρησκειών, των φιλοσοφιών και των ιδεολογιών,
θρησκευόμενοι και άθεοι, σκεπτικιστές και αγνωστικιστές, επιστήμονες, ψυχολόγοι και ιατροί μαθαίνουν
Ρέικι και το συνδυάζουν εύκολα και άμεσα στην πρακτική τους. Το Ρέικι δεν συγκρούεται με κανένα σύστημα πεποιθήσεων, καθώς αποτελεί την απλή και φυσική
τέχνη του Ανθρώπινου Ενεργειακού Αγγίγματος.

Κάτι που Είναι Ενάντια στη Θρησκεία ή στις
Γραφές
Η Θρησκεία και οι Γραφές δεν αναφέρουν τίποτα ενάντια στις θεραπευτικές ικανότητες, την αυτο-ίαση, το
θεραπευτικό άγγιγμα και τη ζωτική ενέργεια της φύ35
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σης. Οι άνθρωποι βιώνουν το Ρέικι ως ολική χαλάρωση και ψυχοσωματική φροντίδα, ως αρμονία και, συχνά, ως αγάπη (κάτι που διδάσκουν όλες οι θρησκείες
του κόσμου).

Μια Οργάνωση ή μια Ομάδα ή «Οτιδήποτε Παρόμοιο»
Καθώς δεν υπάρχει μια κεντρική αρχή, μια κεντρική
ιδεολογία, ένα πλαίσιο, κάποιο άτομο ή ομάδα ατόμων «από πίσω» ή κάπου «εκεί έξω». Είναι μια αγνή
θεραπευτική τέχνη, υπέροχη και πανανθρώπινη. Δεν
υπάρχει τίποτε κρυφό ή παράξενο πίσω ή γύρω από
αυτό.

Μια «Πνευματική» ή «Πνευματιστική» Θεραπεία
Το Ρέικι διαφέρει από τις πνευματικές θεραπείες, καθώς
στηρίζεται στην απλή ροή ενέργειας και δεν περιλαμβάνει τελετουργικά ή πνευματικές δυνάμεις, προσευχές, επικλήσεις, εσωτεριστικές γνώσεις κλπ. Παρόλα
αυτά μπορεί να συνδυαστεί με πνευματικές μεθόδους
και πολλά άτομα προσθέτουν και εμπλουτίζουν το Ρέικι με στοιχεία της πνευματικής τους φιλοσοφίας και
με εσωτεριστικές πρακτικές. Το Ρέικι όμως καθ’ εαυτό
(ως ενέργεια αλλά και ως σύστημα) είναι ουδέτερο,
αγνό, φυσικό και απλό.

Κάτι το «Ιδιαίτερα Δύσκολο»
Ακόμη και τα παιδιά μαθαίνουν Ρέικι! Στον πρώτο βαθμό του Ρέικι το άτομο διδάσκεται οτιδήποτε χρειάζεται
ώστε να κάνει Ρέικι στον εαυτό του και στα αγαπημένα
του άτομα. Είναι αρκετά δύσκολο να εξηγήσεις πόσο
εύκολο και απλό είναι το Ρέικι!

Κάτι το Σκοτεινό ή το Απαγορευμένο
Αλλά αναφέρεται στην εκ γενετής ικανότητα όλων των
ανθρώπων για αυτο-ενδυνάμωση και αυτο-ίαση. Το
36
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Ρέικι απλά αφυπνίζει αυτή την υπέροχη δυνατότητα
που έχει ο άνθρωπος. Σπάνια βρίσκεις στον κόσμο
κάτι τόσο αγνό, απλό και φυσικό όσο το Ρέικι.

Κάτι που Είναι Κακό Επειδή Έχει Έρθει από την
Ιαπωνία και την Ανατολή
Η θεραπεία μέσω του αγγίγματος ή μέσω της ζωτικής
ενέργειας είναι πανανθρώπινη και πανάρχαια, υπήρχε
σε όλες τις εποχές, σε όλους πολιτισμούς. «Ρέικι» είναι
πολύ απλά η Ιαπωνική της εκδοχή, μια πιο οργανωμένη, κατανοητή και δημοφιλής εκδοχή. Είναι η πιο γνωστή εκδοχή της Ενεργειακής Θεραπείας στον εικοστό
και τον εικοστό πρώτο αιώνα. Εάν καθετί που ερχόταν
από την ανατολή ή απλά «από έξω» ήταν κακό, περίεργο ή απαγορευμένο, τότε θα έπρεπε να αφαιρέσουμε
από τη ζωή μας πάρα παρά πολλά πράγματα! (και εννοώ πάρα πάρα πολλά!)

Μια Τεχνική για Λίγους: για την Ελίτ, για Πλούσιους, για Πνευματικά Καταρτισμένους ή για
Άτομα με Ανώτερη Μόρφωση
Το Ρέικι σήμερα παρουσιάζει πρωτοφανή έξαρση, καθώς είναι μια πανανθρώπινη τεχνική για άτομα όλων
των κοινωνικών στρωμάτων, όλων των μορφωτικών
επιπέδων και όλων των οικονομικών δυνατοτήτων.

Μια Τεχνική για Άτομα που Έχουν Προδιάθεση
ή Ταλέντο στη Θεραπεία
Όλοι μπορούν να μάθουν Ρέικι και να το εφαρμόσουν
στον εαυτό τους και σε άλλους, δεν χρειάζεται καμία
απολύτως γνώση ή ικανότητα για να παρακολουθήσεις το σεμινάριο του πρώτου βαθμού Ρέικι, η μόνη
προϋπόθεση είναι η επιθυμία να το μάθεις!

Ένα «Παράξενο» ή «Μυστηριώδες» Θέμα
Η θεραπευτική τέχνη και οι τεχνικές του Ρέικι δεν εί37
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ναι κάτι παράξενο, ούτε υπάρχει κάποιο μυστήριο ή
κάποιο μυστικό. Η ύλη του Δεύτερου και του Τρίτου
Βαθμού του Ρέικι αποκρύπτεται συνήθως ώστε να
υπάρξει μια σταδιακή επιμόρφωση, αφομοίωση και
κατανόηση του υλικού και των δυνατοτήτων του.

Κάτι που θα σε «Τρελάνει» ή θα σε Κάνει να Χάσεις Επαφή με την Πραγματικότητα
Το Ρέικι καθαρίζει την προσωπική μας ενέργεια και
το νου μας και χιλιάδες άτομα αναφέρουν ότι το Ρέικι
τους έχει βοηθήσει σε όλους τους τομείς της ζωής
τους και σε όλα τα προβλήματά τους. Το Ρέικι προάγει ψυχοσωματική αρμονία, ισορροπία και δύναμη.
Σε φέρνει σε πιο αρμονική και πιο γειωμένη επαφή με
την πραγματικότητα, με τη γη και τις καταστάσεις της
καθημερινότητας.

Απλά Μια Μόδα
Όλο και περισσότερος κόσμος μαθαίνει και εφαρμόζει
Ρέικι και το Ρέικι φαίνεται να γίνεται απλά η μόδα της
εποχής μας ανάμεσα σε χιλιάδες άλλες μόδες. Όμως,
καθώς όλο και περισσότερες έρευνες γίνονται και όλο
και περισσότερα βιβλία εκδίδονται, μεγάλα ιδρύματα,
πανεπιστήμια, κλινικές και νοσοκομεία στην Αμερική
το εντάσσουν στο πρόγραμμά τους και αυτό είναι
μόνο η αρχή. Το μέλλον διαφαίνεται όλο και πιο θετικό και φωτεινό. Το Ρέικι γίνεται μόδα (με όλα τα θετικά
και τα αρνητικά που μπορεί μια μόδα να έχει) ώστε
να περάσει επιτέλους σε όλο τον κόσμο και να είναι
προσβάσιμο και διαθέσιμο. Το κάθετι (φιλοσοφία,
λογοτεχνία, τέχνη, καθετί καινούργιο και καινοτόμο)
προτού αποκτήσει τη θέση που του αξίζει περνάει
από διάφορα στάδια, όπως είναι η πρώιμη απόρριψη
του, ο πόλεμος εναντίον του, η γνωστοποίηση του, η
εκλαΐκευση του, η έγκρισή του από τους φορείς και,
τέλος, η ευρεία αποδοχή του και η ανάλογη θέση του
στην ανθρώπινη ζωή.
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Κάτι που Δημιουργήθηκε για να Παραπλανηθούν Αφελείς ή για να Βγάλουν Χρήματα Κάποιοι Επιτήδειοι
Το Ρέικι λειτουργεί! Υπάρχει! Έχει αποτελέσματα! Ωφελεί σώμα και πνεύμα! Ξεκουράζει και αναζωογονεί! Είναι αρχαίο και συγχρόνως νέο. Δεν δημιουργήθηκε με
σκοπιμότητες. Παρόλα αυτά, όπως και σε όλους τους
τομείς, μπορεί να υπάρχουν άτομα στο χώρο που θα
χαρακτηρίζονταν ως «κακοί επαγγελματίες». Αυτό δεν
πρέπει να αποθαρρύνει το άτομο από το να βιώσει
αυτή τη καταπληκτική θεραπευτική δυνατότητα.

Κάτι που Μπορείς να Χαρακτηρίσεις Αρνητικά
Επειδή Γνώρισες έναν Δάσκαλο του Ρέικι που
Δεν Σου Ταιριάζει
Το Ρέικι είναι μια θεραπευτική τέχνη και όπως όλες οι
τέχνες αλλά και τα επαγγέλματα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί από ένα και μόνο άτομο ή εκπρόσωπό του.
Δεν μπορείς να το κρίνεις από τη συμπεριφορά ή τα
πιστεύω ενός θεραπευτή ή δασκάλου. Όπως ακριβώς
δεν μπορείς να κρίνεις το σύνολο της ζωγραφικής
από έναν πίνακα ή από το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά ενός ζωγράφου ή την ιατρική από ένα φάρμακο
ή από έναν ιατρό. Το Ρέικι έχει οφέλη για όλους και τα
άτομα που το εξασκούν δεν θα πρέπει να αποτελούν
εμπόδιο σε αυτό που εμείς μπορούμε να λάβουμε.

Κάτι που Χαρακτηρίζεις Αρνητικά Επειδή Αυτό
σου Είπε Κάποιο Άτομο
Θα πρέπει να το δεις προσωπικά, να το δοκιμάσεις και
να βγάλεις τα δικά σου συμπεράσματα. Το Ρέικι είναι
βιωματική υπόθεση και λειτουργεί διαφορετικά σε καθέναν.

Κάτι Που Μπορείς να Μάθεις από το Βιβλίο ή
από το Ίντερνετ
Χρειάζεται οπωσδήποτε να συμμετέχεις σε κάποιο σε39
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μινάριο Πρώτου Βαθμού ώστε να ανοιχτείς, να συντονιστείς με τη συμπαντική ζωτική ενέργεια και μπορείς
να τη δίνεις με τα χέρια σου.

Κάτι που Πρέπει να το Πιστέψεις Επειδή το Διαβάζεις
Δεν χρειάζεται να πιστέψεις τίποτα, το Ρέικι είναι βιωματικό. Πίστεψε μόνο αυτό που βιώνεις και αυτό για το
οποίο έχεις προσωπική εμπειρία και όχι ό,τι σου λένε
οι άλλοι ή ό,τι διαβάζεις.

Μια Γενική και Αόριστη Θεωρία ή Φιλοσοφία
Όπως είπαμε, το Ρέικι είναι καθαρά βιωματικό και
εμπειρικό, πρέπει να το βιώσεις για να το πιστέψεις!

«Κάτι Πολύ Καλό για να Είναι Αληθινό»
Διότι πολύ απλά ο κόσμος και η ζωή είναι γεμάτη από
«πολύ καλά πράγματα» που είναι πέρα για πέρα αληθινά! Απλά χρειάζεται να τα αναγνωρίσουμε και να τα
εντάξουμε στη ζωή μας. Άλλωστε, με μια διαφορετική
ματιά, το νερό, ο αέρας, το φως, ο ουρανός, η θάλασσα, η φύση και η ζωτική ενέργεια (Ρέικι) είναι πολύ
καλά για να είναι αληθινά!

Κάτι που Δοκιμάζεις μια Φορά και Απορρίπτεις
Επειδή «Δεν Νιώθεις Τίποτα»
Τα περισσότερα άτομα χρειάζονται μια σταδιακή εξοικείωση: τρεις ή τέσσερις συνεδρίες για αρχή είναι
απαραίτητες για να αισθανθεί το άτομο τη ροή και τη
θερμότητα της ενέργειας.

Μια Τεχνική που Θα Θεραπεύσει το Άτομο
Οπωσδήποτε
Οι πρακτικοί του Ρέικι δεν υπόσχονται ποτέ και σε καμία περίπτωση θεραπεία παρά μόνον ολική χαλάρωση. Η χαλάρωση σταδιακά επαναφέρει την εσωτερική
40
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μας αρμονία και ισορροπία και μια νέα αίσθηση ευεξίας, δύναμης και καθαρότητας. Πολλές φορές χρειάζονται αρκετές συνεδρίες για να υπάρξει κάποια βελτίωση. Εάν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας,
το άτομο θα πρέπει να κάνει αλλαγές στον τρόπο στης
ζωής του, να επισκεφτεί τον κατάλληλο ειδικό και να
βρει και άλλες συμπληρωματικές μεθόδους που θα ενδυναμώσουν το σώμα του. Το Ρέικι δρα πάντοτε προληπτικά και συμπληρωματικά.

Κάτι που Κάνεις Μόνο Όταν Είσαι Κουρασμένος, Κακοδιάθετος ή Όταν Έχεις Πονοκέφαλο
Αφού το Ρέικι έχει χιλιάδες εφαρμογές, αρκεί να έχεις
φαντασία! Σημαντικό είναι πως το Ρέικι, σε συνδυασμό με την ιατρική περίθαλψη και παρακολούθηση,
βοηθά το άτομο να ανταπεξέλθει σε πολύ σοβαρές
ασθένειες. Έρευνες δείχνουν ότι το Ρέικι βοηθά το
ανοσοποιητικό σύστημα, ενισχύει την αποτοξίνωση
του οργανισμού, την ψυχική διάθεση, την ποιότητα
του ύπνου και πως μειώνει τις ισχυρές παρενέργειες
από τα φάρμακα, τα χημικά και τις ακτινοβολίες. Το Ρέικι βοηθά σε σοβαρές καταστάσεις και παράλληλα λειτουργεί θετικά και σε καθημερινά προβλήματα όπως
είναι η κούραση, η κακή διάθεση, οι πονοκέφαλοι, οι
ημικρανίες, το στρες και το άγχος. Εφαρμόζοντάς το
καθημερινά λειτουργεί σε περισσότερα επίπεδα και
προληπτικά.

Μια Ικανότητα που τη Χάνεις, Εάν Δεν Την Εξασκήσεις
Παρόλο που η ικανότητα να δίνουμε Ρέικι καλυτερεύει
με τη συχνή εξάσκηση του, η ικανότητα αυτή δεν χάνεται ποτέ, αν εμείς τελικά δεν το εξασκήσουμε. Μπορούμε να κάνουμε Ρέικι στον εαυτό μας και στους άλλους ακόμα και εάν έχουν περάσει πολλά χρόνια από
τότε που το μάθαμε.
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Ένα Σύστημα με Αυστηρούς Κανόνες και «Πρέπει»
Το Ρέικι είναι τελείως ελεύθερο και το μόνο που συνιστούν οι δάσκαλοι του είναι εξάσκηση. Δεν υπάρχουν
απαγορεύσεις και αυστηροί κανόνες.

Κάτι που Θα Πρέπει Οπωσδήποτε Όλοι να Κάνουν
Το Ρέικι μπορεί απλά να μην ταιριάζει σε όλους και
κάποιο άτομο μπορεί να μην είναι έτοιμο ή ανοιχτό
σε κάποια δεδομένη φάση της ζωής του. Το Ρέικι είναι
απλά «εκεί» και όποιος θέλει το γνωρίζει τη στιγμή που
το επιθυμεί.

Αυθυποβολή
Καθώς όλο και περισσότερα άτομα που δεν πίστευαν
στο Ρέικι ή ήταν επιφυλακτικά επιβεβαιώνουν πως είδαν θεαματικά αποτελέσματα στην ολική κατάσταση
τους ή ότι βίωσαν τη θερμότητα και τη ροή της ζωτικής ενέργειας και αισθάνθηκαν βαθιά ψυχοσωματική χαλάρωση και αρμονία. Οι επιστημονικές έρευνες
δείχνουν ότι το Ρέικι δεν είναι ένα απλό ψυχολογικό
φαινόμενο ή φαινόμενο αυθυποβολής.

Κάτι που Απορρίπτει η Σύγχρονη Επιστήμη
Καθώς γίνονται συνεχώς έρευνες για τα αποτελέσματα
του Ρέικι σε όλες τις ασθένειες. Τα αποτελέσματα είναι
ενθαρρυντικά.

