REIKI
Hány féle REIKI

Melyiket
válasszam?

van?

Lássuk hát mennyire hasznos az IMA, ÁLDOZAT, KÖZVETÍTŐ, MISZTÉRIUM fogalmak ismerete a reikire csábító szirénhangokkal kapcsolatban.
-- Ha nálam végzed a reiki tanfolyamot, nagyon hamar
mester lehetsz! Speciális, sikeres technikákkal akár egy hónap
alatt elérhetsz a csúcsra, csodálatos okleveleket adok és hamarosan jó pénzért tarthatsz te is tanfolyamokat!

-- HAMIS! -- Gyorstalpaló papnevelde? Tényleg, miért is

A drágább tanfolyam biztosan jobb is?

járnak a papok évekig a teológiára? Az oklevél tesz pappá? És

Melyik MESTERben bízhatok?

a papi hivatás valóban a perselypénzről szólna?

A reiki sok vonatkozásban olyan, mint az
igaz szerelem: csak egyféle van, de utánzata ezerféle! Más
párhuzam is létezik - a gyanútlan, tapasztalatlan ember
könnyen pórul járhat, ha kecsegtető csábításnak engedve önérdekből cselekvő mester vagy csoport keríti a hatalmába.
Könnyen kivédhetjük ezeket a tévutakat, ha a reikivel kapcsolatos fogalmakat megfeleltetjük a mi zsidó-keresztény
kultúrkörben már jól ismert fogalmainknak. Ily módon a reiki kezelés megváltozott tudatállapotát, egy olyan - szavak
helyett érintéssel - közvetített imának tekinthetjük, mely a
REIKI segítségével javítja a reikit kapó életminőségét. (Erről
részletesebben is olvashatsz a MI A REIKI? írásomban. )

-- Én Usui mestertől számítva a hetedik szintű beavatott vagyok, míg mások ennél sokkal távolabbiak. Ha hozzám jössz
tanfolyamra, sokkal eredetibb reikis leszel, mint máshol. Én
abban az ősi formában tanítok meg neked mindent, amit a
reiki keletkezésekor használtak. Ilyen eredetit sehol sem kaphatsz, igaz az ára is háromszoros - ebből is láthatod, hogy
minőségi!

-- HAMIS! -- Ha most a megkeresztelkedésedről gondolkoznál, vajon számításba vennéd, hogy a pap hány emberöltővel
él Jézus után, vagy ki volt az a személy, aki őt pappá szentelte? Gondolnád-e, hogy ha háromszoros árat fizetsz, akkor
jobb keresztény leszel?

-- Válaszd az én iskolámat, mert itt olyan szimbólumokat
és technikákat találsz, amelyeket máshol nem. Ezeket magam kaptam egy tibeti szent embertől / Sai Babától /
Oshotól / nem kívánt törlendő. Megtanítlak az ásványok
által megsokszorozható reikiközvetítésre és hasonlókra
--HAMIS -- Nem csak a lóláb lóg ki, de ha behelyettesí-

ted a fogalmakat, azonnal látszik az ostobaság: ha te imát
mondasz valakiért, az imád hatása függene-e attól, hogy
melyik templomban imádkozol? Térdelsz, vagy állsz? Hogyan kulcsolod a kezeidet? Hogyan néznél egy papra, ha
azt ígérné, hogy jó pénzért mutat neked egy színes ablakot, amin keresztül magasabbra száll az imád?

-- Gyere hozzám tanfolyamra! Én a létező reiki iskolák
valamennyi formájába beavatott vagyok, és azonkívül hívő
keresztény, gyakorló buddhista és a zazenben is jártas. Tőlem minden szellemi erőt megkaphatsz!

-- HAMIS! -- Ha keresztelésre vágynál, vajon olyan papot
keresnél, aki katolikus, evangélikus és mormon egyszerre?
És mit gondolnál róla, ha valóban találnál egy ilyet (ne is
kísérletezz!)??

Sorolhatnám tovább, de az életben úgyis találkozni fogsz a
szirénhangokkal. Most már magad is beláthatod, hogy ha
feltámad benned a vágy mások megsegítésére, ha megtapasztaltad a reiki kezelés, a reiki áldás tudatállapotát és
megérezted, hogy ez milyen széles szellemi horizontot nyithat a fejlődésednek, akkor már érzed, hogy nem az iskolától, nem a mestertől, hanem egyes-egyedül tőled függ,
hogy mennyire leszel "jó reikis". A te tiszta szíved, jóakaratod, áldozathozatalod fogja meghatározni, hogy milyen
messzire és milyen magasra jutsz ezen az úton -- ahogy
Usui mester életszabályainak mantrájában is előrevetül:
(HA)
"Derűs, bizakodó, hálás minden pillanatom
- szeretettel telve egyre messzebbre, magasabbra jutok"
Ja igen, hogy miben bízhatsz? - hát leginkább a saját
megérzéseidben! Légy óvatos, szerezz tapasztalatokat, tanulj emberismeretet, dönts okosan és hallgass a szívedre is!
Ne feledd a régi mondást:
"Ha a tanítvány készen áll, a mester megjelenik!"
TE KÉSZEN ÁLLSZ MÁR?
Sipos György (Sipi) reikimester, infozófus
www.sipi46.hu
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