Κάτι που Έρχεται Αντίθετο με την Επιστημονική
Θεώρηση του Κόσμου
Σύμφωνα με τις τελευταίες κβαντικές θεωρίες της επιστήμης η ύλη, ο κόσμος και ολόκληρη η πραγματικότητα είναι ενέργεια, δονήσεις και κύματα.

Υποκατάστατο
Της ιατρικής και ψυχολογικής διάγνωσης και θεραπεί42
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ας αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά με αυτές με θαυμαστά αποτελέσματα.

Η Λύση για Όλα τα Προβλήματα
«Παν Μέτρον Άριστον»! Για κάθε πρόβλημα υπάρχει
η λύση του και υπάρχουν αμέτρητα άλλα πράγματα
στη ζωή εκτός από το Ρέικι. Το Ρέικι όμως πολύ συχνά αποδεικνύεται μια αγνή και καθαρή βάση για την
υπόλοιπη ζωή μας - για όλα. Κρατώντας το σώμα, την
ενέργεια και το νου μας σε καθαρότητα και ισορροπία
μπορούμε ευκολότερα να βρούμε τις λύσεις στα θέματα που μας απασχολούν. Είναι σημαντικό πως στη
ζωή μας χρειάζεται να χρησιμοποιούμε ολόκληρο το
δυναμικό της ευφυΐας μας και όλα τα εργαλεία που
έχουμε στα χέρια μας.
Ελπίζω πως το παραπάνω κείμενο έλυσε κάποιες από
τις απορίες και σας έδωσε τροφή για σκέψη και επιθυμία για εμπειρία! Εύχομαι τα θεραπευτικά δώρα του
Ρέικι και η ευτυχία να σας γεμίσουν με αγάπη, φως και
ζωή. Για εμένα, όπως και για αμέτρητα άλλα άτομα, το
Ρέικι δεν είναι απλά η μετάφραση της «συμπαντικής
ζωτικής ενέργειας» από τα ιαπωνικά, αλλά το Δώρο
της Ζωής, το μεγαλύτερο δώρο που έκανα στον εαυτό μου!
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Τα 49 Βασικά Χαρακτηριστικά του Ρέικι
Όλα Όσα Πρέπει να Γνωρίζετε για την πιο Εκπληκτική και Υπέροχη Ενέργεια στον Κόσμο!
Σας καλωσορίζω στον εκπληκτικό και υπέροχο κόσμο του Ρέικι, της Ζωτικής Ενέργειας - της πιο διαδεδομένης ενεργειακής «θεραπείας» στον κόσμο
- και σας παρουσιάζω 49 κλειδιά ώστε να το γευτείτε (έστω και θεωρητικά) και να το κατανοήσετε
λίγο περισσότερο, με την ελπίδα πως και εσείς θα
το κάνετε δώρο στον εαυτό σας και στα αγαπημένα
σας άτομα - προφέροντας έτσι μια μέθοδο ευεξίας
και αυτογνωσίας που μόνο καλό επιφέρει!
44
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Τα 49 Βασικά Χαρακτηριστικά του Ρέικι

Η Ζωτική Ενέργεια
«Ρέι» στα ιαπωνικά σημαίνει «πνευματικό - συμπαντικό» ενώ «Κι» είναι «η ζωτική ενέργεια, η ζωτικότητα».
Επομένως, «Ρέικι» στα ιαπωνικά σημαίνει «συμπαντική
ζωτική ενέργεια», δηλαδή, ενέργεια που δίνει ζωή και
βρίσκεται άφθονη στο σύμπαν - τη φύση.

Άγγιγμα
Το Ρέικι γίνεται κυρίως με το άγγιγμα των χεριών πάνω
στο σώμα, ώστε να μεταδοθεί καθαρή και ωφέλιμη
ζωτική ενέργεια και να οδηγήσει σε χαλάρωση και αρμονία το σώμα, το νου και το πνεύμα. Το άτομο που
«δίνει» Ρέικι είτε στον εαυτό του (αυτοθεραπεία) είτε
σε κάποιο άλλο άτομο (αλλοθεραπεία) τοποθετεί τα
χέρια του σε συγκεκριμένες θέσεις καλύπτοντας όλο
το σώμα και τα κύρια όργανα από το κεφάλι έως τα
πέλματα.

Συνεδρία
Σε μια συνεδρία ή «θεραπεία» Ρέικι, το άτομο που λαμβάνει Ρέικι ξαπλώνει αναπαυτικά και το άτομο που «δίνει» Ρέικι τοποθετεί τα χέρια του πάνω στο σώμα του
ατόμου που δέχεται. Τα τοποθετεί σε διάφορα σημεία
και τα αφήνει ήρεμα σε κάθε θέση για αρκετά λεπτά
επιφέροντας μεγάλη χαλάρωση και αρμονία. Η συνεδρία γίνεται πάντοτε πάνω από τα ρούχα, πιθανά υπό
τους ήχους χαλαρωτικής μουσικής, και μπορεί να διαρκέσει από 40 λεπτά έως μιάμιση ώρα.

Σεμινάρια
Το Ρέικι μπορείς να το διδαχθείς μόνο μέσα από συγκεκριμένα σεμινάρια, καθώς περιλαμβάνει μυήσεις
ή συντονισμούς - κατά τους οποίους το άτομο συν45
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δέεται με την άφθονη και καθαρή συμπαντική ζωτική
ενέργεια - και τους οποίους μόνο ένας κατάλληλα εκπαιδευμένος (και - επίσης - μυημένος) δάσκαλος του
Ρέικι μπορεί να μεταδώσει. Το Ρέικι δεν μπορείς να το
μάθεις από βιβλία ή από το ίντερνετ. Παρόλα αυτά
μπορείς να ενημερωθείς θεωρητικά για αυτό.

Αποτελεσματικότητα
Η ζωτική ενέργεια έχει τη δική της ευφυΐα και ρέει στο
σώμα όπου χρειάζεται, επιτελώντας ό,τι έχει περισσότερη ανάγκη το άτομο. Μια συνεδρία Ρέικι είναι άκρως
χαλαρωτική. Προφέρει γαλήνη και ξεκούραση. Αποτοξινώνει και καθαρίζει από αρνητικά συναισθήματα και
σκέψεις. Ξεμπλοκάρει το σώμα και βοηθά το άτομο να
έλθει σε αρμονία και ισορροπία σε όλα τα επίπεδα.
Επιπλέον, το Ρέικι δίνει πνευματική και νοητική διαύγεια, ηρεμία και αίσθηση ασφάλειας και προστασίας.
Συχνά, το Ρέικι μειώνει ή εξαφανίζει τον πόνο και έχει
βοηθήσει αμέτρητα άτομα να ξεπεράσουν από έναν
απλό πονοκέφαλο ή ημικρανία έως χρονικές περιόδους θλίψης, φοβίες και ψυχολογικά θέματα αλλά και
δύσκολες καταστάσεις και σωματικές ασθένειες. Παρόλα αυτά, το Ρέικι δεν υπόσχεται σε καμία περίπτωση
κανενός είδους θεραπείας και κάθε άτομο θα πρέπει
να επισκεφτεί κάποιον κατάλληλο ιατρό για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας.

Τρεις Βαθμοί
Στην εκπαίδευση του Ρέικι υπάρχουν τρία επίπεδα εκμάθησης, οι τρεις «βαθμοί»: ο πρώτος, ο δεύτερος και
ο τρίτος βαθμός Ρέικι. Ο πρώτος βαθμός διδάσκεται
σε ένα διήμερο συνήθως και θα πρέπει να μεσολαβήσει αρκετός χρόνος μέχρι το δεύτερο βαθμό (επίσης
σε ένα διήμερο), τουλάχιστον δύο με τρεις μήνες, και
πολύ περισσότερο μέχρι τον τρίτο βαθμό, τουλάχιστον έξι με οκτώ μήνες από το δεύτερο. Σημαντικό
46
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είναι να σημειωθεί πως κάθε βαθμός είναι αυτοτελής
και πλήρης και το άτομο δεν «χρειάζεται» να προχωρήσει στον ανώτερο βαθμό. Όλα τα βασικά στοιχεία και
τα «εργαλεία» της «θεραπείας» του Ρέικι (πώς κάνουμε
Ρέικι στον εαυτό μας και σε άλλους) διδάσκονται ήδη
από τον πρώτο βαθμό.

Ιαπωνία
Το χαλαρωτικό, αναζωογονητικό και θεραπευτικό
άγγιγμα της ζωτικής, άυλης, αόρατης ή πνευματικής
ενέργειας, παρόλο που είναι ουσιαστικά πανανθρώπινο, διαχρονικό και υπερβαίνει συγκεκριμένες παραδόσεις, ως σύστημα «Ρέικι» προήλθε από την Ιαπωνία
στις αρχές του 20ου αιώνα και ως τα τέλη του 20ου
αιώνα εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο, σε κάθε
χώρα και πόλη.

Μύηση, Συντονισμός
Την ικανότητα να δίνουμε Ρέικι τη λαμβάνουμε μέσω
ειδικών συντονισμών, οι οποίοι ονομάζονται επίσης
«μυήσεις» ή «ενδυναμώσεις» ή «εναρμονίσεις». Είναι μια
πολύ όμορφη διαδικασία κατά την οποία ο δάσκαλος
ανοίγει τα κανάλια της θεραπευτικής ροής μέσα στο
σώμα και το ενεργειακό σύστημα του μαθητή. Κάθε
βαθμός (επίπεδο) Ρέικι περιλαμβάνει αυτούς τους
ενεργειακούς συντονισμούς, ώστε να ανοιχτούμε, να
ενδυναμώσουμε και να εξυψωθούμε - σταδιακά, συνειδητά και αρμονικά.

Μυητική Γραμμή (Γενεαλογία)
Το σύστημα του Ρέικι περνάει σε κάποιο άτομο μόνο
από κάποιο άλλο άτομο που είναι ήδη στο επίπεδο
του δασκάλου (τρίτος βαθμός) και έχει λάβει την πλήρη εκπαίδευση και μύηση από έναν άλλο δάσκαλο και
αυτός με τη σειρά του από έναν άλλο δάσκαλο κοκ.
Αυτό ονομάζεται «μυητική γραμμή» και η γενεαλογία
του ατόμου είναι η διαδοχική σειρά όλων των δασκά47
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λων, από το δάσκαλό του έως - πίσω - τον πρώτο
δάσκαλο Ρέικι, τον Μικάο Ουσούι.

Εσωτερικότητα
Το Ρέικι αποτελεί μια εσωτερική τέχνη και επιστήμη:
μια πνευματική τέχνη και επιστήμη και μια θεραπευτική
τέχνη και επιστήμη. Μας καλεί να στραφούμε εντός
μας, στην πηγή της αγάπης, της ζωής, της σοφίας και
της δύναμης που υπάρχει μέσα σε κάθε άνθρωπο. Το
Ρέικι οδηγεί σε αυτοανάλυση, αποδοχή και κατανόηση, αυτογνωσία και αυτοπραγμάτωση.

Μυστικότητα
Παραδοσιακά, μεγάλη μυστικότητα υπήρχε γύρω από
τους τρεις βαθμούς του Ρέικι. Τα σύμβολα του δεύτερου και του τρίτου βαθμού, καθώς και τεχνικές και άλλες διαδικασίες, δεν αποκαλύπτονταν στο ευρύ κοινό
ή σε μαθητές του πρώτου βαθμού. Αυτό γινόταν για
να προσδοθεί σεβασμός και τιμή και ισχύει ακόμα και
σήμερα, αν και έχουν υπάρξει βιβλία που περιλαμβάνουν όλο το υλικό των τριών βαθμών (σύμβολα, διαδικασίες, τεχνικές, διαλογισμούς, μυήσεις, διδασκαλία
κα.) χωρίς αυτό να έχει παρόλαυτά στερήσει κάτι από
την αξία και τη σημαντικότητα του Ρέικι ή το ενδιαφέρον και την προσμονή των μαθητών.

Ιαπωνικές Τεχνικές
Πρόκειται για τεχνικές αυτοθεραπείας, αλλοθεραπείας
και διαλογισμού που δόθηκαν από τον Μικάο Ουσούι
ή από τον κυριότερο μαθητή του, τον Τσουζίρο Χαγιάσι, και οι οποίες είναι απλές αλλά πολύ αποτελεσματικές. Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι το Γκασό
(τα χέρια σε θέση προσευχής πριν ή στο τελείωμα
κάθε τεχνικής) και η συγκέντρωση στο Ταντεν (ή «ταντιεν», ενεργειακό κέντρο δύναμης χαμηλά στην κοι48
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λιά). Έγιναν γνωστές στα τέλη της δεκαετίας του 1990
και διδάσκονται από τους περισσότερους δασκάλους
στους τρεις βαθμούς.

Δυτικές Τεχνικές
Πρόκειται για τεχνικές αυτοθεραπείας, αλλοθεραπείας
και διαλογισμού που δόθηκαν από τη σημαντικότερη
δασκάλα Ρέικι στο Δυτικό Κόσμο, την Χαβάγιο Τακάτα. Είναι προσαρμογές ή παραλλαγές ή αυτούσιες οι
Ιαπωνικές Τεχνικές του Ουσούι και του Χαγιάσι. Επίσης, έχουν προστεθεί πολυάριθμες και πολύ ενδιαφέρουσες άλλες τεχνικές από άλλους δυτικούς δασκάλους Ρέικι, επηρεασμένες από τη Νέα Εποχή και άλλες
πνευματικές μεθόδους ή άλλα ολιστικά θεραπευτικά
συστήματα. Για παράδειγμα: Ρέικι με Κρυστάλλους,
Ρέικι και Επικλήσεις ή Θετικές Δηλώσεις, Ρέικι και Χρώματα, Ρέικι και Οραματισμός, Ρέικι και Μασάζ, Ρέικι και
Τσάκρας, Ρέικι με επιπλέον σύμβολα κ.α.

Σύμβολα
Στα ανώτερα επίπεδα του Ρέικι, συγκεκριμένα στο δεύτερο και τον τρίτο βαθμό Ρέικι, χρησιμοποιούμε ειδικά
ενεργειακά σύμβολα ώστε να εστιάσουμε τη θεραπευτική ζωτική ενέργεια και το νου μας / την πρόθεσή
μας (π.χ. για να καθαρίσουμε συναισθηματικές ενέργειες, να στείλουμε Ρέικι από μακριά σε κάποιο άτομο κα). Υπάρχουν συνολικά τέσσερα σύμβολα Ρέικι,
που χρησιμοποιούνται μόνο στο Ρέικι, τρία δίνονται
στο δεύτερο βαθμό και το τέταρτο (μάστερ σύμβολο) δίνεται στον τρίτο βαθμό. Οι μυήσεις αφυπνίζουν
και ενεργοποιούν τα σύμβολα, τα οποία χωρίς αυτές
δεν έχουν ιδιαίτερη δυναμική ή χρησιμότητα. Νεότερα συστήματα Ρέικι και άλλα ενεργειακά συστήματα
έχουν προσθέσει και άλλα σύμβολα με περισσότερες
χρήσεις και ακόμη πιο συγκεκριμένες λειτουργίες.
49
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Πρώτος Βαθμός
Το πρώτο επίπεδο εκμάθησης του Ρέικι είναι ανοιχτό
σε όλους και δεν χρειάζεται καμία ιδιαίτερη προετοιμασία ή γνώση. Ακόμη και παιδιά μπορούν να το παρακολουθήσουν! Στον πρώτο βαθμό το άτομο λαμβάνει όλα τα βασικά για το Ρέικι (τί είναι, την ιστορία του,
πώς μπορεί να το χρησιμοποιήσει, τα οφέλη του κλπ),
τη μύηση του πρώτου βαθμού (τέσσερις συντονισμοί
με τη συμπαντική ενέργεια) και μαθαίνει να κάνει αυτοθεραπεία (Ρέικι στον εαυτό του) και αλλοθεραπεία
(Ρέικι σε άλλους) τοποθετώντας τα χέρια πάνω σε σημεία του σώματος και μεταδίδοντας την καθαρή και
ωφέλιμη ζωτική ενέργεια. Ο πρώτος βαθμός μπορεί
επίσης να περιλαμβάνει επιπλέον τεχνικές, διαλογισμούς, καθαρισμό της αύρας και πιθανά να παρέχονται σημειώσεις, κάποιο βιβλίο ή και πιστοποιητικό
παρακολούθησης (δίπλωμα).

Μικάο Ουσούι
Ο Μικάο Ουσούι είναι ο πρώτος δάσκαλος του Ρέικι.
Το ανακάλυψε το Μάιο του 1922 μετά από μια περίοδο 21 ημερών νηστείας και διαλογισμού στο ιερό
βουνό Κουράμα έξω από το Κιότο της Ιαπωνίας, όταν,
σε μια υπερβατική πνευματική εμπειρία, συνδέθηκε με
την παγκόσμια ζωτική ενέργεια, «ένα μεγάλο φως», και
κατανόησε πώς να το μεταδίδει με το άγγιγμα.

Οι Μεγάλοι Δάσκαλοι
Οι τρεις μεγάλοι δάσκαλοι του Ρέικι είναι ο Μικάο Ουσούι, που το ανακάλυψε και το πρωτοδίδαξε σε αυτή
τη μορφή, ο Τσουζίρο Χαγιάσι, ο πιο κοντινός και
δραστήριος μαθητής του Ουσούι, που το συστηματικοποίησε και το έκανε δημοφιλές (ανοίγοντας μια διάσημη κλινική Ρέικι στο Τόκυο) και η Χαβάγιο Τακάτα,
μαθήτρια του Χαγιάσι, που ζούσε στη Χαβάη και το
«μετέφερε» στη Δύση και στις ΗΠΑ και, επομένως, σε
ολόκληρο τον κόσμο.
50
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Θέσεις Χεριών στο Σώμα
Όταν κάνουμε Ρέικι σε κάποιον τοποθετούμε τις παλάμες μας σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος (πάνω
από τα ρούχα) και τα αφήνουμε σε κάθε θέση μερικά
λεπτά ώστε το άτομο να λάβει την ενέργεια που χρειάζεται. Τις θέσεις αυτές τις μαθαίνουμε και τις εξασκούμε στον Πρώτο Βαθμό.

Κανόνες
Το Ρέικι δεν έχει ιδιαίτερους κανόνες. Αν και παρέχει
συμβουλές, δίνει απόλυτη ελευθερία και μπορεί να
προσαρμοστεί στη φιλοσοφία και τον τρόπο ζωής
κάθε ατόμου.

Αυτοθεραπεία
Το μεγαλύτερο ίσως προτέρημα του Ρέικι είναι η δυνατότητα της αυτοθεραπείας. Μετά τον πρώτο βαθμό
κάθε άτομο μπορεί να δώσει ενέργεια στον εαυτό του,
να χαλαρώσει και να αναζωογονηθεί, απλά με το άγγιγμά του!

Θεραπεία σε Άλλους
Αν και το Ρέικι δεν μπορεί να υποσχεθεί θεραπεία κανενός είδους (και το άτομο θα πρέπει να απευθύνεται
πάντοτε σε κάποιον ειδικό ιατρό για οποιοδήποτε πρόβλημα), μετά τον πρώτο βαθμό μπορούμε να προφέρουμε χαλαρωτικές συνεδρίες στους φίλους μας, την
οικογένεια μας και τα αγαπημένα μας άτομα, με πολλά
οφέλη σε σώμα, νου και πνεύμα!

Οι Πέντε Αρχές του Ρέικι
Οι Πέντε Αρχές του Ρέικι για καθημερινή ευτυχία, δόθηκαν από τον Μικάο Ουσούι για την ίαση της ψυχής
και του σώματος. Αυτές είναι οι εξής (οι οποίες υπάρχουν και σε αρκετές παραλλαγές και μεταφράσεις):
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Μόνο για σήμερα
Δεν ανησυχώ
Δεν θυμώνω
Εργάζομαι με τιμιότητα
Σέβομαι όλους τους ανθρώπους
Ευγνωμονώ κάθε έμβιο ον.

Δεύτερος Βαθμός
Όπως και ο πρώτος βαθμός, ο δεύτερος βαθμός Ρέικι
γίνεται συνήθως σε ένα διήμερο και αφού έχει προηγηθεί αρκετή αυτοθεραπεία και προσωπική εργασία
του ατόμου. Περιλαμβάνει επιπλέον ενεργειακούς
συντονισμούς, τρία ενεργειακά σύμβολα, τις χρήσεις
τους και εξάσκηση σε αυτά και προχωρημένες ενεργειακές τεχνικές όπως: Ρέικι από απόσταση, Ρέικι σε
στόχους, θεραπεία των τσάκρας, Ρέικι στο παρελθόν
και στο μέλλον, θεραπεία του υποσυνειδήτου, καθαρισμό του χώρου, ενεργειακή ενδυνάμωση, συναισθηματική και νοητική κάθαρση και χαλάρωση, άνοιγμα
της διαίσθησης κ.λπ.

Θεραπεία Εξ’ Αποστάσεως
Ενεργειακή τεχνική που μαθαίνουμε και εξασκούμε
στο Δεύτερο Βαθμό Ρέικι κατά την οποία στέλνουμε
ζωτική ενέργεια σε κάποιον από μακριά (αφού έχουμε
πρώτα πάρει την άδειά του).

Θεραπεία Καταστάσεων
Τεχνική που μαθαίνουμε και εξασκούμε στο Δεύτερο
Βαθμό Ρέικι κατά την οποία στέλνουμε ζωτική ενέργεια σε κάποια κατάσταση ώστε αυτή να καθαρίσει
ενεργειακά και να ξεμπλοκάρει και να εμπλουτιστεί με
την καθαρή ενέργεια του φωτός, της αρμονίας, της
γαλήνης, της χαράς και της αγάπης.

Ρέικι σε Στόχους
Αποστολή ζωτικής ενέργειας σε στόχους μας, ώστε να
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ξεκαθαρίσουν και να φωτιστούν, τεχνική που μαθαίνουμε και εξασκούμε στο Δεύτερο Βαθμό Ρέικι.

Ρέικι σε Παρελθόν / Μέλλον
Στο Δεύτερο Βαθμό Ρέικι μαθαίνουμε επίσης να στέλνουμε θεραπευτική ενέργεια στο παρελθόν και στο
μέλλον, μια πολύ ενδιαφέρουσα τεχνική που υπερβαίνει το χρόνο και έχει ποικίλα οφέλη και στόχους.

Πλανητική Θεραπεία
Αποστολή ζωτικής ενέργειας και θεραπείας στη Γη, για
παγκόσμια θέματα ώστε να προωθήσουμε την κάθαρση και την εξισορρόπηση του πλανήτη, καθώς και την
ειρήνη, τη ενότητα και τη συνολική πρόοδο. Μια εστιασμένη ενεργειακή τεχνική του δευτέρου βαθμού. .

Τρίτος Βαθμός
Το άτομο μπορεί να προχωρήσει στον τρίτο και ανώτατο βαθμό Ρέικι αφότου έχει κάνει αρκετή προσωπική εργασία και θεραπεία και εφόσον έχει εξασκήσει
τις τεχνικές του πρώτου και του δεύτερου βαθμού για
αρκετούς μήνες (τουλάχιστον 6-8 μήνες μετά την εκπαίδευση του δεύτερου βαθμού). Ο τρίτος βαθμός
περιλαμβάνει επιπλέον συντονισμό, ένα επιπλέον
σύμβολο (το μάστερ σύμβολο με πιθανές παραλλαγές
του) και πιο εντατική εκπαίδευση με διαλογισμούς και
τεχνικές (δυτικές ή και ιαπωνικές, καθώς και πιο σύγχρονες). Συχνά, ο τρίτος βαθμός χωρίζεται σε δύο
μέρη: το Ρέικι 3Α (επίπεδο μάστερ) και το Ρέικι 3Β (επίπεδο Δασκάλου).

Αγάπη
Το Ρέικι είναι αγάπη στην πράξη, η θεραπευτική δύναμη της αγάπης. Η αγάπη στην καρδιά, το πνεύμα
και το σώμα! Το Ρέικι καλλιεργεί την αγάπη, αγάπη για
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τους άλλους (προσφορά θεραπείας και στήριξης) και
αγάπη για τον εαυτό (αυτοθεραπεία και φροντίδα και
αγάπη για το σώμα).

Γαλήνη
Το Ρέικι είναι τεχνική χαλάρωσης, ηρεμίας και γαλήνης! Οι συνεδρίες του χαλαρώνουν βαθύτατα και επιφέρουν όλα τα οφέλη της γαλήνης - συναισθηματική
και νοητική διαύγεια και αρμονία!

Αρμονία & Ισορροπία
Το Ρέικι επαναφέρει τη φυσική / πρωταρχική αρμονία
και ισορροπία σε ολόκληρο το «είναι» μας: σε σώμα,
νου και ψυχή - πνεύμα.

Διαλογισμός
Το Ρέικι μοιάζει με διαλογισμό, διαλογισμό σε πράξη,
διαλογισμό θεραπείας, καθώς το παρατεταμένο γαλήνιο άγγιγμα των χεριών πάνω στο σώμα φέρνει σε βαθιά διαλογιστική κατάσταση χαλάρωσης, εξαγνίζοντας
και εξισορροπώντας το είναι μας. Επιπλέον, υπάρχουν
τεχνικές διαλογισμού, χαλάρωσης, αναπνοών ή οραματισμοί που μπορεί να διδαχθούν στους τρεις βαθμούς εκπαίδευσης. Ο διαλογισμός συνδυάζεται τέλεια
με το Ρέικι και το Ρέικι με το διαλογισμό!

Θετική Σκέψη
Το Ρέικι προωθεί τη θετικότητα σε όλα τα επίπεδα, την
ίδια τη Ζωή, και, επομένως, τη θετικότητα στη σκέψη
και το λόγο. Κάνοντας Ρέικι στον εαυτό μας μαθαίνουμε να σκεφτόμαστε θετικά, και σκεπτόμενοι θετικά γινόμαστε καλύτεροι θεραπευτές του εαυτού μας, των
άλλων και της γης.

Ενεργειακό Σώμα, Αύρα & Τσάκρας
Το Ρέικι δρα στο ενεργειακό σώμα, το ενεργειακό περίβλημα του φυσικού σώματος, στην αύρα (ενεργει54
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ακή ασπίδα μας) και τα τσάκρας (ενεργειακά κέντρα
δύναμης του ενεργειακού σώματος), καθαρίζοντάς
τα, φορτίζοντάς τα με ζωτικότητα και ενεργοποιώντας
τα, επιφέροντας αλλαγές και βελτίωση σε κάθε πλευρά του εαυτού και, επομένως, σε κάθε τομέα της ζωής
μας.

Τρόπος Ζωής
Το Ρέικι βελτιώνει τον τρόπο ζωής μας: γινόμαστε πιο
υπεύθυνοι, πιο γαλήνιοι, πιο θετικοί και μπορούμε
να προσφέρουμε περισσότερη στήριξη και θεραπεία
τόσο σε εμάς όσο και στους γύρω μας. Το Ρέικι οδηγεί
σε έναν πιο απλό, πιο φυσικό, πιο όμορφο, και, εντέλει, πιο ευτυχισμένο τρόπο ζωής.

Απλότητα
Το Ρέικι είναι τόσο απλό όσο και ένα απαλό και γαλήνιο άγγιγμα!

Φυσικότητα
Το Ρέικι είναι απόλυτα φυσικό. Χρησιμοποιεί μόνο το
φυσικό άγγιγμα των χεριών και τίποτα άλλο!

Παγκόσμιο και Πανανθρώπινο και Διαχρονικό
Το Ρέικι αποτελεί μια τεχνική παγκόσμιας, πανανθρώπινης και διαχρονικής εμβέλειας.

Ανοιχτό για Όλους
Το Ρέικι είναι ανοιχτό σε όλους: όλοι μπορούν εύκολα και γρήγορα να το μάθουν και να το εφαρμόσουν
καθημερινά, συχνά με εκπληκτικά αποτελέσματα στον
εαυτό τους και στους άλλους.

Καθαρισμός και Κάθαρση
Το Ρέικι, τόσο η συνεδρία όσο και τα σεμινάρια, επιφέρει ήπιο ψυχοσωματικό καθαρισμό. Κάθαρση και
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εξαγνισμό του είναι μας σε όλα τα επίπεδα (σώμα,
συναισθήματα, νου και πνεύμα). Στη μεταβατική αυτή
περίοδο συνιστούμε καθημερινή αυτοθεραπεία.

Θετικότητα
Το Ρέικι είναι απόλυτα θετικό. Δεν έχει τίποτα κρυφό,
τίποτα παράξενο και προάγει μόνο τη ζωή, την ευεξία
και τη ζωτικότητα.

Πνευματικότητα
Εκτός από την κατάσταση αρμονίας και ευεξίας που
προσφέρει, το Ρέικι μας «ανοίγει»: ανοίγει, εξαγνίζει
και διευρύνει την καρδιά μας, το νου μας, το πνεύμα
μας, τα μάτια μας. Βλέπουμε περισσότερα, βλέπουμε
ψηλότερα και πιο μακριά από ότι πριν, κατανοούμε,
αντιλαμβανόμαστε, συνειδητοποιούμε. Ευαισθητοποιούμαστε. Ξυπνάμε. Αφυπνιζόμαστε. Το Ρέικι προωθεί
την πνευματική φύση του ατόμου, την πνευματικότητά του, όποια και αν είναι αυτή.

Συμπληρωματικό & Συνδυαστικό με Άλλες Μεθόδους
Το Ρέικι δεν αντικαθιστά την ψυχολογική και ιατρική
διάγνωση και θεραπεία ούτε παρεμβαίνει με κανέναν τρόπο. Είναι ήπιο, ασφαλές και συμπληρωματικό.
Μπορεί να συνδυαστεί με κάθε άλλη μέθοδο και θεραπεία, κλασική και εναλλακτική.

Αγνό και Ουδέτερο: Συνδυάζεται με κάθε Θρησκεία, Φιλοσοφία και Μονοπάτι Αναζήτησης
Το Ρέικι ως διδασκαλία δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο
σύστημα πνευματικών ή θρησκευτικών ή ιδεολογικών
πεποιθήσεων. Ξεκινά με το άγγιγμα των χεριών πάνω
στο σώμα, τη γαλήνη και την αγάπη και τη θεραπεία
που αυτό επιφέρει, και σε αυτό το σημείο επιστρέφει
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πάντοτε. Το Ρέικι δεν είναι ούτε έχει καμία άμεση σχέση με κάποια θρησκεία. Άτομα όλων των θρησκευτικών πιστεύω και των φιλοσοφικών και πνευματικών
ρευμάτων, από χριστιανούς, εβραίους μουσουλμάνους, ινδουιστές και βουδιστές μέχρι άθεους, αγνωστικιστές και πανθεϊστές, εξασκούν Ρέικι στον εαυτό
τους και σε άλλους με θαυμαστά οφέλη. Το Ρέικι είναι
Τεχνική Θεραπείας, Αγάπης και Γαλήνης μέσω του
απλού και φυσικού αγγίγματος των χεριών και αυτό
δεν έρχεται σε αντίθεση με καμία θρησκεία ή άλλο
πνευματικό σύστημα.

Βιωματικό
Είναι αρκετά δύσκολο να μεταδόσεις το «τί είναι το
Ρέικι». Πρέπει να το βιώσεις για να το λάβεις και να το
λάβεις για να πιστέψεις πως υπάρχει! Πώς μπορείς να
περιγράψεις σε κάποιον το κολύμπι στη θάλασσα, εάν
δεν το βιώσει από μόνος του; Αυτό που έλκει τους
ανθρώπους στο Ρέικι είναι το ότι δεν είναι θεωρητικό,
ή απλά «μια όμορφη φιλοσοφία», αλλά κάτι 100% βιωματικό και άμεσο, πρακτικό και αποτελεσματικό.

Ευθύνη του Εαυτού
Το Ρέικι μας προτείνει καθημερινή αυτοθεραπεία με
αποτέλεσμα να αναλαμβάνουμε εμείς οι ίδιοι τη στήριξη, την κάθαρση, την ενδυνάμωση και την εξισορρόπηση του εαυτού μας και, επομένως, ολόκληρης
της ζωής μας. Το Ρέικι δίνει επίγνωση και συνειδητότητα και, συνεπώς, υπευθυνότητα.

21 Μέρες
Μετά τον πρώτο βαθμό ο δάσκαλος προτείνει στο μαθητή να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα 21 ημερών αυτοθεραπείας (Ρέικι στον εαυτό του) ώστε να καθαρίσει
ενεργειακά, να γεμίσει ζωτικότητα και θετικότητα και
να έρθει σε ισορροπία και αρμονία ολικά. Το ίδιο γίνε57
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ται μετά το δεύτερο και μετά τον τρίτο βαθμό. Επίσης,
σε άτομα με σοβαρά προβλήματα και μπλοκαρίσματα προτείνονται 21 συνεδρίες «θεραπείες» Ρέικι με
κάποιον πρακτικό (άτομο που έχει δεύτερο βαθμό) ή
δάσκαλο Ρέικι (άτομο με τρίτο βαθμό).

Νέα Συστήματα
Μετά τη δεκαετία του ‘80 νέα συστήματα Ρέικι δημιουργήθηκαν, συνήθως από χαρισματικούς ή εμπνευσμένους δασκάλους, κυρίως μέσω πνευματικής καθοδήγησης. Τα περισσότερα συστήματα αποτελούν
εκπαίδευση σε πιο συγκεκριμένες ή «ανώτερες» (πιο
λεπτοφυείς) ενέργειες και αφορούν άτομα που έχουν
δεύτερο ή τρίτο βαθμό Ρέικι ενώ άλλα δεν ονομάζονται «Ρέικι» και δεν περιλαμβάνονται καν στο Ρέικι παρόλο που έχουν πολλά κοινά στοιχεία (όπως σύμβολα, μυήσεις, θέσεις των χεριών στο σώμα, ενεργειακές
τεχνικές κ.α.). Αποτελούν συνήθως διεύρυνση του Ρέικι, μετεκπαίδευση και εμβάθυνση στο Ρέικι ή απλά μια
άλλη «οπτική». Τα γνωστότερα από τα Νέα Συστήματα
είναι τα εξής: Καρούνα Ρέικι®, Λαϊτάριαν ΡέικιTM, Αγγελικό Ρέικι, Αρχαγγελικό Ρέικι, Ρέικι Ανώτερου Εαυτού,
Ντασάν Ρέικι, Κουνταλίνι Ρέικι, Σαμπάλλα Ρέικι, Μερλάϊτ Ρέικι, Διαμαντένιο Ρέικι, Ρέικι Ανάληψης, Τέρα-Μαι
Ρέικι, Σεκέμ Ρέικι, Ακτινοβόλος Τεχνική κ.α.
Είναι στην ευχέρεια κάθε άτομου εάν θα επιλέξει να λάβει και να εκπαιδευτεί σε κάποιο από αυτά, κινούμενος
πάντοτε από την εσωτερική αναζήτηση και καθοδήγηση. Στην πλειοψηφία τους, αυτά τα Νέα Συστήματα είναι πολύ ενδιαφέροντα, θετικά και όμορφα και δίνουν
χρήσιμες πληροφορίες, τεχνικές, διαλογισμούς όπως
και πολύ συγκεκριμένα σύμβολα με νέες χρήσεις. Παρόλα αυτά πρέπει να σημειωθεί πως το Παραδοσιακό
Ρέικι του Ουσούι είναι πλήρες και έχει θέσει την αγνή
και καθαρή βάση για όλα αυτά τα νεότερα συστήματα
όπως και για πολλές άλλες ενεργειακές μεθόδους.
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The School of Reiki, Athens
Η Σχολή του Ρέικι, Αθήνα
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Στη Σχολή του Ρέικι στην Αθήνα γίνονται σεμινάρια
εκμάθησης της τεχνικής του Ρέικι κάθε μήνα. Επίσης
υπάρχουν επιπρόσθετα σεμινάρια ενεργειακών τεχνών
για προσωπική ανάπτυξη, κάθαρση και ενδυνάμωση
και άλλα εναλλακτικά ολιστικά σεμινάρια αλλά και προσωπικές συνεδρίες. Γίνονται και συχνές συναντήσεις
για γνωριμία με το Ρέικι και το Διαλογισμό.
Η Σχολή του Ρέικι εκδίδει το Reiki Time, το πρώτο περιοδικό για Ρέικι στην Ελλάδα, που κυκλοφορεί κάθε έξι
μήνες στα περίπτερα και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία.
Επίσης, δημιούργησε και επιβλέπει τις σελίδες του
www.reiki.gr στο διαδίκτυο που είναι οι πιο αναλυτικές και δημοφιλείς σελίδες για αυτή την υπέροχη
και φυσική ενεργειακή τέχνη. Σε αυτές τις σελίδες θα
βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της Σχολής και απαντήσεις σε όλες τις πιθανές ερωτήσεις για το Ρέικι. Επιπλέον, έχει δημιουργήσει www.universityofreiki.
com και το www.openschoolofreiki.gr.
Τέλος, η Σχολή διοργανώνει με μεγάλη επιτυχία το
ετήσιο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ρέικι καθώς και Ομάδες Προσφοράς Ρέικι σε νοσοκομεία και ιδρύματα.
Από το 2007 η Σχολή ξεκίνησε τα Διετή Προγράμματα των Σπουδών Ρέικι. Υπάρχουν δύο κύκλοι μαθημάτων κάθε ένας από τους οποίους διαρκεί δύο έτη
και οδηγεί σε δίπλωμα αναγνωρισμένο από τη Σχολή.
Σε αυτούς τους κύκλους το άτομο έχει τη δυνατότητα
να παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια και να κάνει εξάσκηση, μελέτη και εμβάθυνση ώστε γίνει ένας έμπειρος πρακτικός και δάσκαλος Ρέικι. Για πρώτη φορά
παγκοσμίως διδάσκονται τόσα σεμινάρια Ρέικι και τόσες πολλές ενεργειακές τέχνες τόσο οργανωμένα, με
υπευθυνότητα και μέγιστη φροντίδα και αγάπη!
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Ρέικι
Συνεδρία
Ατομική Συνεδρία Ρέικι
Πως Γίνεται: Το άτομο που θα δεχτεί / θα λάβει ζωτική ενέργεια Ρέικι ξαπλώνει και χαλαρώνει σε ένα κρεβάτι του μασάζ ή σε ένα στρωματάκι στο πάτωμα. Η
συνεδρία γίνεται πάντοτε πάνω από τα ρούχα. Το άτομο που παρέχει Ρέικι ακουμπάει απαλά τις παλάμες του
σε διάφορα σημεία του σώματος, αφήνοντας τα αρκετά λεπτά σε κάθε σημείο. Η συνεδρία γίνεται πάντοτε
σε έναν καθαρό, άνετο και ήρεμο χώρο με χαλαρωτική
ατμοσφαιρική μουσική και χαμηλά φώτα.
Οφέλη: Μια συνεδρία Ρέικι προσφέρει ηρεμία και
χαλάρωση, συναισθηματική καθαρότητα και νοητική
αρμονία. Αποτοξινώνει και αποβάλει το άγχος. Δρα
θετικά σε ψυχοσωματικά μπλοκαρίσματα, απαλύνει ή
εξαφανίζει τον πόνο και συχνά δρα βοηθητικά στην
ανάρρωση από κάποια ασθένεια. Ενδυναμώνει και επισπεύδει την ανάρρωση.
Διάρκεια: 1 ώρα περίπου.

Άλλες Συνεδρίες
Άλλες Ενεργειακές Συνεδρίες για Ολιστική Θεραπεία
και Προσωπική Κάθαρση, Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση.
Στη Σχολή του Ρέικι παρέχονται με μεγάλη φροντίδα και αγάπη οι παρακάτω ενεργειακές θεραπευτικές συνεδρίες που βοηθούν συνολικά την
προσωπική ανάπτυξη, αυτογνωσία, εξέλιξη και
ολοκλήρωση του ατόμου.
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Ενεργειακές Συνεδρίες:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ολική Συνειδητότητα
Κάρσα-Τέι
Κρυσταλλοθεραπεία & Κρυσταλλικό Ρέικι
Προσωπική Ενδυνάμωση
Συνεδρία Αύρα-Σώμα
Beamer-Light
Dynamic Reiki
(Εντατικό Ρέικι: σειρά 21 συνεδριών Ρέικι)
Συνεδρίες Τάχυον
Ρέικι Αφθονίας
Μέρκαμπα Ρέικι
Ενεργειακή Εξισορρόπηση και
Καθαρισμός των Τσάκρας
Ενεργειακή Συμβουλευτική
Κωδικοί της Σαμπάλλα
Αγγελικό Ρέικι
Αρχαγγελικό Ρέικι
Σαμπάλλα Ανάληψης
Συνεδρίες Τσάννελινγκ
Ενεργειακός Καθαρισμός Χώρου

Διάρκεια: 45 λεπτά έως 1,30 ώρα περίπου

Θ

εραπευτικά Είδη Μασάζ
& Άλλες Συνεδρίες

*
*
*
*
*
*

Ολιστικό Μασάζ
Μασάζ με Αιθέρια Έλαια
Μασάζ Προσώπου
Λεμφικό Μασάζ
Hot Stones Μασάζ
Μασάζ με Κρυστάλλους
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*
*
*
*
*
*

Μασάζ με Μπουκάλια Αύρα-Σώμα
Ταϋλανδέζικο Μασάζ
Rejuvance
Ηχομασάζ
Ρεφλεξολογία
Σιάτσου

Διάρκεια: 45 λεπτά έως 1,30 ώρα περίπου
Οι συνεδρίες μασάζ γίνονται από ειδικούς θεραπευτές κατόπιν συννενοήσεως με τη σχολή.
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Ρέικι
Σεμινάρια
Μαθήματα και Σεμινάρια Εκπαίδευσης Ρέικι
Σεμινάρια Πρώτου, Δευτέρου και Τρίτου Βαθμού
Ρέικι πραγματοποιούνται ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ στη Σχολή
του Ρέικι. Επικοινωνήστε στα τηλέφωνα της Σχολής για λεπτομέρειες και δηλώσεις συμμετοχής.
Σε όλα τα σεμινάρια παρέχονται αναλυτικές σημειώσεις / βιβλίο εκπαίδευσης, CD με τεχνικές και διαλογισμούς και πιστοποιητικό συμμετοχής. Υπάρχει επαρκής χρόνος για εξάσκηση. Δίνεται προτεραιότητα στην
προσωπική διαίσθηση και εσωτερική καθοδήγηση.
Σεμινάρια Πρώτου, Δευτέρου και Τρίτου Βαθμού Ρέικι
το ΠΡΩΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ στη Σχολή του Ρέικι στους Αμπελόκηπους (με το Γιώργο Μυλωνά). Ώρες: 15.30-20.30 μ.μ. (Σάββατο και Κυριακή).
Σεμινάρια Πρώτου, Δευτέρου και Τρίτου Βαθμού Ρέικι το ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ στη
Σχολή του Ρέικι στο Μενίδι (με τη Διονυσία Κλαρινετατζή). Ώρες: 16.00-20.00 μ.μ. (Σάββατο) και 12.0018.00 μ.μ. (Κυριακή).
Τα μαθήματα μπορούν να γίνουν και ατομικά.
Υπάρχει η δυνατότητα επανεκπαίδευσης και επανάληψης.
Διδασκαλία και Μάθηση Πάντοτε με Σεβασμό και
Υπευθυνότητα, με Επίγνωση και Ευγνωμοσύνη, με
Αγάπη και Χαρά!
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Ά

λλα Σεμινάρια
Νέα Συστήματα Ρέικι και Άλλα Ενεργειακά
Σεμινάρια Προσωπικής Ανάπτυξης

Στη Σχολή του Ρέικι διεξάγεται ένας μεγάλος αριθμός
νεότερων συστημάτων Ρέικι καθώς και όλων των νέων
μορφών ενεργειακής και πνευματικής θεραπείας και
προσωπικής ανάπτυξης και ολοκλήρωσης. Όλα τα
συστήματα βοηθούν το άτομο, ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του, να προχωρήσει στο μονοπάτι της αυτοθεραπείας και της αυτογνωσίας του.
Πρόκειται για σεμινάρια που προσφέρουν νέες πληροφορίες πάνω σε εσωτερικά θέματα, καθώς και συντονισμούς, ενδυναμώσεις, σύμβολα και ενέργειες πάνω
σε διαφορετικές πτυχές της ανθρώπινης ζωής και της
σύγχρονης πολύ-πνευματικότητας. Σε όλα τα σεμινάρια γίνονται διαλογισμοί και ενεργειακές ή πνευματικές ασκήσεις που βοηθούν το άτομο να συντονιστεί
με το ανώτερο καλό του στον αντίστοιχο τομέα ώστε
να μπορέσει να αντλήσει σοφία και δύναμη, καθοδήγηση και ανάταση από την ανεξάντλητη εσωτερική
πηγή που υπάρχει εντός του αλλά και «άνωθεν». Ακολουθεί η λίστα με τα σεμινάρια που διεξάγονται στη
Σχολή του Ρέικι.
*
*
*
*
*
*
*
*

Ενεργειακή Συμβουλευτική
Η Τέχνη του Διαλογισμού
Θετική / Συνειδητή Σκέψη
Ρέικι Αφθονίας
Ιαπωνικές Τεχνικές Ρέικι
Δυτικές Τεχνικές Ρέικι
Ενεργειακή Ανατομία
Διαίσθηση & Ενεργειακή Ανάγνωση των Τσάκρας και της Αύρας
* Κρυσταλλοθεραπεία & Κρυσταλλικό Ρέικι: επίπεδα 1, 2
* Κουνταλίνι Ρέικι
* Κάρσα-Τέι
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* Αμ-Λα
* Χρυσό Ρέικι
* Ντασάν
* Κάρμα Ρέικι
* DNA Ρέικι
* Ρέικι Ανώτερου Εαυτού
* Ρέικι για Παιδιά
* Αύρα-Σώμα: επίπεδα 1, 2, 3
* Αύρα-Σώμα Light-Beamer, Butterfly Essences &
Sea Essences
* Διεύρυνση Τρίτου Βαθμού Ρέικι
* Ανώτερο Reiki Marketing & Ηθική Θεραπευτών
και Δασκάλων
* Καρούνα Ρέικι (Karuna Reiki®)
* Σεκέμ-Σεϊσίμ ( Sekhem-Seichim-SKHM)
* Οι 12 Ακτίνες Φωτός: Η Αλχημεία του Ρέικι
* Λαϊτάριαν: Λαϊτάριαν Ρέικι, Ακτίνες & Αγγελικές
Συνδέσεις (Lightarian ReikiTM)
* Αγγελικό Ρέικι (επίπεδα 1-4)
* Οι Άγιοι Αρχάγγελοι (Αρχαγγελικό Ρέικι): επίπεδα 1, 2, 3
* Σαμπάλλα Ανάληψης
* Ολική Συνειδητότητα: επίπεδα 1, 2, 3
* Μερκάμπα Ρέικι
* Κόμυο Ρέικι
* Ζεν Ρέικι
* Τέχνη & Ρέικι
* Κουφουτού
* Ελσιέλ (επίπεδα 1-2-3)
* Reiki Channeling
* Ρέικι 2012
* Ρέικι Σχέσεων
* Διαμαντένιο Ρέικι
* Ακασικά Αρχεία & Προηγούμενες Ζωές
* Αγγελικά Σύμβολα
* Happiness Reiki
* Ρέικι Ιερής Γεωμετρίας
* Θεϊκή Ακτινοβολία
* Οι Χρυσοί Κωδικοί της Σαμπάλλα: επίπεδα 1, 2
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Για να μάθετε τι περιλαμβάνει κάθε σεμινάριο και
τι διδάσκεται σε κάθε σύστημα ζητήστε τον αναλυτικό Οδηγό της Σχολής του Ρέικι

Διετή Προγράμματα Ρέικι
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως
διδάσκονται πλήρως και ολοκληρωμένα διετή προγράμματα Ρέικι για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν
μια άρτια εκπαίδευση Ρέικι, να εξασκήσουν επαγγελματικά τις γνώσεις τους είτε ως πρακτικοί θεραπευτές
είτε ως διδάσκαλοι Ρέικι και να εξελίξουν στο έπακρο
ενεργειακά και πνευματικά τον εαυτό τους!
Τα διετή αυτά προγράμματα αποτελούνται από δύο
κύκλους σπουδών:

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:
Reiki Master Teacher (Usui, Traditional & Modern)
Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να γίνουν ικανοί
ενεργειακοί / ολιστικοί πρακτικοί θεραπευτές και διδάσκαλοι
Προϋπόθεση: καμία, ανοιχτό σε όλα τα άτομα
Διάρκεια: 16 Σαββατοκύριακα (2 διδακτικά έτη)
Έναρξη: Οκτώβριος 2009 - Λήξη: Ιούνιος 2011
Ώρες διδασκαλίας: Σάββατο και Κυριακή 12.00 μ.μ.
-15.00 μ.μ. ή 16.00 μ.μ. - 20.00 μ.μ.
Περιλαμβάνει μαζί με όλους τους βαθμούς Ρέικι και
άλλες χρήσιμες και επίκαιρες ενεργειακές και πνευματικές τεχνικές για ολική κάθαρση, ενδυνάμωση και
εξισορρόπηση. Εντός της Σχολής θα λειτουργεί η
Kλινική του Ρέικι όπου οι σπουδαστές θα έχουν την
ευκαιρία για πρακτική εξάσκηση των γνώσεών τους σε
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άτομα που επιθυμούν να λάβουν θεραπεία.
Δίνεται αναγνωρισμένο πτυχίο από τη Σχολή του
Ρέικι κατόπιν εξετάσεων και πτυχιακής εργασίας.
Εγγραφές: Οκτώβριος 2009, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, καθώς είναι περιορισμένος ο αριθμός
των συμμετεχόντων.
Υπεύθυνοι Δάσκαλοι: Γιώργος Μυλωνάς, Διονυσία
Κλαρινετατζή και συνεργάτες.

Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:
Advanced Reiki Teacher, Energy Healer & Mystic
Αποτελεί μια εντατική, πλήρη και εις βάθος «ανώτερη εκπαίδευση» σε προχωρημένα συστήματα Ρέικι,
όπως διδάσκονται σήμερα σε όλο τον κόσμο.
Απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν την περαιτέρω
πνευματική εξέλιξη και κάθαρση τους με ανοιχτό νου
και ανοιχτή καρδιά.
Προϋπόθεση: το άτομο πρέπει να είναι Reiki Master
Teacher (δεν είναι απαραίτητο να είναι Reiki Master
Teacher μόνο από τη Σχολή του Ρέικι)
Διάρκεια: 16 Σαββατοκύριακα (2 διδακτικά έτη)
Έναρξη: Οκτώβριος 2009 - Λήξη: Ιούνιος 2011
Ώρες διδασκαλίας: Σάββατο και Κυριακή 12.00 μ.μ.
-15.00 μ.μ. ή 16.00 μ.μ. - 20.00 μ.μ.
Περιλαμβάνει μαζί με τα προχωρημένα συστήματα
Ρέικι και άλλες εξελιγμένες μεθόδους θεραπείας και
πνευματικής ανάπτυξης πολύ σημαντικές για το «σύγχρονο μύστη».
Εντός της Σχολή θα λειτουργήσει η Κλινική του Ρέικι, όπου οι σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία για
πρακτική εξάσκηση των γνώσεών τους σε άτομα που
επιθυμούν να λάβουν θεραπεία.
Δίνεται αναγνωρισμένο πτυχίο από τη Σχολή του
Ρέικι κατόπιν εξετάσεων και πτυχιακής εργασίας.
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Εγγραφές: Οκτώβριος 2009, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, καθώς είναι περιορισμένος ο αριθμός
των συμμετεχόντων.
Υπεύθυνοι Δάσκαλοι: Γιώργος Μυλωνάς, Διονυσία
Κλαρινετατζή και συνεργάτες.

Για να ολοκληρώσει το Πρώτο ή το Δεύτερο Κύκλο Σπουδών το άτομο πρέπει να συμπληρώσει
τουλάχιστον 16 μαθήματα από την παρακάνω λίστα μαθημάτων σε διάστημα 2 ετών.
Πρώτος Βαθμός Ρέικι
Δεύτερος Βαθμός Ρέικι
Τρίτος Βαθμός Ρέικι
Ενεργειακή Συμβουλευτική
Η Τέχνη του Διαλογισμού
Θετική / Συνειδητή Σκέψη
Ρέικι Αφθονίας
Ιαπωνικές Τεχνικές Ρέικι
Δυτικές Τεχνικές Ρέικι
Ενεργειακή Ανατομία
Διαίσθηση & Ενεργειακή Ανάγνωση των Τσάκρας
και της Αύρας
Κρυσταλλοθεραπεία &
Κρυσταλλικό Ρέικι: επίπεδα 1, 2
Κουνταλίνι Ρέικι
Κάρσα-Τέι
Αμ-Λα
Χρυσό Ρέικι
Ντασάν
Κάρμα Ρέικι
DNA Ρέικι
Ρέικι Ανώτερου Εαυτού
Ρέικι για Παιδιά
Αύρα-Σώμα: επίπεδα 1, 2, 3
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Αύρα-Σώμα Light-Beamer, Butterfly Essences &
Sea Essences
Διεύρυνση Τρίτου Βαθμού Ρέικι
Ανώτερο Reiki Marketing & Ηθική Θεραπευτών
και Δασκάλων
Καρούνα Ρέικι (Karuna Reiki®)
Σεκέμ-Σεϊσίμ ( Sekhem-Seichim-SKHM)
Οι 12 Ακτίνες Φωτός: Η Αλχημεία του Ρέικι
Λαϊτάριαν: Λαϊτάριαν Ρέικι, Ακτίνες & Αγγελικές
Συνδέσεις (Lightarian ReikiTM)
Αγγελικό Ρέικι (επίπεδα 1-4)
Οι Άγιοι Αρχάγγελοι (Αρχαγγελικό Ρέικι):
επίπεδα 1, 2, 3
Σαμπάλλα Ανάληψης
Ολική Συνειδητότητα: επίπεδα 1, 2, 3
Μερκάμπα Ρέικι: Επίπεδα 1, 2
Κόμυο Ρέικι
Ζεν Ρέικι
Τέχνη & Ρέικι
Κουφουτού
Ελσιέλ (επίπεδα 1-2-3)
Reiki Channeling
Ρέικι 2012
Ρέικι Σχέσεων
Διαμαντένιο Ρέικι
Ακασικά Αρχεία & Προηγούμενες Ζωές
Αγγελικά Σύμβολα
Happiness Reiki
Ρέικι Ιερής Γεωμετρίας
Θεϊκή Ακτινοβολία
Μπάρντο Ρέικι
Οι Χρυσοί Κωδικοί της Σαμπάλλα: επίπεδα 1, 2
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα, το περιεχόμενο και τα οφέλη τους ζητήστε τον
οδηγό σπουδών της σχολής.
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σε Όλους τους
Επανεκπαίδευση
Βαθμούς Ρέικι
Η Σχολή του Ρέικι αναλαμβάνει τη βαθύτερη και αναλυτικότερη εκπαίδευση σε όλο το φάσμα της ενεργειακής θεραπευτικής τέχνης και της επιστήμης του Ρέικι
για άτομα που επιθυμούν να κάνουν επανάληψη και
επανεκπαίδευση σε όλους τους Βαθμούς Ρέικι, καθώς
και να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις ή να
εξασκήσουν πιο ολοκληρωμένα το σύστημα.
Το άτομο μπορεί να παρακολουθήσει επαναληπτικά
Πρώτο, Δεύτερο ή Τρίτο Βαθμό Ρέικι και να διευρύνει τους ορίζοντές, τις γνώσεις και τις ικανότητές του!
Απευθύνεται σε όλα τα άτομα που στοχεύουν να γίνουν καλύτεροι πρακτικοί και δάσκαλοι.

Συναντήσεις
Στη Σχολή του Ρέικι πραγματοποιούνται εβδομαδιαίες συναντήσεις για Διαλογισμό και Ρέικι:
Κάθε Τετάρτη 7.30-9.30 μμ στους Αμπελόκηπους
και κάθε Δευτέρα 7.30-9.30 μμ στο Μενίδι.

Εναλλακτικές Διακοπές Ρέικι
Κάθε καλοκαίρι η Σχολή του Ρέικι διοργανώνει τις
Εναλλακτικές Διακοπές Ρέικι στην πανέμορφη και ολοφώτεινη Μήλο και όλοι μαζί μοιραζόμαστε θεραπεία,
γνώση και αμέτρητες υπέροχες στιγμές και εμπειρίες
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πρωτόγνωρης γαλήνης, αγάπης και εκστατικής χαράς!
Διεξάγονται εντατικά σεμινάρια όπως ολοκληρωμένη
Εκπαίδευση Παραδοσιακού Ρέικι Πρώτου, Δευτέρου
και Τρίτου Βαθμού, Νέα Συστήματα Ρέικι (Κουνταλίνι Ρέικι, Κάρσα-Τέι, Αμ-Λα, Χρυσό Ρέικι, Προσωπικές
Ενδυναμώσεις), Aqua Reiki, Κρυσταλλοθεραπεία και
Κρυσταλλικό Ρέικι, οι Άγιοι Αρχάγγελοι και Σαμπάλλα
Ανάληψη.
Γίνεται καθημερινή εξάσκηση Ρέικι, διεξάγονται πνευματικοί διαλογισμοί στις παραλίες, καθώς και σε ιδιαίτερα ενεργειακά τοπία και στοχεύουμε στην ολική
θεραπεία και την αναγέννηση πνεύματος και σώματος. Σε όλα τα σεμινάρια οι συμμετέχοντες βιώνουν
νέες εμπειρίες όπως τα εκπληκτικά Aqua Meditation
(Υδάτινος Διαλογισμός) και Aqua Reiki (Υδάτινο Ρέικι).
Για το ακριβές πρόγραμμα κάθε έτους ενημερωθείτε
από το website της Σχολής, www.reiki.gr ή από το
www.openschoolofreiki.gr καθώς και από το περιοδικό Reiki Time.
Διάρκεια: Συνήθως προγράμματα 4-6 ημερών
Κόστος Συμμετοχής: Ανάλογα το σεμινάριο. Οι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι για τη διαμονή και τη διατροφή τους.

Ρέικι σε Όλη την Ελλάδα
Η Σχολή του Ρέικι προσφέρει σεμινάρια Ρέικι σε όλη
την Ελλάδα. Ενημερωθείτε από το website της Σχολής, www.reiki.gr ή από το www.openschoolofreiki.
gr, καθώς και από το περιοδικό Reiki Time.
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Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ρέικι
Με πρωτοβουλία της Σχολής του Ρέ- 4 Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ρέικι
ικι, κάθε έτος διοργανώνεται το ΠαÑÝéêé
νελλήνιο Φεστιβάλ Ρέικι στην Αθήνα.
ôïõ
Στα πλαίσια του Φεστιβάλ δίνονται
ομιλίες και γίνονται παρουσιάσεις
από έμπειρους πρακτικούς και διακεκριμένους δασκάλους του Ρέικι και
υ
έν ο
παράλληλα υπάρχει ένα πολύ όμορ- Σας περιµ
φο και πλήρες BAZAAR με εναλλακτικά, ενεργειακά και πνευματικά δώρα,
μουσικά CDs, βιβλία, περιοδικά,
sticks, aura-soma, ρούχα για γιόγκα, προϊόντα fengshui, είδη αρωματοθεραπείας, διακοσμητικά, ορυκτά
και κρυστάλλους, προϊόντα Ρέικι και άλλα είδη από
τον εναλλακτικό χώρο.
∆ιοργάνωση

ÁãÜ
ð

çò

∆ωρεάν Σεµινάρια
∆ιαλογισµοί

υς σ
τη Γéïñ
ôÞ

Οµιλίες / Παρουσιάσεις
Βιωµατικά Εργαστήρια
Channeling

Σύγχρονες Τεχνικές
Ολιστικής Θεραπείας

µε

Πνευµατική Ανάπτυξη

όλο

Αυτογνωσία

Σχολές και Κέντρα
στην Αθήνα και
στην Ελλάδα

Καταστήµατα & Προϊόντα
Βιβλία & CD

Εναλλακτικές Θεραπείες
Aura-Soma, Αρωµατοθεραπεία,
Μασάζ, Γιόγκα, Φενγκ-Σούι,
Κρύσταλλοι, Reconnection,
EMF Balancing Technique,
Pranic Healing, Rejuvance
και πολλές άλλοι µέθοδοι

Παραδοσιακό Ουσούι Ρέικι &
΄Ολα τα Νέα Συστήµατα Ρέικι

Πανελλήνιος Σύλλογος του Ρέικι
εγγραφές - ενηµερώσεις - δράσεις

ÊÕÑÉÁÊÇ

11 OKTΩΒΡΙΟΥ 2009

10.00 ð.ì.- 10 ì.ì.
Athens Electra Palace Hotel

ÊÔ
ËËÁ
ÅÍÁ

ÉÊÏ ÂÁ

Ναυάρχου Νικοδήµου 18-20 ΠΛΑΚΑ

(Στάση Μετρό ΣΥΝΤΑΓΜΑ)

Τα άτομα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν πρακτικούς και δασκάλους του Ρέικι, ολιστικούς θεραπευτές
και εισηγητές σεμιναρίων και να ανακαλύψουν δεκάδες
υπηρεσίες και προϊόντα από τον εναλλακτικό χώρο και
το χώρο του Ρέικι. Γίνονται επίσης Διαλογισμοί, καθώς
και Ανταλλαγή Ρέικι και στέλνουμε ομαδικά θεραπεία,
αγάπη και φως σε ολόκληρο τον πλανήτη. Συγχρόνως, είναι μια μοναδική ευκαιρία για όλα τα άτομα να
έρθουν σε επαφή με πάρα πολλές άλλες εναλλακτικές
θεραπείες και νέες εκπληκτικές μεθόδους για πνευματική ανάπτυξη. Πρόκειται για μια μοναδική Γιορτή
Αγάπης του Ρέικι! Χορηγός του Φεστιβάλ είναι το περιοδικό Reiki Time.
Οφέλη: Ενημέρωση του κοινού. Γνωριμία και επαφή
με το Ρέικι. Γνωριμία και επαφή με άλλες εναλλακτικές
θεραπείες αλλά και πνευματικές μεθόδους και συστή76
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ματα προσωπικής ανάπτυξης. Προώθηση υπηρεσιών.
Συγκεντρωμένη αγορά εναλλακτικών προϊόντων. Γνωριμία με δασκάλους και πρακτικούς. Παρακολούθηση
ομιλιών. Συμμετοχή σε διαλογισμούς. Ομαδική αποστολή ενέργειας στη γη για παγκόσμια θεραπεία και
ειρήνη. Προσωπική μεταμόρφωση. Προσφορά. Συναδέλφωση. Συνεργασία. Ευκαιρία για εορτασμό και
ευγνωμοσύνη για τα δώρα που λαμβάνουμε.
Δημιουργός, Έτος: Διοργανώνεται από τη Σχολή του
Ρέικι και το Reiki Time από το έτος 2006.
Συχνότητα: 1 φορά το χρόνο, Ενημερωθείτε από το
website της Σχολής του Ρέικι, www.reiki.gr, καθώς
και από το περιοδικό Reiki Time.
Προϋπόθεση: Καμία! Ανοιχτό σε όλους!
Διάρκεια: μια ημέρα: μαραθώνιος 12 ωρών!
Κόστος Συμμετοχής: Δωρεάν είσοδος και συμμετοχή σε διαλογισμούς, θεραπείες και σεμινάρια!

Reiki Time
ΒιβλιοΠεριοδικό για το Ρέικι, το Διαλογισμό και
τις Εναλλακτικές Θεραπείες
Το πρώτο και μοναδικό περιοδικό για το Ρέικι στην Ελλάδα, Φτιαγμένο με πολύ αγάπη, φροντίδα και πραγματικά απεριόριστη θετική ενέργεια! Περιλαμβάνει νέα
και εξελίξεις για τον κόσμο του Ρέικι και των εναλλακτικών θεραπειών, άρθρα για πνευματική ανάπτυξη
και διαλογισμούς, ερωτήσεις και απαντήσεις, εμπειρίες αναγνωστών, προτεινόμενα βιβλία και μουσική,
ενεργοποιημένες κάρτες για διαλογισμό, συνεντεύξεις
με ολιστικούς θεραπευτές και δασκάλους, άρθρα για
βότανα, κρυστάλλους, πληροφορίες για αγγέλους και
77
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ΤΕΥΧΟΣ 13

•

IANOYAΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

•

ΤΙΜΗ 10 €

ΒΙΒΛΙΟΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΪΚΙ, ΤΟ ∆ΙΑΛΟΓΙΣΜΟ & ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ 14

•

IOYΛΙΟΣ - ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

•

ΤΙΜΗ 10 €

•

ΤΙΜΗ 10 €

ΚΩ∆. 7826

ΚΩ∆. 7826

ΒΙΒΛΙΟΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΪΚΙ, ΤΟ ∆ΙΑΛΟΓΙΣΜΟ & ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Επικοινωνίας (Channeling)

IΟΥΛΙΟΣ - ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

IANOYAΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Η Τέχνη της Ανώτερης

Η Πολυδιάστατη Θεραπεία και τα
Μυστικά της Εκδήλωσής της

Ρέικι και Αυτόνοµο
Νευρικό Σύστηµα

Ακολουθώντας την Ψυχή

ΤΕΥΧΟΣ 14

ΤΕΥΧΟΣ 13

•

•

Ρέικι και Σκλήρυνση Κατά Πλάκας
Μόνο για σήµερα...
∆εν ανησυχώ!

Τα Ίντιγκο Παιδιά

Τα Χρυσά Βήµατα
της Ευτυχίας

∆ε θυµώνω!

Θεραπεύοντας τον Θεραπευτή
Σέβοµαι όλους τους ανθρώπους!

Μόνο για σήµερα...
∆εν ανησυχώ!

Θεραπευτικοί ∆ιαλογισµοί

Το Μεγαλείο της

∆ουλεύω µε τιµιότητα!

Ανθρώπινης Φύσης

Ευγνωµονώ ό,τι µε περιβάλλει!

∆ε θυµώνω!

Αρχάγγελος Ραζιήλ

Σέβοµαι όλους τους ανθρώπους!

Εκκρεµές: Ένα Εργαλείο

∆ουλεύω µε τιµιότητα!

Ανώτερης Επικοινωνίας

Ευγνωµονώ ό,τι µε περιβάλλει!

∆ιδάσκαλος Πυθαγόρας

∆ΩΡΟ!

Απλές Τεχνικές Channeling

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ GRID

ΤΕΥΧΟΣ 15

•

IΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

•

ΤΙΜΗ 10 €

ΒΙΒΛΙΟΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΪΚΙ, ΤΟ ∆ΙΑΛΟΓΙΣΜΟ & ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ 16

•

IΟΥΛΙΟΣ - ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΚΩ∆. 7826

ΚΩ∆. 7826

ΒΙΒΛΙΟΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΪΚΙ, ΤΟ ∆ΙΑΛΟΓΙΣΜΟ & ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

∆ΩΡΟ!
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Άγγελοι της Φύσης

Ευγνωµοσύνη

Ρέικι και Κάρµα, η Ευφυΐα

Μόνο για σήµερα...
∆εν ανησυχώ!
∆ε θυµώνω!

Οι 12 Νόµοι του Κάρµα

∆ιδάσκαλος Ηράκλειτος

∆ουλεύω µε τιµιότητα!

•

Το Ιερό Μέρκαµπα της γης

Μόνο για σήµερα...
∆εν ανησυχώ!

Άγγελοι του Κάρµα

Το Ρέικι ως Κανάλι Αγάπης

Το Κρίσιµο Πλήθος των 333:
Η Αφύπνιση της Ελλάδας
και της Γης

Lady Portia

∆ε θυµώνω!
Σέβοµαι όλους τους ανθρώπους!

Σέβοµαι όλους τους ανθρώπους!
Ευγνωµονώ ό,τι µε περιβάλλει!

ΙΟΥΛΙΟΣ - ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

και να ∆ιδάσκει

ΤΕΥΧΟΣ 16

ΤΕΥΧΟΣ 15

•

IANOYAΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

της Ζωής να Θεραπεύει

Ενεργειακή Τεχνική:
Σύνδεση µε την Πηγή

∆ουλεύω µε τιµιότητα!

Το Φρούτο της Ζωής

Ευγνωµονώ ό,τι µε περιβάλλει!

Η Τεχνική της Υλικής
Κρύσταλλοι για τη

Πραγµατωσιµότητας

Μετουσίωση του Κάρµα
Η Χαρά της Αυτογνωσίας

∆ιαλογισµοί
Εξαγνισµού & Κάθαρσης

∆ΩΡΟ!

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΚΑΡΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

µέσα στην Καθηµερινότητα

∆ΩΡΟ!

ΚΑΡΤΑ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ
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εσωτερικά θέματα, νέα συστήματα Ρέικι, τεχνικές αυτοθεραπείας, άρθρα αυτογνωσίας, θετικής σκέψης και
πολλά άλλα.

Angels Voice

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

2010

Μία ειδική συλλεκτική έκδοση πολυτελείας αφιερωμένη
στους αγγέλους και τα ουράνια
πλάσματα του φωτός και της
αγάπης από τους εκδότες του
περιοδικού Reiki Time. Περιλαμβάνει ενδεικτικά θέματα όπως:
Αγγελικά Μυστικά, οι 4 Αρχαγγέλοι της Δημιουργίας και των
Στοιχείων της ζωής, οι Άγγελοι
στις θρησκείες του κόσμου, Άγγελοι και παιδιά, Φύλακας Άγγελος, Θεραπεύοντας με
τους Αγγέλους, Αγγελικές Τεχνικές, Αγγελικές Επικλήσεις και Προσευχές, Αγγελικοί Διαλογισμοί, Αγγελικά
Σύμβολα, οι Άγγελοι στην Aura Soma, Channelings
Αγγέλων, Άγγελοι και τέχνη
κ.α. Ένα βιβλιοπεριοδικό που
ANGE L’S oice
μέσα σε ένα χρόνο κυκλοφορίας άγγιξε τις καρδιές χιλιάδων
ανθρώπων, συγκίνησε με την
αγγελική του αύρα τις ψυχές
τους και τους έφερε ένα βήμα
πιο κοντά στην κατανόηση του
υπέροχου υπερβατικού κόσμου
των αγγέλων.
ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ#2

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

15 €

Αφιερωµένο
σε όλους τους
ουράνιους και
γήινους αγγέλους!

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ #2

Αγγελικές απαντήσεις
σε ανθρώπινες ερωτήσεις

Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε για
τα ουράνια πλάσµατα του αγνού
πνεύµατος!
Νέες Αγγελικές Τεχνικές
Πνευµατικής Ανάπτυξης

Αγγελικές Επικλήσεις (Μέρος ∆εύτερο)
Συντονισµός µε τους Αρχαγγέλους
Αγγελικά Σύµβολα

Οι Κύριοι Αρχάγγελοι του Φωτός

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ#2
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

80

2010

∆ώρο!

Ενεργειακή Κάρτα του Φύλακα Αγγέλου
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Βιβλία από τον GEOM!* (Γ. Μυλωνά)
Σειρά για το Διαλογισμό
* Το Μεγάλο Βιβλίο του Διαλογισμού
* Το Μικρό Βιβλίο του Διαλογισμού
Σειρά Θετικής Σκέψης
* Αφθονία
* Αγάπη
* Φώτιση
* Ομορφιά
* Θεραπεία
* Ευτυχία
* Γαλήνη
* Ο Σκοπός της Ζωής
* Ενεργειακές Κάρτες Αφθονίας
* Ενεργειακές Κάρτες Αγάπης
Σειρά για το Ρέικι
* Το Βιβλίο του Reiki 1
* Το Βιβλίο του Reiki 2
* Λεξικό Reiki
* Οι Κάρτες του Reiki
Σειρά για τη Σαμπάλλα
* Οι Χρυσοί Κωδικοί της Σαμπάλλα
* Οι Χρυσοί Κωδικοί της Σαμπάλλα: Πρακτικός Οδηγός
* Οι Χρυσοί Κωδικοί της Σαμπάλλα: Ενεργειακές Κάρτες
Αγγελική Σειρά («Τα Δώρα του Ουρανού»)
* Αγγελικά Σύμβολα
* Αγγελικές Επικλήσεις
* Αγγελικοί Διαλογισμοί

81

Σειρά Διαλογισμός:

Το Μεγάλο Βιβλίο
του Διαλογισμού

ΠΛΗΡΗΣ Ο∆ΗΓΟΣ
για Σύγχρονους Αναζητητές & Μύστες

Το Μεγάλο Βιβλίο
του ∆ιαλογισμού
100%
Πρακτικό
& Εύχρηστο!

Πνευµατικοί ∆ιαλογισµοί
Φωτός και Αγάπης
που Εξαγνίζουν, Εξυψώνουν
και Ενδυναµώνουν Ολικά τον Άνθρωπο
GEOM!*
Γιώργος Μυλωνάς

ΠΛΗΡΗΣ Ο∆ΗΓΟΣ

για Σύγχρονους Αναζητητές & Μύστες
Μικρ
ό
Εύχρησ &
Μέγεθ το
ος!

Το Μεγαλο Βιβλίο του ∆ιαλογισμού

!

Βιβλία από τον GEOM!* (Γ. Μυλωνά)

GEOM!*

!

ΜΙΚΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΪΚΙ

Το Μικρο Βιβλίο
του ∆ιαλογισμού

GEOM!*
Γιώργος Μυλωνάς

Πνευµατικοί ∆ιαλογισµοί Φωτός και Αγάπης που Εξαγνίζουν,
Εξυψώνουν και Ενδυναµώνουν Ολικά τον Άνθρωπο

Πλήρης Οδηγός για Σύγχρονους
Αναζητητές και Μύστες
Πνευματικοί Διαλογισμοί
Φωτός και Αγάπης που Εξαγνίζουν, Εξυψώνουν και Ενδυναμώνουν Ολικά τον Άνθρωπο

Το Μικρό Βιβλίο
του Διαλογισμού
Πλήρης Οδηγός για Σύγχρονους Αναζητητές και
Μύστες
Πνευματικοί Διαλογισμοί
Φωτός και Αγάπης που Εξαγνίζουν, Εξυψώνουν και Ενδυναμώνουν Ολικά τον Άνθρωπο

Σειρά για το Ρέικι:

Το Βιβλίο του Reiki 1
Αιώνια Φλόγα Στα Χέρια
Σου!
Πλήρης Οδηγός για την πιο
Δημοφιλή Θεραπευτική Τέχνη
στον Κόσμο.
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Το Βιβλίο του Reiki 2
108 Τεχνικές Θεραπείας Ρέικι & Ενεργειακοί Διαλογισμοί
από όλα τα Συστήματα Παραδοσιακού, Μοντέρνου, Δυτικού και Ιαπωνικού Ρέικι
Πλήρης Οδηγός Ασκήσεων και
Ενδυναμώσεων για την Κατανόηση, Εξάσκηση και Διεύρυνση
Όλων των Βαθμών του Ρέικι

Οι Κάρτες του Reiki
Αυτοθεραπεία, Έμπνευση
& Καθοδήγηση
72 Κάρτες με Μηνύματα,
Διαλογισμούς και Τεχνικές
Θεραπείας
Ενεργοποιημένες με Αγάπη
και Ζωτική Ενέργεια Ρέικι

Λεξικό Reiki
Ενεργειακοί Όροι για τη
Θεραπεία του Ρέικι, τις
Ενεργειακές Μεθόδους, το
Διαλογισμό και τη Σύγχρονη Πνευματικότητα
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Σειρά 365 Φωτεινές Ιδέες & Θετικές Σκέψεις
για την Επαναδόμηση του Νου και του Πνεύματος
Βασισμένες στις Αιώνιες Αλήθειες και τους Συμπαντικούς Νόμους:

Αφθονία
* Εργασία
* Χρήματα
* Ευημερία
* Επιτυχία

Αγάπη
* Σχέσεις
* Φίλοι
* Οικογένεια
* Έρωτας

Φώτιση
* Επίγνωση
* Υπέρβαση
* Αυτογνωσία
* Πνευματικότητα

Ομορφιά
* Ιδανικό Βάρος
* Αδυνάτισμα
* Αποτοξίνωση
* Νεότητα

Θεραπεία
* Υγεία
* Δύναμη
* Ζωτικότητα
* Ευεξία
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Σειρά 365 Φωτεινές Ιδέες & Θετικές Σκέψεις
για την Επαναδόµηση του Νου και του Πνεύµατος

Συναισθηματική Απελευθέρωση & Θεραπεία

Γαλήνη

Βασισµένες στις Αιώνιες Αλήθειες
και τους Συµπαντικούς Νόµους

ΓΑΛΗΝΗ

ΑΛΗΝΗ

G E O M ! * Γιώργος Μυλωνάς

* Συναισθηματική
* Απελευθέρωση
Γ
* Θεραπεία

ΓΑΛΗΝΗ
Συναισθηματική

Απελευθέρωση & Θεραπεία
GEOM!*
Γιώργος Μυλωνάς

Ο Σκοπός
της Ζωής

Ο

* Έμπνευση
* Δημιουργικότητα
* Κατεύθυνση

Σ ΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Έμπνευση
∆ημιουργικότητα
Κατεύθυνση
GEOM!*
Γιώργος Μυλωνάς

Σειρά 365 Φωτεινές Ιδέες & Θετικές Σκέψεις
για την Επαναδόµηση του Νου και του Πνεύµατος

* Ελευθερία
* Πληρότητα
* Καλοτυχία
ΕΥΤΥΧIΑ!

Βασισµένες στις Αιώνιες Αλήθειες
και τους Συµπαντικούς Νόµους

ΕΥΤΥΧΙΑ!

Ευτυχία!

G E O M ! * Γιώργος Μυλωνάς

G E O M ! * Γιώργος Μυλωνάς

Βασισµένες στις Αιώνιες Αλήθειες
και τους Συµπαντικούς Νόµους

Ελευθερία, Πληρότητα, Καλοτυχία

Ο

Σ ΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Έμπνευση, ∆ημιουργικότητα, Κατεύθυνση

Σειρά 365 Φωτεινές Ιδέες & Θετικές Σκέψεις
για την Επαναδόµηση του Νου και του Πνεύµατος

ΕΥΤΥΧIΑ!

Ελευθερία, Πληρότητα, Καλοτυχία
GEOM!*
Γιώργος Μυλωνάς

Ενεργειακές

Ενεργειακές Κάρτες
Αφθονίας

Κάρτες

Αφθονίας

64 ενεργοποιημένες κάρτες

64 Ειδικά Ενεργοποιημένες Κάρτες
Μηνύματα Καθοδήγησης,
Ασκήσεις & Σύμβολα

Ανακαλύπτοντας Περισσότερη Αγάπη,
Φιλία, Έρωτα και Φωτισμένες Σχέσεις Κάθε Μέρα!
GEOM!*
Γιώργος Μυλωνάς

Αναπτύσσοντας τη Συνειδητότητα της Αγάπης

Ενεργοποιημένη

Κάρτα Αγάπης

Θετικές Δονήσεις
Μεταδίδει και Προσφέρει
Αγάπης
και Ενέργειες Πνευματικής

Ενεργειακό

Μήνυμα

Στην ουσία σου,
στον
μέρος της, κομμάτι πυρήνα σου, είσαι Θεϊκή Αγάπη,
της,
αναντικατάστατο ακτίνα της. Πολύτιμο και
. Υπέροχο και
Αναγνώρισε την
μοναδικό.
πραγματικότητα
αυτή στον εαυτό
και στους άλλους.
σου
Σε όλους τους
«άλλους».
Αυτό θα σου δώσει
νέα ελευθερία.

Ενεργειακή

Σκέψη

Θεϊκή Αγάπη,
Θεϊκή Αγάπη,
Θεϊκή Αγάπη
Θεϊκή Αγάπη!
σε τιμώ, σε αναγνωρίζω,
Θεϊκή Αγάπη
σε αποδέχομαι!
σε σέβομαι, σε
Θεϊκή Αγάπη
ευγνωμονώ!
σε δέχομαι, σε
λαμβάνω,
Θεϊκή Αγάπη
σε έλκω, σε μαγνητίζω, σε μοιράζομαι
Θεϊκή Αγάπη
σε ακτινοβολώ
σε μεταδίδω,
σε προσφέρω,
σε αντικατοπτρίζω
Θεϊκή Αγάπη
σε αγαπώ αληθινά!
Θεϊκή Αγάπη
σε αγαπώ απεριόριστα!
Θεϊκή Αγάπη
σε καλωσορίζω
Θεϊκή Αγάπη
στη ζωή μου!
είμαι μέρος σου,
Θεϊκή Αγάπη
σου ανήκω!
Θεϊκή Αγάπη!
Θεϊκή Αγάπη!
Θεϊκή Αγάπη!

Ενεργειακή

Θεϊκή
Αγάπη

Άσκηση
Με την πρόθεση
σου, «στείλε»
Αγάπη σε κάθε
συναντάς στο
δρόμο! Κάνε
άτομο που
το απλά με την
θεση: μετάδωσε
καλή σου
αγνή ενέργεια
που έρχεται στο
Αγάπης σε κάθε πρόδρόμο σου!
άτομο

Ενεργειακές

Κάρτες

Αγάπης
64 Ειδικά Ενεργοποιημένες Κάρτες
Μηνύματα Καθοδήγησης,
Ασκήσεις & Σύμβολα

Ενεργειακές
Κάρτες
64
Αγάπης
Ειδικά Ενεργοποιημένες Κάρτες:

Συντονισμένες στην Ανώτερη Ενέργεια
της Απεριόριστης Πνευματικής Αγάπης
Μηνύματα και Καθοδήγηση με Ασκήσεις,
Φωτεινές Ιδέες & Θετικές Σκέψεις
Βασισμένες στις Αιώνιες Αλήθειες
και τους Συμπαντικούς Νόμους της Αγάπης

64 ενεργοποιημένες κάρτες

GEOM!*
Γιώργος Μυλωνάς
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Οι Χρυσοί Κωδικοί της
Σαμπάλλα
Κωδικοί Φωτός: Νέα Πνευματική Τεχνολογία της Σαμπάλλα
για την Εξύψωση και την Ευτυχία του Ανθρώπου

Σειρά Aγγέλων:

Αγγελικά Σύμβολα

Αγγελικa
Σύµβολα
GEOM!*
Γιώργος Μυλωνάς

GEOM!*

Αγγελικά Πνευματικά Σύμβολα
Καθαρής Ενέργειας και Υψηλής
Δόνησης, για να Εξαγνίσετε,
να Εξυψώσετε και Εναρμονίσετε τη Ζωή σας στη Γη!

Αγγελικές Επικλήσεις
Αγγελικές Προσευχές και Επικλήσεις Υψηλής Πνευματικής
Ενέργειας, Φωτός και Αγάπης,
για να Εξαγνίσετε, να Εξυψώσετε και Εναρμονίσετε τη Ζωή
σας στη Γη!
Αγγελικές Προσευχές και Επικλήσεις,

Υψηλής Πνευµατικής Ενέργειας, Φωτός και Αγάπης

για να Εξαγνίσετε, να Εξυψώσετε και να Εναρµονίσετε
τη Ζωή σας Πάνω στη Γη
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Αγγελικές Επικλήσεις

Γη!

Σειρά Σαμπάλλα:

Αγγελικά Σύµβολα

σης,
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GEOM!*

Αγγελικές
Επικλήσεις
GEOM!*
Γιώργος Μυλωνάς
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Ενεργειακό Ημερολόγιο Ευτυχίας

2011

2011: Άπειρο Φως & Άπειρη Αγάπη!
Θετικές Δηλώσεις & Πνευματικές Επιβεβαιώσεις
για να Βιώνουμε τον Ανώτερο Φωτεινό Εαυτό μας,
Κάθε Μέρα!

2011

Βιβλία από τον ίδιο συγγραφέα:

Άπειρο Φως & Άπειρη Αγάπη!

Σειρά «365 Θετικές Δηλώσεις
Αφθονία
Αγάπη

GEOM!*

Ενεργειακό Ημερολόγιο

Ευτυχίας

Φώτιση
Θεραπεία
Ομορφιά
Γαλήνη
Ο Σκοπός της Ζωής
Ευτυχία
Ενεργειακές Κάρτες Αφθονίας
Ενεργειακές Κάρτες Αγάπης

Ενεργειακό

Ημερολόγιο

Ευτυχίας
Θετικές Δηλώσεις &
Πνευματικές Επιβεβαιώσεις
για να Βιώνουμε τον
Ανώτερο Φωτεινό Εαυτό μας,
Κάθε Μέρα!

Σειρά για το Διαλογισμό:

Το Μεγάλο Βιβλίο του Διαλογισμο

Το Μικρό Βιβλίο του Διαλογισμού
Σειρά για το Ρέικι:
Οι Κάρτες του Ρέικι
Το Βιβλίο του Ρέικι 1
Το Βιβλίο του Ρέικι 2
Λεξικό Ρέικι
Σειρά «Δώρα του Ουρανού»:
Αγγελικά Σύμβολα
Αγγελικές Επικλήσεις
Αγγελικοί Διαλογισμοί
Σειρά Σαμπάλλα:

GEOM!*

Οι Χρυσοί Κωδικοί της Σαμπάλλα

Γιώργος Μυλωνάς
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CD από την 			
Σειρά
Διονυσία Κλαρινετατζή
«Ολική Θεραπεία και Υγεία»
Ένας πολύ ισχυρός διαλογισμός για την
πολυδιάστατη θεραπεία της αύρας και
του σώματος σε κυτταρικό επίπεδο, αναβάθμιση του DNA και αποκωδικοποίηση
ασθενειών ακόμη και των προδιαθέσεων
σε ενεργειακό επίπεδο.

«Ο Εξαγνισμός του Κάρμα»
Διαλογισμός για την κάθαρση του παρελθόντος, προηγούμενων ζωών, καρμικών
σχέσεων και καταστάσεων, του υποσυνειδήτου, αρνητικών όρκων και συμβολαίων
που περιορίζουν το παρόν και το μέλλον.

Συντονισμός με τους
Αρχαγγέλους του Φωτός
Πνευματικός Διαλογισμός και Συντονισμός
με τις Ποιότητες και τις Ενέργειες των Ύψιστων Αρχαγγέλων του Φωτός. Εσωκλείεται το σύμβολο του Αρχαγγελικού Συντονισμού, καθώς και οδηγίες εφαρμογής.

Η Ευλογία της Αφθονίας από
το βασίλειο των Αγγέλων
Πνευματικός Διαλογισμός που μας συντονίζει με το πεδίο της πιο αγνής μορφής
αφθονίας, καθώς και τα αγγελικά πεδία της
Ύπαρξης. Περιλαμβάνει το σύμβολο του
συντονισμού με το βασίλειο της αγγελικής αφθονίας, καθώς και συμβουλευτικές
οδηγίες.
88
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Οι 12 Ακτίνες του Φωτός
Ένας εξαγνιστικός και θεραπευτικός διαλογισμός για τα 12 τσάκρα του ανθρώπινου
ενεργειακού συστήματος, μέσω των 12
ακτινών του Φωτός και του Πνεύματος.
Ιδανικός διαλογισμός για βαθιά χαλάρωση
και υπνοθεραπεία.

Ενεργειακός Καθαρισμός
Χώρου
Μία πολύ ισχυρή επίκληση για ενεργειακό
καθαρισμό και εξαγνισμό του σπιτιού, του
προσωπικού χώρου, καθώς και του χώρου
εργασίας. Απευθύνεται τόσο σε πεπειραμένους θεραπευτές όσο και σε αρχάριους

Διαλογισμός & Ρέικι,
Α’ βαθμός
Διαλογισμοί και ενεργειακές τεχνικές θεραπείας κατάλληλες για την εμβάθυνση και
την κατανόηση του πρώτου βαθμού Ρέικι.

Διαλογισμός & Ρέικι,
Β’ βαθμός
Διαλογισμοί και ενεργειακές τεχνικές θεραπείας για το δεύτερο βαθμό Ρέικι, καθώς
και για ανώτερα επίπεδα Ρέικι.
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στο Ίντερνετ
Σελίδες
www.reiki.gr
Το Reiki.Gr είναι πρώτο, το μεγαλύτερο και το δημοφιλέστερο website στην Ελλάδα με αμέτρητες πληροφορίες για το Ρέικι στην ελληνική γλώσσα. Περιλαμβάνει απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα, καθώς και
κατευθύνσεις για πρακτικούς και δασκάλους του Ρέικι.
Υπάρχει έγκυρη, αναλυτική και κατανοητή πληροφόρηση και για τους τρεις βαθμούς Ρέικι. Εδώ θα βρείτε
πότε και πού γίνονται συνεδρίες και σεμινάρια Ρέικι
αλλά και άλλα ενεργειακά σεμινάρια, όπως και ομάδες
διαλογισμού και ανταλλαγής Ρέικι. Επίσης, θα βρείτε
πληροφορίες για Εναλλακτικές Διακοπές και για το
Ρέικι σε όλη την Ελλάδα! Μπορείτε να συμμετέχετε
ενεργά αν είστε πρακτικός ή δάσκαλος του Ρέικι με
το πρόγραμμά σας και τις υπηρεσίες σας. Το Reiki.Gr
επισκέπτονται πάνω από 5.000 άτομα το μήνα και ενημερώνονται για σεμινάρια, προγράμματα και ατομικές
συνεδρίες, καθώς και για το τι μπορεί να τους προφέρει το Ρέικι.
Περιλαμβάνει πλήρη οδηγό για το Ρέικι, άρθρα και διαλογισμούς, πληροφορίες για το περιοδικό Reiki Time,
για τη Σχολή του Ρέικι, για το Πανελλήνιο Φεστιβάλ
Ρέικι, καθώς και e-shop με προϊόντα για το Ρέικι.
Επικοινωνία: info@reiki.gr

www.universityofreiki.com
Παγκόσμιο Διαδικτυακό Σχολείο Ρέικι
Ένα Παγκόσμιο Διαδικτυακό Σχολείο Ρέικι! Μαθήμα90
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τα στην άνεση του σπιτιού και στο δικό σας χρόνο
μέσα από το www.universityofreiki.com. Απευθύνεται μόνο σε άτομα που έχουν δεύτερο ή τρίτο βαθμό Ρέικι και όχι σε αρχάριους. Τα Σεμινάρια είναι στην
αγγλική γλώσσα Θα εκπλαγείτε από τον πλούτο της
γνώσης και των τεχνικών που διδάσκονται αυτή τη
στιγμή σε όλο τον κόσμο. Από το 2005 έως το 2009
το University of Reiki απέκτησε μαθητές κυριολεκτικά από κάθε χώρα του κόσμου! Ο φιλανθρωπικός του
χαρακτήρας είναι άλλο ένα πλεονέκτημα που εκτιμάει
ιδιαίτερα η παγκόσμια κοινότητα του Ρέικι.

www.openschoolofreiki.gr
Open School of Reiki
Η Εξ Αποστάσεως Διδασκαλία και Πνευματική
Μαθητεία
Ύστερα από αίτημα πολλών μαθητών, φίλων και
αναγνωστών του Reiki Time αποφασίσαμε να διοργανώσουμε μαθήματα εξ αποστάσεως στην ελληνική
γλώσσα. Έτσι επιλέξαμε τα πιο δημοφιλή και συγχρόνως πιο σημαντικά ενεργειακά και πνευματικά συστήματα που διδάσκονται στη Σχολή του Ρέικι, οργανώσαμε κατάλληλα και άρτια το υλικό τους και σας το
παρουσιάζουμε εκτενώς στην ιστοσελίδα μας (www.
openschoolofreiki.gr) ώστε υπεύθυνα να επιλέξετε το
μάθημα που ταιριάζει στις πραγματικές ανάγκες της
πνευματικής και θεραπευτικής φωτεινής σας πορείας
Ο σκοπός δημιουργίας των εξ αποστάσεως μαθημάτων από το Open School of Reiki είναι η εξυπηρέτηση
ανθρώπων που είτε ζουν στην επαρχία είτε στο εξωτερικό είτε αντιμετωπίζουν προβλήματα μετακίνησης
λόγω υγείας και αδυνατούν να παρακολουθήσουν τα
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σεμινάρια της Σχολής μας από κοντά, είτε απλώς προτιμούν την εξ αποστάσεως πνευματική μαθητεία στον
προσωπικό τους χώρο και χρόνο. Έτσι δημιουργήσαμε το πρόγραμμα των εξ αποστάσεως μαθημάτων
ώστε η γνώση να διαδίδεται ευκολότερα και όλο και
περισσότεροι άνθρωποι να έχουν άμεση πρόσβαση
σε αυτή. Τα πλεονεκτήματα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας είναι τα εξής:
• τα άτομα κερδίζουν σε χρόνο, κόπο και χρήματα
χωρίς περεταίρω έξοδα μετακίνησης και διαμονής,
εφόσον είναι κάτοικοι επαρχίας ή εξωτερικού
• τα άτομα με προβλήματα υγείας και μετακίνησης
μπορούν να λαμβάνουν στο χώρο τους το πακέτο
του μαθήματος της επιλογής τους και από εκεί να
εργάζονται εύκολα και αποτελεσματικά χωρίς να κοπιάζουν
• τα άτομα που επιλέγουν την εξ αποστάσεως μαθητεία μπορούν να εργάζονται εύκολα, μεθοδευμένα
και συστηματικά, εφόσον οι σημειώσεις, τα βιβλία,
τα cd διαλογισμού και γενικώς όλο το υλικό που παρέχεται οργανώνει τέλεια και άρτια την πνευματική
ενασχόληση τους με το εκάστοτε εξ αποστάσεως
μάθημα
• όλα τα άτομα -με την ειδική καθοδήγηση από το
Open School of Reiki- μαθαίνουν να στηρίζονται
στον εαυτό τους, να ανακαλύπτουν μέσα τους τη
σοφία, να θεραπεύουν οι ίδιοι όλα τα επίπεδα του
εαυτού και της ζωής τους και να μεταβαίνουν με τη
δική τους δύναμη, αγάπη και σοφία στο επόμενο
εξελικτικό και πνευματικό τους στάδιο.
Όλα τα μαθήματα του Open School of Reiki έχουν
σχεδιαστεί και οργανωθεί με τρόπο που τους επιτρέπει την εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας τους. Περιέχουν
οργανωμένη ύλη ώστε ο μαθητής να γνωρίζει βήμαβήμα πως χρειάζεται να δουλέψει και τι πρέπει ακριβώς
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να κάνει ώστε να εμβαθύνει στη γνώση του ενεργειακού και πνευματικού συστήματος που επέλεξε. Ποιο
συγκεκριμένα κάθε μάθημα εξ’ αποστάσεως είναι ένα
«πακέτο» που περιλαμβάνει:
• Οργανωμένες Σημειώσεις με Θεωρία, Πνευματικές Ασκήσεις, Διαλογισμούς, Τεχνικές και Σύμβολα
Φωτός
• Πρόγραμμα και Πρακτικό Οδηγό Μελέτης βήμα
προς βήμα,
• Βιβλίο από τον Geom!*,
• CD με Καθοδηγούμενους Διαλογισμούς από τη Διονυσία Κλαρινετατζή (όπου επίσης κρίνεται απαραίτητο) ή CD με Χαλαρωτική Μουσική του DEUTER,
• Προτεινόμενη βιβλιογραφία
• Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.
Όλα τα σεμινάρια εξ’ αποστάσεως περιλαμβάνουν
συντονισμούς σε ενέργειες και σύμβολα, οι οποίοι
δίνονται από τη Διονυσία Κλαρινετατζή ύστερα από
συνεννόηση με τον μαθητή για το χρόνο διεξαγωγής
τους. Οι εξ αποστάσεως Συντονισμοί λειτουργούν
όπως ακριβώς και οι θεραπείες Ρέικι εξ’ αποστάσεως
ή άλλου τύπου!
Η εξ αποστάσεως διδασκαλία του Open School of
Reiki περιλαμβάνει αρχικά τα εξής μαθήματα:
•
•

•
•
•
•
•

Ρέικι Αφθονίας και Θετικής Σκέψης
Η Τέχνη του Διαλογισμού (για μαθητές και δασκάλους)
Διαίσθηση και Ενεργειακή Ανατομία
Ρέικι Σχέσεων και Δίδυμης Φλόγας
Κρυσταλλοθεραπεία και Κρυσταλλικό Ρέικι 1
Ακασικά Αρχεία και Προηγούμενες Ζωές
Κάρσα Τέι: Ρέικι Ομορφιάς, Νεότητας και Αποτοξίνωσης
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•
•

•
•
•
•
•

Ντασάν
Ρέικι Ανώτερου Εαυτού (Ανώτερος Εαυτός, Κάρμα
Ρέικι, DNA Ρέικι)
Παιδικό Ρέικι (για δασκάλους)
Άγιοι Αρχάγγελοι 1 & 2
Οι 12 Ακτίνες του Φωτός: η Αλχημεία του Ρέικι
Ρέικι Μέρκαμπα: η Θεραπεία των Αρχετύπων
Θεϊκή Ακτινοβολία (ή Θεϊκή Αποτοξίνωση ή Divine
Radiance)

Η Προϋπόθεση Συμμετοχής στο πρόγραμμα του
Open School of Reiki είναι τα άτομα να έχουν τον
πρώτο ή δεύτερο ή τρίτο βαθμό Ρέικι (αναλόγως το
μάθημα της επιλογής τους).
Προσοχή: η εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν περιλαμβάνει συντονισμούς στο Α ή Β ή Γ επίπεδο Ουσούι Ρέικι (ο Α ή Β ή Γ βαθμός Ρέικι δίνεται μόνο σε σεμινάριο
σε άμεση επαφή με τον δάσκαλο).
Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες παρακαλούμε επισκεφθείτε το site www.openschoolofreiki.
gr ή ζητήστε να σας αποστείλουμε τον Οδηγό του
Open School of Reiki.
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Δωρεάν Θεραπεία Ρέικι από Απόσταση
από το Γιώργο Μυλωνά
Από το 2004 ο Γιώργος Μυλωνάς στέλνει δωρεάν Ρέικι
και ενεργειακή στήριξη σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό
ατόμων (έχουν υπολογιστεί πάνω από 20.000 άτομα
από το έτος 2002 ως το τέλος του 2009 (7 έτη).
Καθημερινά λαμβάνει δεκάδες e-mail με ονόματα ατόμων που χρειάζονται ενεργειακή στήριξη όσο και μηνύματα με θερμές ευχαριστίες. Η υπηρεσία αυτή είναι
εντελώς δωρεάν και γίνεται με αγάπη και σεβασμό.
Άτομα από το εξωτερικό στέλνουν e-mail μέσα από
την ιστοσελίδα του www.universityofreiki.com ενώ
οι κάτοικοι της Ελλάδας μέσω e-mail από τον διαδικτυακό τόπο www.reiki.gr.
Υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας όπως μέσω
σταθερού ή κινητού τηλεφώνου.
Τα στοιχεία που χρειάζονται είναι ονοματεπώνυμο,
ηλικία, κατάσταση που απασχολεί και περιοχή / πόλη.
Αν και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποσχεθεί
θεραπεία ή καλυτέρευση, ο Γιώργος Μυλωνάς στέλνει
θετική πρόθεση, σκέψη και ενέργεια σε κάθε άτομο και
εύχεται από την καρδιά του το ανώτερο καλό. Πολλά
άτομα λαμβάνουν αυτή την πρόθεση, τη σκέψη και
την ενέργεια και υποστηρίζουν πως αποτελεί ένα πολύ
χρήσιμο και φωτεινό δώρο αγάπης και στήριξης!
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Eνεργειακή Κλινική Ρέικι
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δημιουργείται από
τη Σχολή Ρέικι μία οργανωμένη ομάδα από εθελοντές πρακτικούς και θεραπευτές Ρέικι με σκοπό την
εξ’ αποστάσεως θεραπεία Ρέικι σε ανθρώπους που
έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως καρκίνος,
βαριά κατάθλιψη, ρευματοειδή αρθρίτιδα, σκλήρυνση
κατά πλάκας, σοβαρά τραύματα από αυτοκινητιστικά
δυστυχήματα κ.α. χωρίς καμία απολύτως οικονομική
επιβάρυνση. Η ενεργειακή κλινική έχει ξεκινήσει τη
δράση της από τον Απρίλιο 2008 στέλνοντας θετική
ενέργεια, φως, αγάπη και Ρέικι σε εκατοντάδες ασθενείς σε όλη τη χώρα, ενώ τα ενεργά μέλη της, οι θεραπευτές και οι πρακτικοί δηλαδή, συνεχώς αυξάνονται
(πάνω από 100 μέλη!). Για συμμετοχή στο πρόγραμμα
της ενεργειακής κλινικής είτε ως θεραπευτής είτε ως
θεραπευόμενος, επικοινωνήστε με τη Σχολή Ρέικι.
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Διονυσία Κλαρινετατζή
Δασκάλα Ρέικι και άλλων
Ενεργειακών και Πνευματικών Συστημάτων, η
οποία έχει αφιερώσει τη
ζωή της στην υπηρεσία
της ανθρωπότητας, του
φωτός και της αγνής
αγάπης. Στο Μενίδι έχει
δημιουργήσει έναν προσεγμένο χώρο για τη διεξαγωγή μαθημάτων Ρέικι, διαλογισμού, ενεργειακών και
πνευματικών θεραπειών, ο οποίος λειτουργεί από το
2002. Έχει δημοσιοποιήσει μέχρι στιγμής υπό μορφή
cd οχτώ καθοδηγούμενους διαλογισμούς για τη διευκόλυνση της διαλογιστικής και πνευματικής εργασίας
των φίλων, των μαθητών και των συνανθρώπων της.
Είναι ιδρυτικό μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ρέικι.
Έχει δημιουργήσει την ενεργειακή κλινική, το πρώτο
οργανωμένο συλλογικό σώμα εθελοντών που απαρτίζεται μέχρι στιγμής από 100 άτομα, με σκοπό τη δωρεάν αποστολή Ρέικι σε ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας.
Είναι εκδότρια του περιοδικού Reiki Time και Angel’s
Voice, καθώς και διοργανώτρια του Φεστιβάλ Ρέικι και
του Φεστιβάλ Αγγέλων. Πρόσφατα δημιούργησε το
www.openschoolofreiki ως μία προσπάθεια οργάνωσης ενεργειακών και πνευματικών μαθημάτων εξ
αποστάσεως αλλά και ως μία προσπάθεια συνολικής
οργάνωσης της πνευματικής της εργασίας. Με τους
στενούς της φίλους Γιώργο Μυλωνά και Άννα Ιωσηφίδου συνεργάζεται αρμονικά και με πολλή αγάπη
προς την επίτευξη του στόχου της: τη διεύρυνση της
γνώσης, του φωτός και της αγάπης στις ζωές των ανθρώπων.
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GΕΟΜ!*

					

Geom!* είναι το πνευματικό όνομα του Γιώργου
Μυλωνά. Το θαυμαστικό
(!) στο τέλος του ονόματος συμβολίζει πνευματική καθοδήγηση, αποκάλυψη, αφιέρωση και
έμπνευση και, πάνω από
όλα, αγνή χαρα και απεριόριστο θαυμασμό για τη ζωή! Το σύμβολο του αστεριού (*) συμβολίζει την πνευματική οικογένεια, τους Δασκάλους και τους Αγγέλους του Φωτός που βρίσκονται
σε άλλα επίπεδα ύπαρξης και που υπηρετούν την εξέλιξη της ανθρωπότητας.
Ο Γιώργος Μυλωνάς έχει καταγωγή από την Κύπρο και
γεννήθηκε στις 31 Ιανουαρίου του 1979 στην Αθήνα
όπου και διαμένει μόνιμα. Σπούδασε φιλοσοφία στο
Αμερικανικό Kολλέγιο της Ελλάδας, στο οποίο παρακολούθησε και μαθήματα ψυχολογίας. Έχει μελετήσει
φιλοσοφία, ψυχολογία, εσωτερισμό, θρησκείες και διαλογισμό. Η μεγάλη του αγάπη είναι το Ρέικι, καθώς το
θεραπευτικό του μονοπάτι τον μετέφερε σε αυξημένη
διαύγεια, υγεία και δύναμη και σε αμέτρητες στιγμές χαράς, γαλήνης, ελευθερίας και ευτυχίας! Σε ηλικία 12 και
21 ετών είχε δύο πνευματικές εμπειρίες που δεν μπορούν να περιγραφούν εύκολα και οι οποίες τον αφύπνισαν και του άλλαξαν τη ζωή.
Ζει και εργάζεται στην Αθήνα και τη Μήλο (ο «προσωπικός παράδεισός» του) και μοιράζει το χρόνο του
ανάμεσα στη συγγραφή, τη διδασκαλία, τη θεραπεία,
τις δραστηριότητες της σχολής και άλλες πολύ όμορφες «πολυδιάστατες» εργασίες! Συλλέγει βιβλία, μυήσεις
και μεθόδους από όλον τον κόσμο πάνω στο Ρέικι, την
ενέργεια, τον εσωτερισμό και την πνευματικότητα. Η δι98
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δασκαλία του αφορά το Ρέικι, το Διαλογισμό, την Αγάπη,
την Ευτυχία και τις Αιώνιες Εσωτερικές Αλήθειες που ενυπάρχουν τόσο σε όλες τις θρησκείες και τα πνευματικά ρεύματα όσο και μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο, τη
ζωή και τη μητέρα φύση. Προσπαθεί συνεχώς να ανακαλύπτει και να αναπτύσσει νέες μεθόδους θεραπείας,
προσωπικής εξέλιξης και ευτυχίας, τόσο για τα άτομα
που βρίσκονται κοντά του όσο και για όλους τους ανθρώπους.
Έχει γράψει 21 βιβλία ανάμεσα στα οποία αρκετούς
οδηγούς για το Ρέικι.
Το 2006 εκδόθηκαν «Οι Κάρτες του Ρέικι: Αυτοθεραπεία,
Έμπνευση και Καθοδήγηση», ένα πολυτελές σετ 72 ειδικά ενεργοποιημένων καρτών με διαλογισμούς, τεχνικές
και μηνύματα Ρέικι.
Το 2007 εκδόθηκαν «Οι Χρυσοί Κωδικοί της Σαμπάλλα»,
ένα βιβλίο με 153 ειδικά ενεργοποιημένους αριθμητικούς
κώδικες φωτός με πνευματικές ιδιότητες και θεραπευτικά
χαρακτηριστικά, οι οποίοι έχουν δοθεί από την Ανώτερη
Σοφία της Σαμπάλλα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν
εύκολα από όλους.
Το ίδια χρονιά εκδόθηκε το «Λεξικό Reiki», με όρους που
συναντώνται στο Ρέικι και σε όλα τα άλλα ενεργειακά
θεραπευτικά συστήματα και τις σύγχρονες πνευματικές
μεθόδους και «Το Βιβλίο του Ρέικι 1: Αιώνια Φλόγα στα
Χέρια σου», το οποίο ένας πλήρης οδηγός για τη δημοφιλή αυτή ενεργειακή θεραπευτική τέχνη.
Το 2008 εκδόθηκε μια νέα σειρά βιβλίων, η «Σειρά 365
Φωτεινές Ιδέες και Θετικές Σκέψεις για την Επαναδόμηση του Νου και του Πνεύματος». Περιλαμβάνει πέντε
βιβλία με ενεργειακές και πνευματικές θετικές δηλώσεις
που αφορούν τους πέντε κύριους τομείς της ανθρώπι99
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νης ζωής. Στη σειρά αυτή κυκλοφορούν τα εξής βιβλία:
«Αφθονία», «Αγάπη», «Φώτιση», «Ομορφιά» και «Θεραπεία».
Επίσης, την ίδια χρονιά εκδόθηκαν «Το Βιβλίο του Ρέικι
2: 108 Ενεργειακές Τεχνικές Θεραπείας Ρέικι και Ενεργειακοί Διαλογισμοί», καθώς και «Το Μεγάλο Βιβλίο του Διαλογισμού, Πλήρης Οδηγός για Σύγχρονους Αναζητητές
και Μύστες».
Το 2009 εκδόθηκαν «το Μικρό Βιβλίο του Διαλογισμού»,
οι «Ενεργειακές Κάρτες Αφθονίας» και οι «Ενεργειακές
Κάρτες Αγάπης».
Το 2010 κυκλοφόρησαν τα βιβλία «Αγγελικά Σύμβολα»,
«Αγγελικές Επικλήσεις», «Ευτυχία», «Γαλήνη», «Ο Σκοπός
της Ζωής», καθώς και το «Ενεργειακό Ημερολόγιο Ευτυχίας».
Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια δημιούργησε μέσω
καθοδήγησης και έμπνευσης αρκετά συστήματα ενεργειακής θεραπείας και προσωπικής ανάπτυξης, ανάμεσα
στα οποία είναι τα εξής: Ντασάν, Ολική Συνειδητότητα,
Σαμπάλλα Ανάληψη, Ελσιέλ, Ραμάν, Αμ-Λα, Κάρσα-Τέι,
Κουνταλίνι Ρέικι, Νέα Συστήματα Ρέικι, Άγιοι Αρχάγγελοι
(Αρχαγγελικό Ρέικι), Ρέικι Ανώτερου Εαυτού, DΝΑ Ρέικι,
Κάρμα Ρέικι, καθώς και τα Angelic Vajra, Angelic Shakti,
Angelic Kabbalah Reiki, Alpha Omega Reiki, Ancient
Greek Reiki, Zen Reiki, Reiju Reiki, Reiki Rays, Reiki
Dimensions, Melchizedek Sacred Symbols, Mahatma
Ascension, Rakama Reiki, Rama Sekhem, Mantra Reiki,
Intuition & Enorasis, Transcendental Reiki κ.α. (σημείωση: τα συστήματα που είναι με αγγλικούς χαρακτήρες
διδάσκονται μόνο εξ’ αποστάσεως και μόνο στην αγγλική γλώσσα σε Δασκάλους Ρέικι μέσω του University of
Reiki). Τα περισσότερα συστήματά του έχουν μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά,
100
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ιαπωνικά) και διδάσκονται σε αρκετές χώρες ως διεύρυνση / ανώτερη εκπαίδευση του Ρέικι ή και ανεξάρτητα.
Διδάσκει Ρέικι και άλλες ενεργειακές μεθόδους από το
2000 ενώ το 2002 δημιούργησε τη Σχολή του Ρέικι στην
Αθήνα (The School of Reiki, Athens). Μαζί με τη συνεργάτιδα και στενή φίλη του Διονυσία Κλαρινετατζή εκδίδει
το περιοδικό Reiki Time (εξαμηνιαία συλλεκτική έκδοση
124 σελίδων για το Ρέικι, το Διαλογισμό και τις Εναλλακτικές Θεραπείες), το Angel’s Voice (ειδική πολυτελής
έκδοση για τους Αγγέλους) και μαζί διοργανώνουν το
Πανελλήνιο / Διεθνές Φεστιβάλ Ρέικι, ένα μεγάλο γεγονός γεμάτο αγάπη, ενέργεια και νέες δυνατότητες θεραπείας και προσωπικής εξέλιξης! Κάθε χρόνο, περίπου
6000 ατόμα από όλη την Ελλάδα προσέρχονται στο
Φεστιβάλ για να παρακολουθήσουν νέα και εξελίξεις,
ομιλίες και παρουσιάσεις, θεραπείες, διαλογισμούς και
σεμινάρια.
Επιπλέον, είναι ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος του
Πανελληνίου Συλλόγου Ρέικι (syllogosreiki.gr) και επιβλέπει δύο εκτενείς και δημοφιλείς ιστοσελίδες στο
διαδίκτυο: το www.reiki.gr (στα ελληνικά) και το www.
universityofreiki. com (στα αγγλικά). Το reiki.gr είναι το
πρώτο (από το 2000) και το μεγαλύτερο website για το
Ρέικι στην ελληνική γλώσσα και περιλαμβάνει όλα όσα
επιθυμεί να γνωρίζει κάποιος για το Ρέικι (περιέχει έναν
πλήρη οδηγό για το Ρέικι). Μέσα από το αγγλικό και διεθνές διαδικτυακό σχολείο του University of Reiki - το
οποίο είναι ένας από τους εκτενέστερους και εγκυρότερους διαδικτυακούς τόπους για να ενημερωθεί κανείς
για το Ρέικι στις αμέτρητες παραλλαγές και τα συστήματα
που υπάρχουν στον κόσμο σήμερα - διδάσκει μια μεγάλη ποικιλία ενεργειακών συστημάτων και άλλων προχωρημένων πνευματικών μεθόδων. Χάρη σε αυτή τη
«Διαδικτυακή Ακαδημία» (η οποία έχει καθαρά φιλανθρωπικό χαρακτήρα) έχει δώσει σεμινάρια, μυήσεις, συντονι101
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σμούς, ενδυναμώσεις, εναρμονίσεις και εντελώς δωρεάν προσωπικές θεραπείες σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό
ατόμων από όλες τις χώρες του κόσμου.
To 2011 δημιούργησε δύο ακόμη websites το www.
shamballacodes.gr (για τους χρυσούς κωδικούς της σαμπάλλα) και το www.dialogismoi.gr (για την τέχνη του
διαλογισμού). Και τα δύο αποτελούν ολοκληρωμένους
διαδικτυακούς οδηγούς για τα αντίστοιχα θέματα.
Στα άμεσα σχέδια του είναι η έκδοση περισσότερων βιβλίων που προωθούν την ανθρώπινη θεραπεία, φώτιση
και ευτυχία, η δημιουργία των Ελιξιρίων της Σαμπάλλα,
η οργάνωση της Κλινικής Ρέικι και των Ομάδων Προσφοράς Ρέικι στην Ελλάδα αλλά και η ίδρυση ενός διεθνούς
μη-κερδοσκοπικού κέντρου.
Το έργο του δεν θα ήταν δυνατό χωρίς την απεριόριστη και ανιδιοτελή υποστήριξη και αγάπη της μεγάλης
οικογένειάς του, των υπέροχων φίλων του, των σοφών
δασκάλων και των αγαπημένων μαθητών του! Δε μπορεί
παρά να τους ευγνωμονεί όσο πιο συχνά γίνεται, με κάθε
μέσο και τρόπο (τόσο εσωτερικό όσο και εξωτερικό)!
Ο Geom!* έχει αφιερώσει τη ζωή του και ολόκληρη την
ενέργεια και το χρόνο του στη θεραπεία της ανθρωπότητας και της γης, όπως αυτή μπορεί να επιτευχθεί με κάθε
δυνατό τρόπο, ειρηνικά και αρμονικά, με υπομονή και
αγάπη! Πιστεύει πως η Αγάπη είναι η μόνη ενέργεια που
μπορεί να αναμορφώσει αληθινά τον Κόσμο και να φέρει
ευτυχία και πληρότητα σε κάθε πλάσμα. Ευχαριστεί καθημερινά και είναι ευγνώμων για τα άφθονα δώρα όλων
των ειδών που έχει λάβει στο πα- ρελθόν και λαμβάνει
συνεχώς και τα οποία έχει μοιραστεί και μοιράζεται με
τόσο κόσμο - με τόση ευκολία και, πραγματικά, με τόση
χαρά! Εύχεται από την καρδιά του η ζωή όλων να είναι
τόσο αγαπημένη, πλήρης και ευτυχής!
102

OOL OF

HOOL OF
SC

IKI THE
H
SC

RE

RE

IKI THE

The School of Reiki, Athens
Η Σχολή του Ρέικι, Αθήνα

www.reiki.gr
Αμπελόκηποι
Αεροπόρου Παπαναστασίου 32
(Κάθετη στη Μιχαλακοπούλου 156)
Υπεύθυνος Δάσκαλος:
Γιώργος Μυλωνάς (GEOM!*)
Τηλ / φαξ: 210-7483036
Kιν: 6946863697
e-mail: giorgos@reiki.gr

Αχαρναί/Μενίδι
Κεντρική Πλατεία
Υπεύθυνη Δασκάλα:
Διονυσία Κλαρινετατζή
Τηλ: 210 2440790
Φαξ: 210 2405814
Κιν: 6945858173
e-mail: dionysia@reiki.gr

